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สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพาะ : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

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

สวนท่ี 1 สาระสําคัญของตราสาร 

ประเภทตราสาร: หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

อัตราดอกเบี้ยตอป:  ปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.10 ตอป และ ปที่ 5 ถึงปที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.10 ตอป โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 4.32 ตอป จายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  

อายุตราสาร:  6 ป 9 เดือน 15 วัน นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันที่ครบกําหนดอายุ: 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  การไถถอนกอนกําหนด:  - ไมม ี– 

สกุลเงิน:  บาท        

จาํนวนและมูลคาเสนอขายจํานวนไมเกิน 10 ลานหนวย และมูลคาเสนอขาย: ไมเกิน 10,000 ลานบาท      

มูลคาและประเภทของหลักประกันหรือการค้ําประกัน:         -ไมม ี-           

อันดับความนาเช่ือถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย: AAA(tha) จัดอันดับโดย: บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จาํกัด เม่ือวันที่ 18  

มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

สวนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของตราสาร 

2.1 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุนกู   

• ผูถือหุนกูจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.10 ตอปในปที่ 1 ถึงปที่ 4 และในอัตรารอยละ 5.10 ตอปในปที่ 5 ถึงปที่ 7 ทกุๆ 

6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจกิายน ของทกุปตลอดอายุหุนกู  โดยจะชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 และไดรับชําระเงินตน 1,000 บาทตอหนวย เม่ือครบกําหนดไถถอนหุนกู ในวันที่  15 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2562  ซ่ึงบริษัทจะทาํการจายชําระโดยเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู  หรือโดยการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือให นายทะเบียนหุนกู ทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา)  วันกอนวันถึง

กําหนดชําระเงนิ (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวน สวนที่ 3 หนาที่ 1 ถึงหนาที่ 5 หัวขอ 1.1 รายละเอียดของหุนกู

ทีเ่สนอขาย และในเอกสารแนบ 1 รางขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู หัวขอ 9 หนาที่ 7 ถึง

หนาที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่สําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู)  

• สาระสําคัญของหลักประกันหรือการค้ําประกัน  - ไมม ี-  

• เงื่อนไขสําคัญที่แตกตางจากขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี ้

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัด มีการกําหนดหนาที่ใหผูออกหุนกูตองแจงดวยวิธีการที่

ชัดเจนและกระทันการมากขึ้น คือ ใหสงหนังสือบอกกลาวใหผูแทนผูถือหุนกูทันที (ขอ 6.1 ของขอกําหนดสิทธิ) 

สรปุขอมูลสําคัญของตราสารนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ 

ลักษณะและความเส่ียงท่ีสําคัญของตราสารท่ีเสนอขาย  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนโดยละเอยีดกอนการตัดสินใจลงทุน 
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(2) ระบุขอความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้นและเพ่ิมระยะเวลาในการแกไขเหตุผิดนัดของผู

ออกหุนกู (ขอ 11. ของขอกําหนดสิทธิ) 

(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูในการเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนกู วาควรจะดําเนินการอยางไร ใน

กรณีอ่ืนๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกู “อยางรายแรง” แทน “อยางมีนัยสําคัญ” (ขอ 13.2 (ง) 

ของขอกําหนดสิทธิ) 

2.2 ความเส่ียงท่ัวไป  

2.2.1 ความเส่ียงเกี่ยวกับผูออกหุนกู 

ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามหนังสือช้ีชวน สวนที่ 2 ขอมูลผูออกตราสารหนี้ หัวขอ ปจจัยเส่ียง หนาที่ 2 ถึงหนาที่ 15  

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร 

• ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเส่ียงที่ผูออกตราสารจะไมสามารถจายดอกเบี้ยหรือไมสามารถคืนเงินตนหรือเงินลงทุนไมวาดวยเหตุใด ๆ และเม่ือ

ผูออกหุนกูหยุดจายดอกเบี้ยหรือเงินตน ก็เปนการผิดนัดชําระหนี้หุนกู (default) ซ่ึงหากผูออกหุนกูประกาศลมละลายหรือ

ผิดนัดชําระหนี้หุนกู ผูถือหุนกู เจาหนี้อ่ืนของบริษัทผูออกหุนกูจะมีบุริมสิทธิเหนือผูถือหุนของบริษัทผูออกหุนกู  ในการ

ประเมินความเส่ียงดานเครดิตของผูออกหุนกู  ผูลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทําโดยสถาบันจัดอันดับความเส่ียง 

(CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได  ถา credit rating ของหุนกูต่ํา แสดงวาความเส่ียงดานเครดิตของหุนกูหรือผูออกหุน

กูสูง ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับควรจะสูงดวยเพ่ือชดเชยความเส่ียงที่สูงของหุนกูดังกลาว   

 อยางไรก็ตาม  กอนการลงทุนผูลงทุนควรศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทผูออกหุนกู นอกจากการพิจารณา credit 

rating ของหุนกูหรือบริษัทผูออกหุนกู  และผูลงทุนควรติดตามขอมูลขาวสารของบริษัทผูออกหุนกูรวมถึงการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการจัดอันดับ credit rating  ไดจากเว็บไซตสํานกังาน ก.ล.ต.  สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ หรือสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย 

• ความเส่ียงดานราคา (Price Risk) 

เนื่องจาก หุนกูที่เสนอขายเปนหุนกูที่ใหผลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผูลงทุนไดลงทุนในหุนกูนี้ไปแลว อาจสงผลใหมูลคาซ้ือขาย

ของหุนกูดังกลาว ตอหนวยลดลงซ่ึงเปนไปตามกลไกตลาด แตทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไมมี

ผลกระทบตออัตราดอกเบี้ยที่ไดกําหนดไวของหุนกูที่เสนอขาย  

• ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

คือความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นเม่ือผูถือหุนกูประสงคจะขายหุนกูในตลาดรองกอนครบกําหนดไถถอน ผูถือหุนกูอาจไมสามารถ

ขายหุนกูไดทันทีในราคาที่ตนเองตองการ เนื่องจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไมมาก  ทั้งนี้ ผูออก

หุนกูไมไดนําหุนกูไปซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (BEX) ผูถือหุนกูสามารถซ้ือขายหุนกูในตลาดรองไดกับ

ผูคาตราสารหนี้  



หนังสือชี้ชวน 

 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 
เสนอขาย 

หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 
“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562”  
ปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 4.10 ตอป ปที่ 5 ถึงปที่ 7 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 5.10 ตอป 

โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียคิดเปนรอยละ 4.32 ตอป 
จํานวนไมเกิน 10,000,000 หนวย ราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังส้ินไมเกิน 10,000,000,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวหนวยละ 1,000 บาท 

โดยเสนอขายหุนกูในกรณีท่ัวไปตอผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถอืหุนกูชุด PTTC127A 
ผูมีอุปการคุณ และ/หรือ ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซ่ึงเปนผูถือหุนกูท่ีจัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซ้ือ ในสวนที่ 3 ขอ 3 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร) 

อันดับความนาเช่ือถือของหุนกู AAA(tha) โดยบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555  

ผูจัดการการจัดจําหนาย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)         ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขาย 
วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สําหรับผูลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเปนผูถือหุนกูชุด PTTC127A 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ/หรือ 
ผูลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

แบบ 69-Base ท่ีผูออกตราสารหนี้ไดยื่นตอสํานักงานและมีผลบังคับใชเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2555 
รวมท้ังการยื่นขอมลูสวนเพิ่มเติมตามแบบ 69-Supplement ถือเปนสวนหนึ่งของ 69-Pricing ฉบับน้ีดวย 

แบบ 69-Pricing และหนังสือชี้ชวนท่ีผูออกตราสารหนี้ไดยื่นตอสํานักงานมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

คําเตือน: กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมท้ังความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวของ
เปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ท้ังนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนนี้เปนความ
รับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหนี้ 

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จ หรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหนี้ท่ีไดซ้ือตราสารหนี้ไมเกินหนึ่งปนับ
แตวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของตราสารหนี้ไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ท้ังนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไม
เกินสองปนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ 
เอกสารฉบับนี้มิใชหนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขาย เพื่อใหผูลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการ
ตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไมแตกตางไปจากขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือชี้ชวนท่ีไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซ่ึงยังไมมีผลใชบังคับตาม
กฎหมาย ดังนั้น ขอมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแกไขเปล่ียนแปลงไดอีก 

ท้ังนี้ การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเม่ือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนท่ีไดย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
แลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน  

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือชี้ชวนไดท่ีศูนยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 

คําเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมลูกอนการตัดสินใจลงทุน 



 

 

Disclaimer 
 
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรตอกลุมผูลงทุนประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุนกูไมมี
ประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซ่ึงเปนหุนกูที่ออกและเสนอขายในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนาย
ไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวข้ึนใหมไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ควรพิจารณา
ควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูล
จากหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือหุนกู รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการ
ดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่
ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกูที่เสนอขายในคร้ังนี้ หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีขอความที่มี
ลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไดพิจารณาจากการ
คาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่ยังไมอาจกําหนดไดในขณะน้ี นอกจากนี้ ขอความใน
ลักษณะดังกลาวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณใน
อนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษทัแตอยาง
ใด  ดังนั้น ผลที่จะเกิดข้ึนจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ปรากฏอยูในขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณ
ในอนาคตดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตได 
ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในแบบหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และขอมูลดังกลาว
อาจถูกเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมรับผิดชอบ
ในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมีความเสี่ยง ซ่ึงผูสนใจลงทุนควร
พิจารณาความเส่ียงตางๆ ที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ รวมทั้งความเส่ียงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตองไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนการใหคําปรึกษา
ทางกฎหมาย  ธุรกิจ  หรือภาษี  นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ธุรกิจ  และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน 
หุนกูนี้ดวยตนเอง 

การจัดสงหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
ถูกตองครบถวนสมบูรณ ไมวาในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด 
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  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาท่ี  1 

  สวนท่ี 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เปนบริษัทพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุงสรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง เพ่ือ
เปนพลังที่ยั่งยืนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและอยูคูสังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซ
ธุรกิจต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าโดย มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมตอยอดธุรกิจ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและความม่ังคั่งใหกับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดวยธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทใน
กลุม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดดังน้ี 

 ธุรกิจตนน้ํา 
หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ และการจําหนาย
กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซ
ธรรมชาติผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือน
บาน และในรูปของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในสวนธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ปตท. ไดลงทุนใน
โรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติจากอาวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑตางๆ ที่มีมูลคาจากกาซธรรมชาติ
เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทย  รวมท้ังการจําหนายเปนกาซปโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนสง  

ธุรกิจปลายน้ํา 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน 
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีคุณภาพ ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน ผลิตภัณฑอื่นๆ 

และกาซปโตรเลียมเหลวในสวนที่ใชเปนเช้ือเพลิงใน ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง โดยผานชองทางการจัดจําหนาย 
2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคา
ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ การจัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาด
ตางประเทศ การจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคามาตรา 7 รวมท้ังจําหนาย LPG  

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
ดําเนินธุรกิจจัดหาและการคาระหวางประเทศครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคาระหวาง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี(ไมรวมผลิตภัณฑ
พลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมท้ังการจัดหาการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหแก
บริษัทภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางความม่ันคงทาง
พลังงานใหกับประเทศและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ กลุม ปตท. 

 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาท่ี  2 

ธุรกิจท่ีลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 
ธุรกิจตนนํ้า 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตอเน่ือง เพ่ือแสวงหาแหลง
ปโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติในราคาที่แขงขนัไดเพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ  

ธุรกิจปลายน้ํา 

ธุรกิจปโตรเคมี 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีเพ่ือตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑจากโรงกลั่นของ

กลุม ปตท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีทดแทนการนําเขาและสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ ที่ใชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน โดย ปตท. ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีในสายโอเลฟนสและอุตสาหกรรมตอเน่ืองแบบครบวงจร ผานการ
รวมทุนในบริษัทในกลุม  

ธุรกิจการกล่ัน 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลั่นเพ่ือสรางความม่ันคงในการจัดหาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงใหกับประเทศทดแทนการนําเขา 

โดยดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและธุรกิจตอเน่ืองที่ใชผลิตภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดิบ ผานการรวมทุนในบริษัทในกลุม ปตท. 
โดย ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีจากบริษัทโรงกลั่นในกลุม ปตท. เพ่ือจําหนายใหกับ
ตลาดในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ   

ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพ่ือแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ และแหลงพลังงานทดแทน เพ่ือสรางความ
มั่นคงในการจัดหาพลังงานใหกับประเทศ และเปนการตอยอดธุรกิจที่มอียูในปจจุบันโดยอาศัยความรู ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณของบุคลากรในการขยายการลงทุนในตางประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และ
บริษัท พีทีที กรีน เอ็นเนอรยี จํากัด  โดยถือหุนรอยละ 100 ในทั้งสองบริษัท  
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 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2552 – 2554 และไตรมาส 1 ป 2555 สวนใหญเปนรายไดจาก
การขายผลิตภัณฑนํ้ามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากกลุมธุรกิจ
สํารวจและผลิตและธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังน้ี  

    สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (ตอ) 

 
 
/1  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ือง รายไดจากการขายและการใหบริการ 
/2  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เร่ืองขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ 
ป 2552  

(ตรวจสอบ) 
ป 2553 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2554  

(ตรวจสอบ) 
ไตรมาส 1 ป 2555 

(สอบทาน) 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได /1         
1. ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ 341,082 21.51 402,944 21.22 449,526 18.51 130,405 18.85 

2. ผลิตภัณฑนํ้ามัน 1,137,520 71.72 1,363,596 71.82 1,786,905 73.59 520,133 75.15 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 75,526 4.76 94,730 4.99 145,628 6.00 32,268 4.66 

4. ผลิตภัณฑเหมือง 20,200 1.27 24,652 1.30 30,851 1.27 5,828 0.03 

5. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค 682 0.04 614 0.03 625 0.03 184 0.84 

6. รายไดจากธุรกิจเสริมและอ่ืนๆ 5,220 0.33 5,768 0.30 7,456 0.31 1,118 0.16 

7. รายไดคาบริการ 5,944 0.37 6,378 0.34 7,174 0.30 2,169 0.31 

รวม 1,586,174 100.0 1,898,682 100.0 2,428,165 100.0 692,105 100.0 

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย (EBITDA) /2 

        

1. กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซ
ธรรมชาติ 

122,751 86.02 149,051 87.51 180,207 85.51 51,607 87.97 

2. กลุมธุรกิจนํ้ามัน 13,758 9.64 14,479    8.50 16,515 7.84 5,078 8.65 

3. กลุมธุรกิจปโตรเคมี 1,077 0.75 1,199 0.70 3,777 1.79 540 0.92 

4. ธุรกิจถานหิน 7,317 5.13 5,362 3.15 9,275 4.40 1,199 2.04 

5.  อ่ืน ๆ (2,361) (1.65) 49 0.03 646 0.31 181 0.31 

6.  ปรับปรุงรายการระหวางกัน 162 0.11 190 0.11 328 0.16 62 0.11 

รวม   142,704 100.0 170,330 100.0 210,748 100.0 58,666 100.0 

ภาษีเงินได 33,315  33,961  43,231  9,431  

กําไรสุทธิ 59,548  83,992  105,296  37,386  

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท / หุน) 21.06  29.58  36.91  13.09  
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นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล 
และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมท้ังสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง 

ปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ  

 ปจจัยเสี่ยงที่สําคญัของ ปตท. ประกอบดวย 

 1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

 1.1   การกําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนการเติบโตอยางตอเน่ือง ยั่งยืนเพ่ือกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติช้ัน
นํารวมถึงมีเปาหมายในการขยายธุรกิจตางประเทศ ดังน้ันภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรง การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
และของประเทศไทยจึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ทําให ปตท. ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังกลาว ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดการณไว 
  1.2 ความหลากหลายทางธุรกิจของ ปตท. ที่เช่ือมกันเปนลูกโซ การขยายธุรกิจสูการลงทุนในตางประเทศ และการ
ลงทุนในธุรกิจใหมๆ สงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.มีความซับซอนมากขึ้นดังน้ัน หากไมมีการบริหาร
จัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเพ่ือ
รองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 การจัดหากาซธรรมชาติไดรับผลกระทบจากความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศท่ี
สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตอาจจะไมเปนไปตามที่ ปตท. คาดการณ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหา Take-or-Pay 
จากสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่มีอยูหรือสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติใหม ซี่งจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบ 
การของ ปตท. 

2.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท. ที่เปล่ียนแปลงขึ้นลง
ตามราคาตลาดโลก ซึ่งขึ้นกับปจจัยหลายประการ เชนภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงคและอุปทาน เสถียรภาพทางการเมือง ฯลฯ ทําให 
กลุม ปตท. ตองมีนโยบายจัดต้ังทีมงานบริหารความเสี่ยงดานราคารวมกันภายในกลุม ปตท. 

  2.3 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 
เชน การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนตและการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว  

  2.4 การเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหเกิดการเช่ือมโยงกันของการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจรจาก
ธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนจนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหมๆ ทั้งในและตางประเทศ สงผลปตท. มีความเสี่ยงจาก
การท่ีผลการดําเนินงานของ ปตท. สวนหน่ึงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม  

       2.5  ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศน้ัน ขึ้นกับปจจัยหลายประการ เชน ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเปาหมาย การเปล่ียนแปลงดานการปกครอง กฎหมายและกฎเกณฑดานภาษีและดานอื่นๆที่เก่ียวของกับการลงทุน ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียนทางการเงิน ฯลฯ ทําให ปตท. ตองมีการจัดเตรียมมาตรการปองกันและ/หรือบรรเทาความเส่ียงจากการ
ลงทุนในตางประเทศ 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาท่ี  5 

 3. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 
   ปตท. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการเพ่ือลดผลกระทบจากภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในเชิง
พาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได  ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งรวมถึงการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงแตอยางไรก็ตามการทําประกันภัยไมสามารถ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา อีกทั้งการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อาจไดรับผลกระทบจากการท่ี
ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เขมงวดมากขึ้น 

 4. ความเสี่ยงทางการเงิน 
 4.1 ฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท 
ดังน้ัน ปตท. ตองมีการกําหนดนโยบายและการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุม ปตท. อยางมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ปตท. มีนโยบายในการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. เพ่ือสรางความยั่งยืนใหบริษัทในกลุม ปตท. 
ซึ่งกรณีน้ีอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินรวมของ ปตท. ได 
  4.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซึ่งอาจคลาดเคล่ือนจากแผนที่วางไว 

 ทั้งน้ีรายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเสี่ยง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเสี่ยง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ป 2554 ปริมาณการจัดหากาซธรรมชาติเฉล่ีย 4,184 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต) 
เพ่ิมขึ้น 109 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2553 ทั้งน้ีคิดเปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงในประเทศและ
ตางประเทศรอยละ 78 และ 22 ตามลําดับ 

สําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 4,147 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้น 107 ลานลูกบาศกฟุตตอวันหรือ
รอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2553 

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

ความตองการใชนํ้ามันของประเทศของป 2554 จํานวน 42,005 ลานลิตร สวนใหญเปนความตองการใชนํ้ามันดีเซลนํ้ามัน
เบนซินและกาซปโตรเลียมเหลว ในสวนของกาซปโตรเลียมเหลว ภาครัฐยังคงตรึงราคาขายปลีกในประเทศของภาคครัวเรือนไว
จนถึงสิ้นป 2555 ในขณะที่ใหปรับราคาขายกาซฯในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง 

3. ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
ป 2554 การผลิตปโตรเคมีในประเทศเพ่ิมขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 13 เน่ืองจากการขยายกําลังการผลิตในประเทศและ

ความตองการจากตางประเทศทั้งในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนและขั้นปลาย ในขณะที่การนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีลดลง
รอยละ 4  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  

 

 สวนที่ 1 หนาท่ี  6 

 การเสนอขายหลักทรัพย 

 บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ช่ือ “หุน
กูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” อายุ 6 ป 9 เดือน 15 วัน อัตรา
ดอกเบี้ยปที่ 1 ถึงปที่ 4 รอยละ 4.10 ตอป อัตราดอกเบี้ยปที่ 5 ถึงปที่ 7 รอยละ 5.10 ตอป โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 4.32 
ตอป มูลคาเสนอขายรวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000 ลานบาท ใหแกผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (“PTTC127A”) ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) และ/หรือ ผูลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชใน
การลงทุน และ/หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพ่ือรีไฟแนนซเงินกูเดิม หุนกูที่เสนอขายในครั้งน้ีมีอันดับความนาเช่ือถือ
ของหุนกู AAAโดยบริษัท ฟชท เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555  

(ควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 กอนการตัดสินใจลงทุน) 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2  หนาท่ี 1 – 1.1 

สวนท่ี 2 ผูออกตราสารหนี ้
1.ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เก่ียวเน่ืองหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

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

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) 
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคา  :      28,562,996,250 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,856,299,625 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท  
  (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555) 
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน : รายละเอียดตามหัวขอ 3.2 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศัพท 0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด  http://www.pttplc.com 
ฝายสื่อสารองคกร : โทรศัพท   0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

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

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

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

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

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



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2  หนาท่ี 1 – 1.2 

ผูแทนผูถือหุนกู   ธนาคารกสิกรไทยฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย ช้ัน 11 
เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท 02-470-1952 โทรสาร 02-470-3684 

ที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการออกและเสนอขายหุนกู  
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

    เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ช้ัน 22 ถนนเพลินจิต 
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท 02-264-8000 โทรสาร 02-657-2222 

 



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 2 

 2. ปจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ทําหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกร
จะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู
ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) 
ของทุกหนวยงาน 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเน่ือง ทําใหปจจัยเสี่ยงตางๆ  ที่ปรากฏในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหน่ึงรวมกับปจจัยเสี่ยงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเสี่ยงในป
ปจจุบัน ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฏตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน   

การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับน้ี อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง ปตท. ไมอาจทราบไดในขณะน้ี
หรือเปนความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัย
ความเสี่ยงที่อางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังน้ันในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังน้ี 

2.1 ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

2.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

  กลุม ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนการเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทย
ขามชาติช้ันนํา (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงจําเปนตองมี
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ชัดเจน  และมีการจัดทําแผนกลยุทธของทุกหนวยธุรกิจและบริษัทในกลุมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนนการรักษาความสามารถเชิงแขงขันและนําความไดเปรียบในทางการแขงขันดังกลาวมาใชในการลงทุน
ขยายธุรกิจและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ  ตลอดจนการขยายธุรกิจตางประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ทรัพยสิน การซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพในการแขงขันหรือสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดแตประสบปญหาในชวงวิกฤติ 
รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม ๆ  เชน ธุรกิจที่เก่ียวของกับพลังงานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟา  ธุรกิจถานหิน 
ธุรกิจ Engineering and Energy Solution เปนตน  

 ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียังมีปจจัยความไม
แนนอน ความผันผวนของราคานํ้ามัน ความคาดหวังของผูลงทุนและความตองการท่ีหลากหลายของกลุมผูมีสวนไดเสีย จึงอาจ
เกิดความเสี่ยงที่ทําให ปตท. ไมสามารถบรรลุตามเปาหมายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจดังกลาว อาทิ ความไมแนนอนของ
ปริมาณความตองการใชพลังงาน  ความผันผวนของราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี  ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศและ
ธุรกิจใหม เปนตน นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนตางประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
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ขอบังคับ รวมถึงนโยบายของภาครัฐในแตละประเทศ การจัดหาเงินลงทุน และการสรางขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ตางประเทศ  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไมเปนไปตามคาดการณไว 

ดังน้ันในการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธของการดําเนินธุรกิจในอนาคต  กลุม ปตท. จึงไดจัดให
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. ทุกป ทั้งในระดับผูบริหารสูงสุดของกลุม ปตท. ที่
เรียกวา Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุมผูบริหารระดับสูงของ ปตท. ที่เรียกวา Strategic Thinking Session 
(STS) เพ่ือคอยติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและพลังงานที่
เปล่ียนแปลงรวมทั้งใหสอดคลองกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปจจุบัน  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ
และการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนตาง ๆ โดยไดมีการจัดทําแผนธุรกิจควบคูกับแผนบริหารความเสี่ยง  รวมถึงไดมีการจัดทํา
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณการเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคาน้ํามันตางๆ  เพ่ือใหกลุม ปตท. มี
แผนที่เหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมีการติดตาม
ผลการดําเนินการในทุกเดือนและมีการจัดประชุมผูบริหารในกลุมเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส  เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ของกลุม ปตท. และการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธระยะสั้น เพ่ือสรางความมั่นใจในผล
ประกอบการจะไดเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว   รวมทั้งไดมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจผานทาง
คณะกรรมการชุดตาง ๆ  อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและบัญชีองคกร  เปนตน  

2.1.2  ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรเพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  
 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ที่เช่ือมโยงกันเปนลูกโซ การขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ และการลงทุนใน
ธุรกิจใหมๆ ทําใหเกิดความสลับซับซอนในการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ประกอบกับภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผัน
ผวน อันสงผลตอความไมแนนอนของความตองการของตลาดและราคาผลิตภัณฑที่เก่ียวของตางๆ ทําให ปตท. จําเปนตอง
จัดเตรียมบุคลากรใหพรอมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับความไมแนนอนของเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนในธุรกิจ
ใหมๆที่ไมคุนเคย และการทดแทนผูบริหารท่ีจะเกษียณอายุ รวมท้ังการปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเหมาะสม เพ่ือสรางโอกาส
และความสามารถในการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งน้ีหากการจัดเตรียมบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ หรือมีจํานวนไม
เพียงพอกับความตองการของกลุม ปตท. จะสงผลกระทบตอธุรกิจ รวมท้ังการบรรลุเปาหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเสี่ยงดานการเตรียมบุคลากร โดยใชกลไกการบริหารสายอาชีพ แบงการบริหารเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูบริหารระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป ใชการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพ่ือรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคัดเลือกและจัดทํา Potential Pool เพ่ือพัฒนาผูบริหารใหมีความพรอมในการสืบทอดการ
บริหารตามความตองการขององคกร รวมทั้งยังมีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา “PTT Group Management 
Committee” เปนผูดูแล และกลุมพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝาย เปนการบริหารจัดการภายในสายงานของ ปตท. หรือภายใน
ของแตละบริษัทในเครือ โดยใชแนวความคิดการบริหารสายอาชีพเชนเดียวกับระดับผูจัดการฝายขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาสายอาชีพ สําหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แตละสายอาชีพจะตองจัดทําแผนกําลังคน กําหนด Key Position 
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและดําเนินการตามแผน เพ่ือใหมั่นใจไดวากลุม ปตท.จะมีผูบริหาร
และพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีที่ประชุม STS (Strategic Thinking Session)  ของปตท. 
ไดมีการระบุ Functional Excellence ที่ตองสรางเสริมศักยภาพใน 9 ดาน ไดแก 1) Capital Project management  2) Operational 
Excellence, 3) Business  Development, 4) Marketing and Sale 5) Stakeholder management 6) Corporate Finance  7) R&D 
/Technology , 8) HR&OE 9) Corporate Strategy  ซึ่งสายงานทรัพยากรบุคคลและผูบริหารจะกําหนดรายละเอียดของคุณลักษณะ 
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ความรู ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนของพนักงานในแตละดานออกมาเพ่ือนําไปทําแผนพัฒนารายบุคคลใหไดตาม
เปาหมายตอไป 
 นอกจากน้ี ปตท. จัดใหมีการสํารวจความผูกผันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอองคกรทุกป ผลการสํารวจใน 
พ.ศ. 2554 อยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทช้ันนําของโลก และ ปตท. ไดนําผลสํารวจในประเด็นตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือสรุปปจจัย 
ที่มีผลตอความผูกพันและความพึงพอใจ และนํามาจัดทําแนวทางการปรับปรุงระบบงาน คาตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ฯลฯ เพ่ือสรางเสริมใหพนักงานมีความผูกพันและความพึงพอใจในการทํางานตอไป 
นอกจากน้ีเพ่ือใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคลองในทิศทางเดียวกันกับเปาหมายและกลยุทธขององคกร ปตท. จึง
ไดมีการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยการใชดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Index: KPI) ที่ถายทอดลงมาตามลําดับ
ต้ังแตคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับตางๆ และพนักงาน ซึ่งการขึ้น
เงินเดือนประจําปจะแตกตางกันตามผลการดําเนินงาน และพฤติกรรมการทํางานรวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดย
กําหนดใหมีผูแทนพนักงานเขารวมรับฟงการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพ่ือใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และไม
กอใหเกิดปญหาดานแรงงานสัมพันธ 

2.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.2.1 ความเส่ียงจากการจัดหากาซธรรมชาติ  

 ในปที่ผานมา ปตท. ไดดําเนินการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากแหลงในอาวไทยท่ีกําลังการผลิตลดลงใหยังคง
ระดับความสามารถในการผลิตตอเน่ือง รวมถึงการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในรูปกาซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural 
Gas (LNG) จากกลุมผูขายในภูมิภาคตางๆ   ซึ่งนอกจากจะเปนการจัดหากาซธรรมชาติเพ่ือรองรับความตองการใชในปจจุบันแลว
ยังเปนการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติลวงหนากับผูขายกาซธรรมชาติ เพ่ือรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่คาดวาจะขยายตัว
เพ่ิมขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ   

ในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปที่ ปตท. จะตองรับซื้อ โดยหากใน
ปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนดไวในสัญญา ปตท. จะตองชําระคากาซ
ธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับลวงหนา (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวน้ันในปตอๆ 
ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท. จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท. 
จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปน้ันๆ กอน และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2555 ปตท. มียอดเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติตามเง่ือนไข Take-or-Pay จากสัญญาซื้อกาซธรรมชาติเปนจํานวน 8,390 
ลานบาท ทั้งน้ีสวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนที่เกิดขึ้นต้ังแตป 2541 – 2544 
เน่ืองจากความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย  อยางไรก็ตามจากประมาณ
การความตองการกาซธรรมชาติ ปตท. คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนของ Make-Up ทั้งจากแหลงยาดานาและเยตา
กุนไดหมดภายในป 2557 

อยางไรก็ตามยังมีความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอความตองการ
ใชกาซธรรมชาติ นํ้ามัน รวมถึงผลิตภัณฑปโตรเคมี   ประกอบกับความผันผวนของราคานํ้ามันในปจจุบันและปจจัยตางๆ  ที่มี
ผลกระทบตอความตองการกาซธรรมชาติ ดังน้ันจึงอาจกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท. ได 
ดังน้ี 

 ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตอาจไมเปนไปตามท่ี ปตท. คาดการณ  ซึ่งหากมีปริมาณความตองการสูง
กวา จะทําใหการจัดหากาซธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการ  แตหากปริมาณความตองการตํ่ากวา อาจทําใหเกิด
ปญหา Take-or-Pay จากสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่มีอยู 



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 5 

 กําหนดการแลวเสร็จของการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติอาจไมเปนไปตามแผน  
อาจสงผลใหแผนการจัดหากาซธรรมชาติไมสอดคลองกับปริมาณความตองการ  อาจกอใหเกิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซื้อขายกาซธรรมชาติใหม 

 ความผันผวนของราคาน้ํามันอาจทําใหการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงใหมเขามาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง ซึ่ง
อาจทําใหความสามารถในการแขงขันของกาซธรรมชาติเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอื่น ๆ ลดลง 

 ปตท. อาจไมสามารถรับกาซธรรมชาติในสวนที่ไดชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-Up) จากแหลงที่มี Take-or-Pay 
เดิมไดตามแผน หากความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จําเปนตองรับกาซธรรมชาติตาม
ปริมาณผูกพันในทุกสัญญา     

 ความผันผวนของราคานํ้ามันและอัตราแลกเปล่ียน อาจสงผลใหราคากาซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ 
ปตท. ไดชําระเงินไวลวงหนาภายใตเง่ือนไข Take-or-Pay ซึ่งจะทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากการรับกาซธรรมชาติใน
สวนที่ชําระเงินลวงหนาไปแลว (Make-up) 

 ผูขายกาซธรรมชาติอาจเกิดปญหาที่ทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงักหรือหยุด ทําใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติใน
ปริมาณที่ ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือตามปริมาณที่ ปตท. ไดชําระเงินลวงหนาไปแลว 

 ปริมาณสํารองกาซฯเริ่มลดลงและอาจสงผลใหปริมาณการผลิตตอวันตามสัญญาลดลงได 

ในการรองรับความเสี่ยงของการจัดหากาซธรรมชาติและความตองการกาซธรรมชาติ  ปตท. ไดมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของการจัดหาและความตองการกาซธรรมชาติ และมีการประสานงานกับกลุมผูขายและกลุมผูซื้ออยางใกลชิด เพ่ือ
จัดทําแผนการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการเจรจากับกลุม
ผูขายและกลุมผูซื้อ เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาหากเกิดวิกฤติ    

นอกจากนี้ที่ผานมาความตองการกาซธรรมชาติมีสูงกวาปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทําให ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
สวนเกิน  เพ่ือนํามาใชทดแทนหาก ปตท. ไมสามารถรับกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward)  ตามสิทธิที่มี
อยูในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติบางฉบับ   สําหรับการรับกาซธรรมชาติที่มีการชําระเงินลวงหนา (Make-up) จากแหลงยาดานา
และเยตากุนที่ผานมามีราคาตํ่ากวาราคาซื้อขายในปจจุบัน ทําใหมีกําไรจากสวนตางดังกลาวมาชวยในการแบงเบาภาระดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้น  

2.2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑของ ปตท. 

ตนทุนวัตถุดิบและราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุม รวมถึงราคาซื้อ
และราคาจําหนายนํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูปของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ที่ผานมา
ราคากาซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เน่ืองจาก
หลากหลายปจจัยที่ไมอาจควบคุมได รวมทั้งคาการกลั่นและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีเคล่ือนไหวขึ้นลงเปนวัฏจักร สงผลให 
ปตท. และบริษัทในกลุมไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได ทั้งน้ีความผันผวนของราคาปโตรเลียมและผลิตภัณฑปโตรเคมี
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแตละภูมิภาคของโลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค อุปทานและปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ คอนดอนเสท นํ้ามัน

สําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผลิตและสงออกปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่ง

เปนผูผลิตและสงออกรายใหญ 



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 6 

 การกําหนดนโยบายการผลิตปโตรเลียมของกลุม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 การเขาซื้อ/ขายตราสารอนุพันธนํ้ามันของกลุมนักลงทุนในตลาดซื้อขายลวงหนา (NYMEX, ICE)  
 สภาพภูมิอากาศ 
 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 
 อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบกับโรงกลั่น แหลงผลิตนํ้ามัน และเรือขนสงนํ้ามัน 
 การแขงขันโดยพลังงานทดแทน 

 นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติทุกฉบับจะอิงราคานํ้ามันเตายอนหลัง แตบางฉบับจะมีระยะเวลายอนหลังที่
แตกตางกัน  ดังน้ันหากราคานํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนรุนแรง อาจทําใหราคากาซธรรมชาติมีความไดเปรียบหรือ
เสียเปรียบกับเช้ือเพลิงทางเลือกอื่นเปนอยางมากในบางขณะ   

 ที่ผานมาผูบริหารกลุม ปตท. มีนโยบายจัดต้ังทีม Price Risk Management เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานราคาวัตถุดิบและ
ราคาผลิตภัณฑ รวมท้ังราคาซื้อและราคาจําหนายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปรวมกันภายในกลุม ปตท. ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ภายใตโครงการ Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ทั้งน้ี ปตท. มุงเนนการบริหารจัดการอยาง
ตอเน่ือง เปนระบบและในลักษณะกลุม เพ่ือสรางพลังรวมของกลุม ปตท. ซึ่งปจจุบันกลุม ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานราคาปโตรเลียมและปโตรเคมีสายอะโรเมติกส โดยการทําสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหวาง
บริษัทคูคา ซึ่งมีการกําหนดเปาหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให
สอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุม ปตท. การเขาซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธทุกครั้งจะมีการวิเคราะหขอมูลอยาง
ถ่ีถวน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับชวงเวลาและจุดประสงค เชน การทํา Swap หรือ 
Option นอกจากน้ีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งจะดําเนินการตามนโยบายขององคกรในแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานราคาใหควบคูและสอดคลองไปกับปริมาณซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑของกลุม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งการบริหาร
ตนทุนราคาซื้อ และบริหารความเสี่ยงราคาขาย เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีตอผลตอบแทนและผลประกอบการ
ของ ปตท. และกลุม ปตท. อีกทั้ง มีการจัดวางโครงสรางและกระบวนการในการกํากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบถวงดุลที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล  รวมถึงการกําหนดวงเงินมูลคาความเสี่ยง (Value at Risk – VaR) ในการทําการ
ธุรกรรมการคาระหวางประเทศ และใหมีการรายงานสถานะความเสี่ยงแกผูบริหารและหนวยงานเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือ
ควบคุมมิให ปตท. และกลุม ปตท. มีความเสี่ยงดานราคาสูงเกินระดับที่เหมาะสม 

2.2.3 ความเส่ียงจากการดําเนินการของรัฐบาลท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

 จากการท่ี ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญ และอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการทําธุรกิจพลังงานอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
(กพช.) ภายใตพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ดังน้ันภาครัฐยังคงสามารถกํากับดูแลการ
ดําเนินการใดๆ ของ ปตท. เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศตอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการกําหนดราคาพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ    
นอกจากน้ีตามพระราชกําหนดแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบัญญัติไววา เพ่ือประโยชนใน
การแกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันเช้ือเพลิง ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือกําหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ  ได ซึ่งรวมถึงการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดังน้ันการกําหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงานของภาครัฐ อาจ
สงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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 การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 
รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง เพ่ือลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ

อันเน่ืองมาจากราคาน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม และ
สนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงท่ีสามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ โดย ปตท.ได
เริ่มนํา NGV มาใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 
และภายใตนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดัน NGV เปนเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ไดเปนผูริเริ่มขยายกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
ทางเลือกในภาคขนสง ต้ังแตป 2544 และไดจัดทําแผนขยายการใช NGV เพ่ือทดแทนนํ้ามันเบนซินและดีเซลในภาคขนสง โดย
การลงทุนขยายสถานีบริการพรอมกับสงเสริมการขยายจํานวนรถยนตใช NGV ใหเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะรถบริการสาธารณะ ไดแก 
รถแท็กซี่ และรถโดยสารประจําทาง เปนตน  

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

จากนโยบายการตรึงราคาดังกลาวประกอบกับตนทุนการผลิตทั้งในดานการลงทุนและราคาซื้อกาซธรรมชาติไดปรับเพ่ิม
สูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก สงผลใหปตท.ประสบภาวะขาดทุนจากการจําหนาย NGV เพ่ิมขึ้นเปนลําดับ อยางไรก็ตาม 
ปตท. ไดมีการทบทวนแผนการขยายสถานีบริการ NGV และการเพ่ิมปริมาณจําหนาย NGV หากภาครัฐมีการดําเนินการตามแนว
ทางการแบงเบาภาระการขาดทุนตามมติ กพช. ดังกลาว เพ่ือสงเสริมการใช NGV อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให NGV สามารถเปน
พลังงานทางเลือกและเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไปอยางยั่งยืน อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2555 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กบง.) ครั้งที่ 2/2555 ใหยกเลิกมติ กบง.เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่องแนวทางการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม ต้ังแตวันที่ 16 
มกราคม 2555 จนถึงธันวาคม 2555  และเห็นชอบใหคงราคาขายปลีก NGV ไวที่ 10.50 บาทตอกิโลกรัมเปนเวลา 3 เดือน (วันที่ 
16 พฤษภาคม 2555- วันที่ 15 สิงหาคม 2555 )โดยต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ไดมอบหมายให กบง. พิจารณาแนวทางการปรับ
ราคาใหสะทอนตนทุนโดยพิจารณาจากแนวทางการศึกษาของสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งยังมีความเส่ียงที่
ภาครัฐอาจจะยังคงตรึงราคาขายปลีก NGVตอไปอีก 

 การควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกลั่นนํ้ามันคงที่ ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน สงผลใหราคาขายปลีกถูกกําหนด
ไวที่ 18.13 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาขายปลีก LPG ในประเทศ
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แตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศคอนขางมาก  สงผลใหปริมาณความตองการ 
LPG ในประเทศเพ่ิมขึ้นเกินกวากําลังผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขา LPG ในราคา
ตลาดโลกและจําหนายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงภายหลัง  การควบคุม
ราคา LPG ดังกลาวสงผลให ปตท. และโรงกล่ันในกลุมไมสามารถจําหนาย LPG ในราคาที่สะทอนตลาดโลกและตนทุนที่
แทจริง การสูญเสียโอกาสในการสงออก LPG รวมท้ังความไมแนนอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรับเงินชดเชยการ
นําเขา LPG คืนอีกทั้งปริมาณนําเขาที่สูงขึ้นอยางตอเน่ือง อาจทําให ปตท. ตองลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการนําเขา LPG 
ซึ่งทั้งหมดอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ที่ผานมารัฐบาลในหลายสมัยไดมีความพยายามในการแกไขปญหาราคา LPG แตเน่ืองจากราคานํ้ามันในตลาดโลก
ปรับสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ทําใหคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ไดมีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ใหชะลอการปรับราคา
ขายปลีก LPG ออกไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 และตอมาไดมีมติใหขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2554  อยางไรก็ตาม เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กพช. มีมติใหปรับราคา LPG ใหผูผลิตที่เปนโรงกลั่นนํ้ามันใหสะทอนราคาตลาดโลกมากย่ิงขึ้น โดย
กําหนดสัดสวนรอยละ 76 อางอิงราคาตลาดโลก และอีกรอยละ 24 อางอิงราคาคงที่ ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพ่ือเปน
การเพ่ิมแรงจูงใจใหโรงกลั่นนํ้ามันนํา LPG ที่ใชในกระบวนการกล่ัน (Own Used) และจําหนายเปนวัตถุดิบใหอุตสาหกรรมป
โตรเคมี มาจําหนายเปนเช้ือเพลิงใหกับประชาชนและจูงใจใหเพ่ิมการผลิต LPG ใหมากขึ้นกวาปจจุบัน ซึ่งจะเปนการชวยลดการ
นําเขา LPG และลดภาระของกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่จะตองเขามาอุดหนุน ซึ่งไดมีผลบังคับใชแลวต้ังแตวันที่ 14 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  กพช.ไดมีมติใหขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีก LPG ในภาคครัวเรือนและขนสง จากสิ้นเดือน
มิถุนายน 2554 เปนสิ้นเดือนกันยายน 2554 และเห็นชอบใหทยอยปรับราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมใหสะทอน
ตนทุนโรงกลั่นนํ้ามัน ต้ังแตกรกฎาคม 2554 เปนตนไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทตอ
กิโลกรัม และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  กพช. ไดมีมติใหขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ภาคครัวเรือนตอไปจนถึง
สิ้นป 2555 ขยายระยะเวลาการตรึงราคากาซ LPG ภาคขนสงตอไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพ่ือเตรียมจัดทําบัตรเครดิต
พลังงาน และปรับเปล่ียนรถแท็กซี่ LPG เปน NGV โดยต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2555 เริ่มปรับขึ้นราคาขายปลีกเดือนละ 0.75 
บาทตอกิโลกรัม จนไปสูตนทุนโรงกลั่นนํ้ามัน และกําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามันฯ สําหรับกาซที่ใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป  

อยางไรก็ตาม  มติดังกลาวไดมีผลบังคับใชไดถึงเพียงเดือนพฤษภาคม 2555   โดย  กพช. ไดมีมติเมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2555 ใหยกเลิกมติ กพช. เดิมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  ที่จะใหทยอยปรับราคา LPG ที่ใชในภาคขนสง  โดยใหคง
ราคาขายปลีก LPG ในภาคขนสงไวที่ประมาณ 21.13 บาทตอกิโลกรัม ตอไปอีก 3 เดือน (ต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 15 
สิงหาคม 2555) หลังจากน้ันต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2555  ใหปรับราคา LPG ภาคขนสงใหไมเกินราคา LPG ที่ไดจากโรงกลั่นฯ    
สําหรับ LPG ที่ใชในภาคอุตสาหกรรม  ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ใหปรับราคาใหไมเกินราคา LPG ที่ไดจากโรงกลั่นฯ  ทั้งน้ี
ยังมีความเสี่ยงที่ภาครัฐฯอาจจะพิจารณาชะลอการปรับราคาขายปลีก LPG และราคา LPG ของโรงแยกกาซธรรมชาติตอไป ซึ่ง
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ ปตท. ที่จะไดรับผลกระทบเพ่ิมขึ้นจากราคากาซธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบของโรงแยกกาซ
ธรรมชาติจะสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตามราคานํ้ามันในตลาดโลก 

 

2.2.4  ความเส่ียงจากผลการดําเนินงานของกลุม ปตท. ซึ่งเปนสวนหน่ึงของผลการดําเนินงานของ ปตท. 
จากการที่ ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ืองจากการเขารวมทุนในบริษัทตางๆ  โดยมุงเนนใหเกิดการเช่ือมโยง

กันของการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจรจากธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนจนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องใหมๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ประกอบกับที่ผานมาบริษัทในกลุมไดมีการซื้อหรือควบรวมกิจการ การเขารวมลงทุน การขยายกําลัง
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ การขยายธุรกิจดังกลาว สงผลใหผลการดําเนินงานของ 
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ปตท. สวนหน่ึงขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุม อยางไรก็ตาม บริษัทในกลุมยังตองเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากลักษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ ความสําเร็จในการสํารวจและพัฒนาแหลง
ปโตรเลียม เหตุการณนํ้ามันและกาซธรรมชาติรั่วไหล วัฏจักรขาลงของธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น คูแขงจากภูมิภาคตะวันออก
กลางที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา รวมถึงความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตางๆ  เปนตน อาจสงผลกระทบตอ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพ่ือเปนการลดความเสี่ยง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรใน
ลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) โดยยดึหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือเปนพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืนและใหเกิด
การสรางมูลคารวมสูงสุดของกลุม ปตท.  เปนการสรางมูลคาเพ่ิมผานโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมท้ังไดมี
การศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจที่มีความใกลเคียงกันเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ลดตนทุน และนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการแขงขันในตลาดโลกไดมากขึ้น   

สําหรับเหตุการณนํ้ามันและกาซธรรมชาติรั่วไหลที่แหลงมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท.สผ.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 และได
เกิดเพลิงไหมในเวลาตอมา น้ัน ปตท.สผ. ไดดําเนินการควบคุมสถานการณเปนที่เรียบรอย โดยสามารถดับเพลิงและหยุดการ
รั่วไหลของน้ํามันและกาซธรรมชาติไดในเดือนพฤศจิกายน 2552 และตอมาก็ไมปรากฏคราบนํ้ามันในทะเลอีก 

กรณีรัฐบาลอินโดนีเซียไดทําหนังสือเรียกรองใหบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จายคาชดเชยความเสียหายจาก
เหตุการณมอนทาราน้ัน  เน่ืองจากยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจนที่พิสูจนใหเห็นถึงความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว จึงยังไม
สามารถยอมรับขอเรียกรองคาชดเชยได  ที่ผานมา ปตท.สผ. สามารถแกไขปญหาและควบคุมสถานการณไดอยางทันทวงที และ
มีการประเมินผลกระทบจากการร่ัวไหลของน้ํามันทั้งในระหวางเกิดเหตุการณและหลังจากที่ระงับเหตุแลวอยางตอเน่ืองมาโดย
ตลอด พบวามีการแพรกระจายในวงจํากัด นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยังไดจัดทําแผนการปรับปรุงแกไข (Action Plan) ที่ประกอบดวย
มาตรการตางๆ  อาทิเชน การปรับปรุง Well Barrier, SSHE Management System, Drilling Management System และการจัดการ
ในกรณีที่มีนํ้ามันรั่ว เปนตน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาจะไมเกิดเหตุการณเชนน้ีขึ้นอีก เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2554 ทางรัฐบาล
ออสเตรเลียไดเปดเผยผลการพิจารณาแผนปรับปรุงแกไข โดยตัดสินให ปตท.สผ. สามารถดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ในออสเตรเลียตอไปได เน่ืองจากแผนการปรับปรุงแกไขดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทในการแกไขขอบกพรอง 
ทั้งในดานเทคนิคและการบริหารจัดการซึ่งระบุโดยคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณมอนทารา (Montara Commission Inquiry) 
รวมถึงการสรางมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการดําเนินงานดานสํารวจและผลิตปโตรเลียม ทั้งน้ี หนวยงานรัฐบาล
ออสเตรเลีย และ ปตท.สผ. จะจัดทําขอตกลงรวมกัน โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดําเนินการตามแผนปรับปรุงแกไข
ของ ปตท.สผ. เปนเวลาอีก 18 เดือนสวนการดําเนินงานเพื่อเริ่มผลิตนํ้ามันจากแหลงมอนทาราน้ัน ปตท.สผ.ไดมีการเตรียมการ
เพ่ือการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของหลุมบนแทนผลิต เพ่ือใหสามารถดําเนินการรื้อถอนแทนขุดเจาะ และหลังจาก
น้ันจะดําเนินการติดต้ังแทนผลิตและระบบการผลิตใหมตอไป ซึ่งคาดวาจะสามารถเริ่มผลิตไดในปลายไตรมาสท่ี 3 ป 2555  
 
2.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ 

ปตท. มีแผนการลงทุนดานพลังงานในตางประเทศผานบริษัทในกลุม  ซึ่งจะเปนการตอยอดธุรกิจปจจุบันและเพ่ิม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ ปตท. โดยปจจุบัน ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอยางตอเน่ืองในตางประเทศ ทั้งในสวน
ธุรกิจที่ลงทุนไปแลว และในธุรกิจใหมๆ อาทิเชนการลงทุนในธุรกิจทอกาซธรรมชาติในประเทศอียิปต ธุรกิจนํ้ามันปาลมและ
ธุรกิจเหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซีย เปนตน  ดังน้ันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศน้ัน 
ขึ้นกับปจจัยหลายประการไดแก 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปาหมาย รวมถึงประเทศคูคาของประเทศดังกลาว 
• การเปล่ียนแปลงดานการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑดานภาษีและดานอื่นๆที่
เก่ียวของกับการลงทุน 
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• ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
• ขีดความสามารถขององคกรในการเขาไปลงทุนในธุรกิจใหม 
• การลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเปนการสรางใหม (Greenfield) ซึ่งมีความตองการใชเงินลงทุนมาก ใชเวลาใน
การพัฒนา อันอาจมีผลตอระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ในการบรรเทาความเสี่ยง จากการลงทุนในตางประเทศ ปตท. ไดมีการศึกษาและวิเคราะหในรายละเอียดดานกฎหมาย 
นโยบายของรัฐ และประเด็นตางๆ  ดานภาษี รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่กลาวมาขางตน เพ่ือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอธุรกิจ 
และนําผลการประเมินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลังจากการลงทุนแลว ไดมีการ
จัดระบบและหนวยงานภายในเพ่ือประมวลผลการประกอบการและปจจัยความเสี่ยงของโครงการที่ลงทุนไปแลวอยางตอเน่ือง 
รวมท้ังเรงพัฒนาขีดความสามารถขององคกรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายการดําเนินงานและการลงทุน
ในตางประเทศ 

ในสวนของการลงทุนในสัดสวน 25% ในบริษัท East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) (โครงการทอกาซธรรมชาติ
อียิปต-อิสราเอล)โดยผานบริษัทยอยคือบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) น้ัน ไดเกิดเหตุการณวางระเบิดทอกาซฯ 
ของผูจําหนายกาซฯ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจอียิปต (Egyptian Natural Gas Holding หรือ “EGAS”) รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ต้ังแตเกิด
เหตุการณความไมสงบในประเทศอียิปตต้ังแตชวงตนป 2554 เปนตนมา  มีผลทําใหเกิดการหยุดจายกาซฯ แก EMG เปน
ระยะเวลายาวนานท้ังสิ้นกวา 12 เดือน และเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอผลการดําเนินงานของบริษัท EMG  อยางไรก็ดี
เหตุการณวางระเบิดดังกลาวไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของ EMG แตอยางใด  ตลอดระยะเวลาดังกลาว EMG ได
พยายามเจรจากับ EGAS อยางตอเน่ือง รวมทั้ง ปตท. และ PTTI ไดขอความชวยเหลือผานกระทรวงการตางประเทศของไทย 
รวมถึงเอกอัครราชฑูตไทยประจํากรุงไคโรในการผลักดันให EGAS เรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว   

อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ผานมาน้ัน EGAS ไดมีหนังสือแจงยกเลิกสัญญาซื้อขายกาซฯ มายัง EMG ซึ่ง 
EMG เห็นวาการกระทําดังกลาวมิชอบดวยกฎหมายและขอให EGAS  เพิกถอนการยกเลิกสัญญาดังกลาว โดย EMG พรอมทั้ง 
PTTI และผูถือหุนรายอื่น อยูในระหวางการดําเนินการทางกฎหมาย เพ่ือพิทักษผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนตอไป 

 
  



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 11 

2.3   ความเส่ียงทางดานปฏิบัติการ 

2.3.1 ความเส่ียงจากภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินธุรกิจสํารวจ ผลิต ขนสงและเก็บรักษากาซธรรมชาติ นํ้ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเคมีและผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปน้ัน อาจทําใหเกิดอันตรายไดโดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ระเบิด นํ้ามันรั่วไหลปนเปอน หลุมขุดเจาะระเบิด ทอกาซรั่ว 
การฟุงกระจายของกาซอันตราย การกอการราย ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุอันตราย
อื่นที่ไมอาจคาดการณได ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญตอบุคคล ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม การดําเนินธุรกิจ 
ช่ือเสียงองคกร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. 

ดังน้ัน ปตท. จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ โดยไดประเมินความเสี่ยงดานความมั่นคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ทั้งในสภาวะการทํางานปกติ ไมปกติ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้นได และกําหนดมาตรการควบคุม ปองกันและลดความเส่ียงดังกลาวอยางเปนระบบ ตามขอกําหนดมาตรฐานการจัดการ
ดานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม กลุม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and 
Environment Management Standard : PTT Group SSHE MS) ที่เริ่มพัฒนาและประยุกตใชในป 2553 เพ่ือใหเปนมาตรฐานของ 
กลุม ปตท. โดยเฉพาะ โดยมีพ้ืนฐานมาจากมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) 
และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) ซึ่งปจจุบันทุกสายงานปฏิบัติการและทุกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ยังคงไดรับการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)นอกจากน้ี ยังไดจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเพ่ือการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเน่ือง (Business Continuity Management: BCM) รวมไปถึงการซอมแผนปฏิบัติการดังกลาว เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาธุรกิจจะ
สามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเน่ืองโดยขณะน้ี อาคาร ปตท. สํานักงานใหญและหนวยงานสนับสนุน ไดรับการรับรองระบบ
การจัดการธุรกิจอยางตอเน่ืองตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สรอ. เปนองคกรแหงแรกในประเทศไทยแลว 

นอกจากน้ี ปตท. ไดมีการซื้อประกันภัยคุมครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ี
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีพึงปฏิบัติ และไดทําประกันภัยเพ่ิมเติมในกรณีที่บริษัทตองหยุดดําเนินการ 
(Business Interruption) แตการซื้อประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท 
เน่ืองจากไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย คาเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายน้ันๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท. จะเช่ือวาบริษัทใน
กลุมมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไมสามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของ
กลุม ปตท. ใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได  ดังน้ันหากเกิดความเสียหายในทรัพยสินที่ไมไดทําประกันครอบคลุมเต็ม
มูลคาในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมีปญหาทางการเงินรุนแรงหรือตองเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดังกลาว
อาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได 

จากเหตุฉุกเฉินและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในป 2554 จนมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ไดแก เหตุการณทอ
กาซธรรมชาติในทะเลบริเวณทอกาซฯ ที่เช่ือมตอระหวางทอประธานในทะเลขนาด 34 น้ิว (ทอเสนที่ 1) กับทอยอยขนาด 24 น้ิว 
ที่สงกาซธรรมชาติมาจากแหลงปลาทอง รั่วจากการดําเนินการในโครงการกอสรางวางทอกาซธรรมชาติโดยบริษัทผูรับเหมาวาง
ทอกาซธรรมชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 น้ัน ไดมีการเรงรัดแกไขเบื้องตน รวมกับผูเช่ียวชาญเพ่ือนําระบบทอกลับเขาสูการสง
กาซธรรมชาติตามปกติอยางรวดเร็วโดยการดําเนินการทุกขั้นตอนเปนไปดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ดานความปลอดภัย ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลอยางเครงครัด นอกจากน้ี ยังไดกําหนดมาตรการติดตามและปองกัน
ผลกระทบท้ังดานความปลอดภัยและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในทะเล  รวมท้ังรวบรวมองคความรูทั้งหมด
เปนฐานขอมูลและแลกเปล่ียนระหวางหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเรียนรูไมใหเกิดขึ้นอีก โดย ปตท. อยูในระหวางประเมินความ
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เสียหาย และแนวทางการใชสิทธิเพ่ือเรียกรองจากบริษัทผูรับเหมา และ/หรือ บุคคลที่ตองรวมรับผิดชอบ ตามสัญญาและตาม
กฎหมายตอไป 

สําหรับสถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น ปตท. ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการยายสวนสนับสนุนที่ประจําอยูในสํานักงานใหญไปปฏิบัติงานยังศูนยปฏิบัติงานสํารองที่จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง ซึ่งไดเตรียมการไวลวงหนา โดยคูคาของ ปตท. สามารถทําธุรกรรมไดตามปกติ และ ปตท. ไดจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยง
ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบจากนํ้าทวมสําหรับทรัพยสินทั้งหมดของ ปตท. อยางไรก็ตามสถานการณอุทกภัยในครั้งน้ีสงผล
กระทบตอการดําเนินงานบางสวนในดานการจัดหา ผลิต จัดเก็บ ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑปโตรเลียมของ 
ปตท.  

2.3.2 ความเส่ียงจากขอบงัคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายนํ้ามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม 
ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรากฎหมายที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญได 

  ในการดําเนินการโครงการลงทุนตางๆ  ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความเห็นชอบกอนการดําเนินการ
กอสรางตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี 
ในกรณีที่เขาขายเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง  กําหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. 2553 ซึ่งออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะตองมีการศึกษา
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังไดใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินโครงการ ดังน้ันจึงอาจมี
ความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน EHIA 
รวมถึงขบวนการมีสวนรวมและการยอมรับของชุมชนที่อาจจะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการใหไมแลวเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด ทั้งน้ี รวมถึงการยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวงระยะเวลา
ดําเนินการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดของ ปตท. ในอนาคต  

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของทําการติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดตอประสานงานและเขารวมในการใหความคิดเห็นกับหนวยงาน
ราชการอยางใกลชิด เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพ่ือสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 
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2.3.3 ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 
  ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเน่ืองของความตองการใช
กาซธรรมชาติ การขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติใหเปนไปตามแผนความตองการ รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพ่ิม 
เพ่ือรองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ันการขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ขนสงของระบบทอสงกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพ้ืนที่การใช ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ  ความสําเร็จในการ
กอสรางโรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท. ซึ่งรับผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาตินําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต และยัง
ครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกิจตางๆ  ที่มีความตอเน่ืองกัน 
  ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 เพ่ือรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตที่สอดคลองกับ
แผนการพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) โดยไดเริ่มการกอสรางโครงการมาต้ังแตป 
2544 ซึ่งโครงการเกือบทั้งหมดที่เริ่มดําเนินการกอสรางต้ังแตป 2544 – 2554 ไดดําเนินการขนสงกาซธรรมชาติแลว เชนโครงการ
ทอสงกาซธรรมชาติ เช่ือมตอในทะเล โดยเปนการวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติ ปลาทองสวนเพ่ิมไปยังทอสง
กาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ในทะเล โดยสามารถสงกาซฯ ไดต้ังแตเดือน พฤศจิกายน 2554 สวนการวางทอสงกาซธรรมชาติจากแหลง
กาซธรรมชาติ บงกชใตไปยังทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ในทะเล ดําเนินการวางทอฯ แลวเสร็จต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554 
ขณะน้ีรอรับกาซธรรมชาติ จากบริษัทผูผลิต สําหรับโครงการที่เริ่มดําเนินการกอสรางต้ังแตป 2553 เปนตนมาน้ันและยังอยูใน
ระหวางดําเนินการกอสราง เชน โครงการติดต้ังเครื่องเพ่ิมความดันกาซธรรมชาติในทะเล โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก
เสนที่ 4 (ระยอง – แกงคอย) โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทยสหภาพพมาไปยังอําเภอทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี  โครงการทอสงกาซธรรมชาติภูมิภาคนครสวรรคและนครราชสีมา โดยเปนการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจาก
อําเภอวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ.นครสวรรค เพ่ือขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสงและ
อุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน และวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกจากอําเภอแกงคอย จ.สระบุรี ไปยัง จ.
นครราชสีมา เพ่ือขยายโอกาสใชพลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนสงและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางและโครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดันกาซธรรมชาติ หนวยที่ 4 ที่สถานีเพ่ิมความดันกาซฯ ไทรโยค นอกจากน้ัน ปตท. 
ยังมีโครงการเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการเปลี่ยนเครื่องยนตกังหัน
กาซธรรมชาติ เปนมอเตอรที่หนวยเพ่ิมแรงดันกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 จ.ระยอง ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 
และโครงการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอนรวมสําหรับโรงแยกกาซฯ จ.ระยอง และโครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความ
รอนเหลือทิ้งกลับคืนสําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 5 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2557  
  การพัฒนาโครงการตางๆ  อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน กระบวนการจัดการมี
ขั้นตอนมากและทําใหตองใชเวลาในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและกฏระเบียบที่กําหนดไว และบริษัทผูรับเหมา
ดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เปนตน นอกจากน้ียังมีสาเหตุอื่นๆ สวนใหญที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ 
ปตท. เชน การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การขออนุมัติการกอสรางจากหนวยงานรัฐที่
เก่ียวของ การดําเนินการทํากระบวนการมีสวนรวมลาชาอันมีผลกระทบจากความไมพรอมของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่จัดใหมี
การทํากระบวนการมีสวนรวมหรือผลกระทบที่มาจากวิกฤตการณตางๆที่ทําใหประชาชนไมพรอมที่จะเขารวมทํากระบวนการมี
สวนรวมได เชน อุทกภัยที่ผานมา การไดรับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมลาชาเน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการไมไดมีการประชุมตามวาระท่ีกําหนด การคัดคานจากเจาของที่ดินเอกชนในการเขาพ้ืนที่กอสรางวางทอสงกาซ
ธรรมชาติ การคัดคานการดําเนินการกอสรางจากชุมชน การไมอนุญาตใหเขาพ้ืนที่ไปติดต้ังเช่ือมตอทอสงกาซธรรมชาติหรือ
อุปกรณกับแทนผลิตกาซธรรมชาติของเจาของแทนผลิตกาซธรรมชาติ การจัดซื้ออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการจัดหาและ
ขนสงนาน (Long Lead Items) ซึ่งการลาชาของการจัดซื้ออุปกรณดังกลาวที่ผานมาเปนผลมาจากความผันผวนของสภาวะตลาด 
และวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก ราคาตนทุนของวัตถุดิบ และอัตราแลกเปล่ียน เปนตน  
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ดังน้ันเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของโครงการตางๆ สอดคลองกับเปาหมายของการดําเนินการโครงการ (เปาหมาย
ของการดําเนินการโครงการ คือ การดําเนินการโครงการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและ/หรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
ความตองการการใชกาซธรรมชาติ การดําเนินงานภายใตงบประมาณใหไดคุณภาพที่เหมาะสมและเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆที่กําหนด) ปตท.จึงใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) 
เพ่ือลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุม อาทิ เชน การจัดหาทีมงานท่ีมีความรูความสามารถมา
ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินโครงการ การวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ การ
ประสานงานกับหนวยงานราชการเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอสงสัยตางๆ และนําขอมูลมากําหนดมาตรการรองรับ นอกจากน้ี ปตท. ยัง
ไดจัดใหมีหนวยงานมวลชนสัมพันธ ทําหนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินการโครงการ และทําการประชาสัมพันธช้ีแจงขอมูลโครงการอยางตอเน่ือง การจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ 
เพ่ือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดทําการบริหารความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน และการ
ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหมๆ ที่ออกมาอยางตอเน่ืองและปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได 

2.4   ความเสี่ยงทางการเงิน  

2.4.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของคาเงินบาท 

การเปล่ียนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ
ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการท่ีราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี
อางอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตามคาเงิน
บาท อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหน่ึง เน่ืองจากกําไร
สวนใหญของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงที่ โดยมีตนทุนขายที่เปน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอิงกับราคา
ตลาดโลกเชนเดียวกับราคาขาย 

นอกจากน้ีความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหน้ีเงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกู
ตางประเทศเทียบเทา  157,355.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.74 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 4,813.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เทากับ 23,000 ลานเยน โดยเงินกูสกุลเยน ปตท. ได
ทําการปองกันความเสี่ยงของคาเงินเยนโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเปนสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใหสอดคลองกับรายไดที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทําให ปตท. สามารถปดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของคาเงินเยนตอสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแลวเปนสวนใหญ นอกจากน้ีบริษัทรวมทุนของ ปตท. สวนใหญมีเงินกูตางประเทศ
จํานวนสูง ดังน้ันจึงกลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุลตางประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลังของประเทศ อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได 

เพ่ือลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาทดังกลาว ปตท. ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศ ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปน
สกุลตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพ่ือเตรียมการชําระหน้ีเงินกู
สกุลตางๆ และธุรกรรมการคา เชน  คากาซธรรมชาติและน้ํามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอยาง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท. ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพ่ือใชเปนแนวทาง
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ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุมบริษัทที่ ปตท. ถือหุนอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมถึง
ขอกําหนดในเรื่องการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินของ ปตท. 

2.4.2 ความเส่ียงจากการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. 

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการดําเนินงาน  เพ่ือใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเน่ือง  
และในบางคร้ังการลงทุนดังกลาวอาจลงทุนผานบริษัทที่จัดต้ังใหม  และ/หรือ รวมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 
ผานบริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแหงยังอยูในชวงเริ่มตนโครงการ  หรือฐานะการเงินไมแข็งแกรงเพียงพอ  ผูถือหุนรวมถึง 
ปตท. จึงยังตองใหการสนับสนุนทางการเงินในชวงการกอสรางโครงการ (Cost Overrun Support)   เพ่ือใหบริษัทดังกลาว
สามารถดําเนินการไดตามกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทในภาพรวม   นอกจากน้ีในบางกรณีบริษัทอาจ
ประสบปญหาขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash Deficiency Support)   ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความ
จําเปนตองรับการสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุน  การใหการสนับสนุนทางการเงินอาจจะเปนไปในรูปแบบของ   (1) หน้ีดอย
สิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา (Trade Credit) และ/หรือ   (3) การ
ใหเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อื่นๆ ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท. ไดใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทในกลุมแลวเปนจํานวนเงิน 844.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 35,120.09 ลานบาท ประกอบดวยเปนสวนที่ ปตท.
ปฏิบัติตามสัญญาเงินกูกับธนาคารพาณิชย (Sponsor Support) ของบริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุนนอยกวา 100%  จะเปนการ
ใหเงินกูหรือทุนตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 26.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 5,403.82 ลานบาท สวนที่ ปตท. ใหเงินกู 
(Shareholder Loan) กับบริษัทในกลุม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุน 100% จํานวนเงิน 718.10  ลานเหรียญสหรัฐฯ และ  29,716.27  ลาน
บาท รวมท้ังใหวงเงินสินเช่ือทางการคา 99.81 ลานเหรียญสหรัฐฯ  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 11.3 ภาระการใหความสนับสนุนทาง
การเงินแกบริษัทในเครือ)  

ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทางการคาในกรณีที่จําเปน
และเปนประโยชนตอ ปตท. และกลุม ปตท. ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. มีความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถ
สรางความแข็งแกรงอยางยั่งยืนใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได  

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลาน้ี ไมวาจะเปนในรูปแบบของหน้ีดอยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคาหรือการใหเงินกูจากผูถือหุน ปตท. ไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทเหลาน้ีจะสามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัท
เหลาน้ีจะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไมตองการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมวากรณีใดจะ
เกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุม
บริษัทใดบริษัทหน่ึงตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญาขอตกลงการใหการสนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหน้ีบาง
รายเรียกใหหน้ีถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) ปตท. ไมสามารถยืนยันไดวา ปตท. จะไมเพ่ิมสัดสวนการลงทุนมาก
ขึ้น หรือเพ่ิมสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขาควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี หาก ปตท. เห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเขาควบคุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลาน้ี ภายใตมาตรฐาน
การบัญชีไทยกําหนดให ปตท. จะตองมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุมเขากับงบการเงินของ ปตท. ต้ังแตวันที่มีอํานาจใน
การควบคุมดวย ซึ่งการรวมงบการเงินน้ีอาจจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

2.4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
กาซธรรมชาติ รวมท้ังธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูงและเปนการลงทุนลวงหนา ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท. จะมีการ
ติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางใกลชิด แตการใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนที่วางไวเน่ืองจาก
หลากหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท. เชน การผันแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมอาจ
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คาดการณได การเปล่ียนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน กาซธรรมชาติ รวมท้ังราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
และปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จและตนทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง 
 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
 สถานการณของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 
 สถานการณการเมืองของประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและตางประเทศ  
 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 
 ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ  
 ตนทุนเงินกู  

 ซึ่งจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและการเปนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอยางระมัดระวังโดย
คํานึงถึงแหลงเงินทุนตางๆ  โดยเฉพาะการจัดโครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญตางๆ  ใหอยูระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงไดกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปจจัยที่เก่ียวของกับการจัดหา
เงินทุนอยางตอเน่ือง ปตท. จึงมีความเช่ือวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 

ขอแตกตางท่ีสําคัญระหวางขอกําหนดสิทธิหุนกูของปตท. และขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน 

ขอกําหนดสิทธิของหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 
มีความแตกตางจากขอกําหนดสิทธิมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ ตามขอกําหนดสิทธิ หรือเมื่อผูออกหุนกูถูกดําเนินคดี มีการกําหนดหนาที่ใหผูออกหุนกู
ตองแจงดวยวิธีการที่ชัดเจนและทันการมากขึ้น คือ ใหสงหนังสือบอกกลาวใหผูแทนผูถือหุนกูทันที (ขอ 6.1 ของขอกําหนด
สิทธิ) 

(2) ระบุขอความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพ่ิมระยะเวลาในการแกไขเหตุผิด
นัดของผูออกหุนกู (ขอ 11. ของขอกําหนดสิทธิ) 

(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูในการเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการ
อยางไรในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกู “อยางรายแรง” แทน “อยางมีนัยสําคัญ” (ขอ 13.2 (ง) 
ของขอกําหนดสิทธิ) 

 ทั้งน้ี รายละเอียดของขอแตกตางที่สําคัญระหวางขอกําหนดสิทธิหุนกูของปตท. และขอกําหนดสิทธิมาตรฐานสามารถ
ดูไดจากเอกสารแนบ 2 สรุปความแตกตางที่สําคัญระหวางขอกําหนดสิทธิมาตรฐาน และขอกําหนดสิทธิหุนกูของปตท. 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเปนมา 

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

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

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

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

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

3.1 พัฒนาการท่ีสําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา  

ป 2550 
กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของของบริษัท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรกฎาคม : เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2550 คณะกรรมการ  ปตท .  มีมติอนุมั ติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบรวม  
บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
และการรับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายที่จะปรับ
โครงสรางธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่น โดยการควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจที่มีความตอเน่ืองกันหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความแข็งแกรงและเสริมสรางความ
ไดเปรียบทางดานตนทุน เพ่ิมมูลคาในสายธุรกิจโรงกลั่นที่มีความเช่ือมโยงกับอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ือง 
ปตท. ไดกําหนดบทบาทของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวมใหเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมี
สายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ืองของกลุม ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติใหดําเนินการควบบริษัทและใหดําเนินการ
โอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัทไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 20 
 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเริ่มทดลองจายกาซธรรมชาติจากแหลงพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area : JDA) ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติสงขลา ซึ่งเปนทอสงกาซธรรมชาติเสนใหม
ของ ปตท. เพ่ือสงกาซฯ ปอนใหโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดตัดสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯ ไดพิพากษายกคําฟองของมูลนิธิ
เพ่ือผูบริโภคท่ีใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 
สงผลใหบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไมตองเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตอยางไรก็
ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งให ปตท.  ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิ
การใชที่ดินเพ่ือวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมท้ังแยก อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐ
ออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท. ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยทรัพยสินตามคําพิพากษาที่ ปตท. ตองโอนใหกระทรวงการคลังเปน
ทรัพยสินที่ได เน่ืองจากการปโตรเลียมฯ ใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนและไดจายคาทดแทนโดยใชเงินทุน



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 22 
 

ของรัฐ  ไดแก ที่ดินเวนคืน 32 ไร ที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยโอนใหกับ ปตท. สิทธิการใชที่ดินของเอกชนเพ่ือ
การวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่การปโตรเลียมฯ โอนใหกับ ปตท. และทรัพยสินระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ประกอบดวยทอสงกาซ รวมท้ังวัสดุและอุปกรณที่ประกอบเปนระบบทอสงกาซธรรมชาติ อันเกิดจากการใชอํานาจ
มหาชนเหนือที่ดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดังกลาวในขณะท่ีเปนการปโตรเลียมฯ และไดจายเงินคาทดแทนโดยอาศัย
ทรัพยสินของรัฐซึ่งการปโตรเลียมฯ ไดโอนแก  ปตท. นอกจากน้ี ศาลยังไดวินิจฉัยวา ให ปตท. ยังคงมีสิทธิในการใชที่
ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่การปโตรเลียมฯเคยมีอยูตอไป โดยตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดิน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  ทั้งน้ีเปนไปตามมาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่กําหนด
เรื่องการจัดการสินทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปล่ียนสภาพเปนบริษัท 

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

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนรวม ATC และ RRC มีมติอนุมัติรายละเอียดเก่ียวกับการควบ
บริษัทและกิจการของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบกันโดยผลของกฎหมาย  

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

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

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจดทะเบียนควบบริษัท จัดต้ังเปนบริษัทใหมคือ “บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PTT Aromatics and Refining Public Company Limited” 
และมีช่ือยอคือ “PTTAR” โดยบริษัทใหมจะรับมาซึ่งทรัพยสิน หน้ี สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้ง
สองบริษัทโดยผลของกฎหมาย และในวันเดียวกันน้ัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับหลักทรัพยของ PTTAR 
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเริ่มทําการซื้อขายในวันแรกคือ วันที่ 2 มกราคม 2551  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 23 
 

 : เมื่อวันที่ 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เปน 28,173,881,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,817,388,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ป 2551 

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

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

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไดเริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตรา
การผลิตเริ่มแรก 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถจายกาซในอัตรา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวันไดต้ังแตวันที่ 25 
เมษายน 2551 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 24 
 

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

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

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อกาซฯ จากแหลง M9 ในประเทศ
สหภาพพมา ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยไดเริ่มเจรจารายละเอียดในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ เมื่อ 27 
สิงหาคม 2551 คาดวาจะลงนามสัญญาไดภายใน พ.ศ. 2553  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 25 
 

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,188,783,250 บาท เปน 28,190,528,250 บาทแบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,819,052,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

มิถุนายน :  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เปน 28,246,688,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 2,824,668,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เปน 28,247,137,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,824,713,725 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

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

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

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

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

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

 

ป 2553   

กุมภาพันธ      :       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 PTTGE เขาซื้อหุนสามัญของบริษัท Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซึ่งเปนบริษัทที่จัดต้ังขึ้น
ในประเทศสิงคโปรจากผูถือหุนเดิม ในสัดสวนรอยละ 77.56 คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 86.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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หรือเทียบเทาประมาณ 2,900 ลานบาท เพ่ือดําเนินธุรกิจปลูกปาลมและผลิตนํ้ามันปาลมผาน PT. First Bornwo 
Plantation ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกทางตะวันตกของเกาะ Kalimantan 

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

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

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

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

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เปน 28,390,661,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,839,066,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกกาซอีเทน ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยดวยกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 
750 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งจะผลิตกาซอีเทนไดสูงสุดประมาณ 630,000 ตันตอป เพ่ือปอนเปนวัตถุดิบใหกับโรงอี
เทนแครกเกอร ของบริษัท พีทีทีโพลี เอทีลีน จํากัด (PTTPE) 

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

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

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

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

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

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

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซื้อกิจการเหมืองถานหินของบริษัท SRL ผานบริษัท PTT Mining Limited 
(PTTML) ซึ่งเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผูถือหุนของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลานบาท ซึ่งการซื้อกิจการใน
ครั้งน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 
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ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  ปตท. ไดออกและเสนอขายหุนกูสกุลบาท อายุ 100 ป (Century Bond) ใหกับผูลงทุน
สถาบันและผูลงทุนรายใหญ วงเงิน 4,000 ลานบาทซึ่งเปนการออกหุนกูที่มีอายุยาวที่สุดครั้งแรกในประเทศไทยและ
สอดคลองกับความมุงมั่นของ ปตท. ที่จะเปนองคกร 100 ป รวมถึงเปนการเขาล็อค (Lock-in) ตนทุนดอกเบี้ยในระยะ
ยาวจากสถานการณที่ภาวะดอกเบี้ยอยูในระดับตํ่าแตความผันผวนและความเสี่ยงในตลาดเงินยังคงอยูในระดับสูง  ทั้งน้ี
นักลงทุนใหความสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่มีตอ ปตท. วาเปนองคกรที่มี
วิสัยทัศน มีการบริหารจัดการที่ดี มีความยั่งยืน สามารถอยูควบคูและเจริญกาวหนาไปในศตวรรษหนาพรอมกับ
ประเทศไทย 

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

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

 

ป 2554 

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

 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 24 น้ิว จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ไปยัง
โรงไฟฟา IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชยใหแกโรงไฟฟา IRPC โดยมี
ปริมาณซื้อขายกาซตามสัญญา 64,000 ลานลานบีทียูตอวัน 

กุมภาพันธ  : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาโกลว ของบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด 
(มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชย โดยมีปริมาณซื้อขายกาซ
ตามสัญญา 56,710 ลานลานบีทียูตอวัน 

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

  : เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซื้อกิจการเหมืองถานหินของ SRL (ซึ่งภายหลังไดเปล่ียนช่ือเปน International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผานบริษัท PTTML ซึ่งเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผู
ถือหุนของ SRL คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลยี หรือประมาณ 16,600 ลานบาท ซึ่งการซื้อกิจการใน
ครั้งน้ี เปนการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 

  : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 PTTI เขาซื้อหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผานบริษัท นที ซิน
เนอรยี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) จํานวน 20,000,0001 หุน 
มูลคาหุนละ 10 บาท คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 200,000,010.00 บาท ในสัดสวนรอยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 
999,900 บาท มูลคาหุนละ 100 บาท 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,490,420,250 บาท เปน 28,521,130,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,852,113,025 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุน PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

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

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

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

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

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

 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,521,130,250 บาท เปน 28,543,825,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,854,382,525 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังบริษัทเอ็มทีพี เอชพี เจวี จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย จังหวัดระยอง เริ่มสงกาซธรรมชาติเชิงพาณิชย โดยมีปริมาณซื้อขายกาซตามสัญญา 10,775 ลานลานบีทียูตอวัน 

กันยายน : เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด ซึ่งเปนสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวแหงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มเปดดําเนินการเชิง
พาณิชย โดยมีความสามารถรับ-จาย LNG ในระยะแรก 5 ลานตันตอป (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 700 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน) และจะสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต (เทียบเทาปริมาณกาซธรรมชาติ 1,400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน) โดยสถานีรับ-จาย LNG แหงน้ี ประกอบดวย ถังเก็บ LNG ขนาด 160,000 ลูกบาศกเมตร จํานวน 2 
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ถัง และทาเรือซึ่งมีศักยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดต้ังแต 125,000-264,000 ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี สถานีรับ
จายกาซธรรมชาติเหลว แหงน้ี สามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางการคา LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะ
สงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงทางดานพลังงานมากยิ่งขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 28,543,825,250 บาท เปน 28,562,996,250 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 2,856,299,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่เกิดจากการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือเปนแกนนําดานธุรกิจเคมีภัณฑ (Chemical Flagship) ของกลุม ปตท. โดยดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการ
กล่ันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซึ่งบริษัทไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในกลุมสินคา
อุตสาหกรรมหมวดปโตรเคมีและเคมีภัณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเลแหลงเชฟรอนสวนเพ่ิม (ทอปลาทอง 2) จาก
แหลงกาซธรรมชาติเชฟรอนสวนเพิ่ม ไปยังทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ซึ่งเปนทอสงกาซฯ ขนาด 42 น้ิว 
ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มดําเนินการสงกาซเชิงพาณิชย 

 

ป 2555 

มีนาคม  : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด เขาซื้อหุนสวนที่เหลือทั้งหมด 66.5% ของบริษัท Red Island Minerals Ltd ในประเทศออสเตรเลีย 

เมษายน  :  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 บริษัท Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษัท Egyptian Natural Gas 
Holding Company (EGAS) แจงการยกเลิกสัญญาซื้อ-ขายกาซฯกับบริษัท East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) ซึ่ง
เปนบริษัทรวมของบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) 

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปตท. เปนบริษัทพลังงานแหงชาติที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ ปตท. จะ
มุงสรางความสมดุลระหวางการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกับการสรางสังคมไทยใหเขมแข็ง เพ่ือเปนพลังที่
ยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอยูคูสังคมไทยตลอดไป  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปนการลงทุนตลอดหวงโซธุรกิจต้ังแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้าโดย มุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมตอยอด
ธุรกิจ เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและความม่ังคั่งใหกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดวย
ธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดดังน้ี 
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3.2.1 ธุรกิจท่ีดําเนินงานเอง ประกอบดวย 
         ธุรกิจตนน้ํา 

3.2.1.1 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนายกาซธรรมชาติและผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ และการจําหนายกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมท้ังการลงทุนในธุรกิจที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ
ผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูป
ของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือใหการจัดหากาซธรรมชาติเพียงพอกับความตองการท่ีขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง สําหรับการจัดจําหนายครอบคลุมการจัดจําหนายใหกับผูผลิตไฟฟารายใหญผานการลงทุนระบบทอสงกาซธรรมชาติ การจัด
จําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมผานการลงทุนระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย NGV เพ่ือสงเสริมการใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงทางเลือกทดแทนนํ้ามันเบนซินและดีเซลผานการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในสวนธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ปตท. ไดลงทุนในโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติจากอาวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑตางๆ ที่มีมูลคาจากกาซ
ธรรมชาติเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะ
ชวยเสริมสรางเศรษฐกิจของไทยใหเติบโต รวมทั้งการจําหนายเปนกาซปโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน 
อุตสาหกรรมและขนสง  

นอกจากน้ีหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติยังไดมีการลงทุนในสถานีรับกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal 
ผานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เพ่ือใหบริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เปนกาซ
ธรรมชาติ เพ่ือรองรับการนําเขา LNG ของ ปตท. การลงทุนในธุรกิจไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง และดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการ
ผลิตและจําหนายไฟฟา ไอนํ้า และนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากประสิทธิภาพการใชพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีบริษัทผลิตไฟฟา
และพลังงานรวม จํากัด ที่ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เปนผูดําเนินการ 

ธุรกิจการจัดหา ขนสง และจัดจําหนายกาซธรรมชาติ อยูภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปนผูกํากับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและโครงสรางราคาจําหนายใหกับลูกคากลุมผูผลิตไฟฟารวมทั้ง
การบริหารการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจะมีอัตราผลตอบแทนคงท่ี ธุรกิจจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญ
จะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันเตาในตลาดโลกเพื่อใหแขงขันไดกับราคาขายปลีกนํ้ามันเตาในประเทศ ในสวนผลประกอบการของโรงแยกกาซ
ธรรมชาติจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่จําหนายเปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งจะขึ้นอยูกับราคา
ผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก  

ในสวนของราคา LPG ที่จําหนายเปนเช้ือเพลิงในประเทศซึ่งปตท. จําหนายผานหนวยธุรกิจนํ้ามันน้ันปจจุบันรัฐบาลมี
นโยบายชวยเหลือประชาชนในการลดคาใชจายเช้ือเพลิงจากผลกระทบราคาน้ํามันตลาดโลกท่ีปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงควบคุมราคา LPG 
ภาคครัวเรือนที่จําหนายจากโรงแยกกาซธรรมชาติไวที่  333 เหรียญสหรัฐฯ ตอเมตริกตัน ซึ่งตํ่ากวาราคาตลาดโลก สําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  กพช. มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ใหปรับราคาจําหนายไตรมาสละ 3 บาทตอกิโลกรัมรวม 12 บาทตอกิโลกรัมเริ่ม
ต้ังแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และสําหรับภาคขนสง กพช. มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ใหปรับราคาจําหนายขึ้น เดือนละ 0.75 บาท
ตอกิโลกรัม รวม 9 บาทตอกิโลกรัม เริ่มต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2555 ขณะที่ NGV ใหทยอยปรับราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาท
ตอกิโลกรัม ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555โดยใหการสนับสนุนบัตรเครดิตพลังงานและการใหสวนลดราคา
ขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 

ทั้งน้ีการจัดหากาซธรรมชาติสวนใหญกวารอยละ 70 มาจากกาซธรรมชาติในประเทศ สวนที่เหลือมาจากการนําเขาจาก
สหภาพพมา และการนําเขา LNG จากตางประเทศ 
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ธุรกิจปลายน้ํา 

3.2.1.2 หนวยธุรกิจนํ้ามัน 
ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมที่มีคุณภาพ ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ

นํ้ามันหลอล่ืนและผลิตภัณฑอื่นๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท. ซึ่งไดพัฒนาเปนสถานีบริการท่ีทันสมัยแบบครบวงจรมีบริการเสริมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย อาทิ รานคาสะดวกซื้อ รานกาแฟ Café Amazon รานอาหาร ศูนยบริการเปล่ียนถายนํ้ามันหลอล่ืน Pro-Check 
บริการลางรถ รวมถึงการใหบริการของธนาคาร และตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สาย
การบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ และจัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศ รวมทั้งการจําหนายผลิตภัณฑ
ใหกับลูกคามาตรา 7 ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกดวย ซึ่งการดําเนินธุรกิจนอกจากจะมุงเนนการพัฒนาการบริการเพ่ือความพึงพอใจของ
ผูบริโภคแลว ยังมีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน เพ่ือใหผลิตภัณฑและการบริการสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทุกกลุม  

ในฐานะบริษัทพลังงานแหงชาติ ปตท. มีการใหบริการและปฏิบัติการคลังสํารองผลิตภัณฑ รวมถึงการจัดหาและจัดสง
ปโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังมีสวนผลักดันและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานพลังงานทดแทนเพ่ือ
สิ่งแวดลอม โดยการเปนผูนําคนควาและพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีหนวยธุรกิจนํ้ามันยังมีการบริหารการลงทุนผาน
บริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งสวนใหญ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ในธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามันทั้งในและ
ตางประเทศ เชน ธุรกิจคาปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามันหลอล่ืน และธุรกิจบริการเติมนํ้ามันอากาศยาน เปนตน 
  ธุรกิจนํ้ามันเปนธุรกิจการคาเสรีที่มีการแขงขันสูงและอยูภายใตกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เปนตน โดย ปตท. เปนหน่ึงในผูคานํ้ามันที่จดทะเบียนกับกรม
ธุรกิจพลังงานจํานวนรวม 42 ราย (ณ 31 ธันวาคม 2554) นอกจากน้ีการดําเนินธุรกิจนํ้ามันยังอยูภายใตการติดตามดูแลอยางใกลชิดจาก
หนวยงานราชการหลายหนวยงาน อาทิ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมการคาภายใน และสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เปนตน โดยผลประกอบการจะขึ้นอยูกับคาการตลาดในการจําหนายนํ้ามันเช้ือเพลิงและการขยายธุรกิจคา
ปลีกและธุรกิจเสริมในสถานีบริการนํ้ามัน รวมทั้งมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 

3.2.1.3 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
ดําเนินธุรกิจจัดหาและการคาระหวางประเทศครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคา

ระหวางประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี(ไมรวมผลิตภัณฑ
พลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมท้ังการจัดหาการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหแก
บริษัทภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางความมั่นคงทางพลังงาน
ใหกับประเทศและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ กลุม ปตท. 

ดวยธุรกรรมทางการคาของหนวยธุรกิจที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจสงผลตอการดําเนินธุรกิจทั้งจากความผัน
ผวนของราคานํ้ามัน ความนาเช่ือถือของคูคา ความปลอดภัยในการขนสง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น หนวยธุรกิจจึงกําหนดใหมี
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดานและเทียบเทาบริษัทนํ้ามันช้ันนําในตางประเทศและยังมีการควบคุมความเสี่ยงดาน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและชุมชนจากการขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยใหมีการจัดหาและควบคุมการ
ขนสงใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดในระดับสากล 

นอกจากน้ีหนวยธุรกิจไดจัดต้ังบริษัทและตัวแทนในตางประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายตลาดการคา
ระหวางประเทศและมุงไปสูการเปนผูนําธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีในระดับสากล ไดแก บริษัท ปตท. คาสากล (PTT 
International Trading Pte Ltd : PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร บริษัท PTT International Trading DMCC : PTTDMCC) ณ ประเทศสหรัฐ
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อาหรับเอมิเรตส และสํานักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีธุรกรรมการคามากกวา 50 ประเทศท่ัวโลก 

 
3.2.2 ธุรกิจท่ีลงทุนผานบริษัทในกลุม ประกอบดวย 

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

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตอเน่ือง เพ่ือแสวงหาแหลง
ปโตรเลียมทั้งนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติในราคาที่แขงขนัไดเพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานใหกับประเทศ โดย ปตท.สผ. จําหนาย
ปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกลเคียงซึ่งสวนใหญเปนกาซธรรมชาติใหกับตลาดในประเทศเปนหลักโดย
จําหนายใหกับหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดมีการขยายการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมใน
ภูมิภาคอื่น เชน โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ในทวีปอเมริกาเหนือและโครงการเรือผลิตกาซธรรมชาติเหลวรวมกับ ปตท. ใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยปโตรเลียมที่ผลิตไดบางสวนจะถูกนํากลับมาจําหนายในประเทศและในสวนที่จําหนายในตางประเทศจะสามารถ
สรางรายไดกลับคืนสูประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. สวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการพัฒนา
แหลงปโตรเลียม และการบริหารตนทุนในการสํารวจและผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกร 

ทั้งน้ีธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมรวมทั้งราคาจําหนายปโตรเลียมอยูภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมการปโตรเลียมกํากับดูแล  

ธุรกิจปลายน้ํา 

3.2.2.2 ธุรกิจปโตรเคมี 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีเพ่ือตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑจากโรงกลั่น

ของกลุม ปตท. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีทดแทนการนําเขาและสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ ที่ใชผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมรถยนต 
อุตสาหกรรมกอสราง เปนตน โดย ปตท. ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีในสายโอเลฟนสและอุตสาหกรรมตอเน่ืองแบบครบวงจร ผานการรวมทุน
ในบริษัทในกลุม 10 บริษัท ไดแก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด บริษัท  พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด บริษัท  พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด บริษัท แทงค
เทอรมินัล จํากัด บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด  และบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด  ซึ่งครอบคลุมต้ังแตการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและเม็ดพลาสติกประเภทตางๆ รวมทั้งดําเนินธุรกิจดานการตลาดเพ่ือจําหนายเม็ด
พลาสติกทั้งในและตางประเทศ และใหบริการโลจิสติกสแบบครบวงจรและใหบริการจัดหาสาธารณูป โภคตางๆ ที่เก่ียวของ งานซอม
บํารุงและวิศวกรรมแบบครบวงจรและใหบริการเปนที่ปรึกษาดานเทคนิควิศวกรรมใหแกบริษัทในกลุม ปตท. และโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ ทั้งน้ีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีมาจากผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดแก กาซอีเทน  
กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว และกาซโซลีนธรรมชาติ   

โดยผลประกอบการสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งปรับขึ้นลงเปนวัฏจักรตามอุปสงค
และอุปทานของตลาดโลก และมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป   
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3.2.2.3 ธุรกิจการกล่ัน 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกล่ันเพ่ือสรางความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงใหกับประเทศทดแทนการ

นําเขา โดยดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและธุรกิจตอเน่ืองที่ใชผลิตภัณฑจากโรงกล่ันเปนวัตถุดิบ ผานการรวมทุนในบริษัทในกลุม 4 บริษัท
ไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด 
(SPRC) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตร
เคมีจากบริษัทโรงกลั่นในกลุม ปตท. เพ่ือจําหนายใหกับตลาดในประเทศและสงออกจําหนายตางประเทศ   

ผลประกอบการของธุรกิจการกล่ันสวนใหญจะขึ้นอยูกับคาการกลั่นซึ่งเปนสวนตางของราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมที่กล่ันไดหักดวยตนทุนนํ้ามันดิบเฉล่ียที่ใชกล่ันตามราคาตลาดโลกและราคาเฉล่ียของผลิตภัณฑปโตรเคมีหักดวยตนทุน
วัตถุดิบเฉล่ียที่ใชในการผลิต  ซึ่งตางก็ปรับขึ้นลงเปนวัฏจักรตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลกและความผันผวนของราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก รวมทั้งมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป  

 

3.2.2.4 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

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

ปจจุบัน บริษัท ปตท. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถานหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
ธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเพ่ือ
ขนสงกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตไปยังประเทศอิสราเอล และมีแผนขยายการลงทุนพัฒนาธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว
รวมกับ ปตท. สผ. ในอนาคต สําหรับ บริษัท พีทีที กรีน เอนเนอรยี จํากัด มีการลงทุนธุรกิจปลูกปาลมในประเทศอินโดนีเซีย  
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ขอมูล ณ วันที่  31 มีนาคม 2555 
/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 7 บริษัท 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจปโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล (PTT TANK) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จํากัด (PMBC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.91% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด   
เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  40.00% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล (TOP) /1                 49.10% 
บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES) 40.00% 
บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาต ิ
 ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
 ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตร 

 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
 น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี 

หนวยธุรกิจน้ํามัน   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยและตางประเทศ 
* ตลาดหลอลื่น 

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

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

บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ. ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 
บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร (B.Grimm BIP) 23.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร (RPCL) 15.00% 
บจ.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  (BIC) 25.00% 

ธุร
กิจ

ที่ด
ําเน

ินง
าน
เอง

 
กา
รล
งทุ

นใ
นบ

ริษั
ทใ
น
กลุ

ม
 

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

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

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. ไทยลูบเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 
บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 

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

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม 

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2552 
(ตรวจสอบ) 

ป 2553  
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2554 
(ตรวจสอบ) 

ไตรมาสที่ 1 ป 2555 
(สอบทาน) 

ณ 31 มี.ค.55 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ)  285,937.35 17.63 328,457.44 16.96 379,772.34 15.34 109,940.41 15.49 

 
บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ)  46,584.41 2.87 68,409.13 3.53 60,085.70 2.43 17,184.08 2.42 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 62,539.22 3.86 72,138.38 3.73 74,865.50 3.02 20,606.00 2.90 
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 4,195.75 0.26 5,739.38 0.30 7,422.83 0.30 1,785.04 0.25 
 บ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) 100.00  -     -    149.58 0.01 157.49 0.01 42.99 0.01 
 หัก รายไดคากาซสวนที่ ปตท.สผ. ขายให บมจ. ปตท.   (58,174.95) (3.59) (71,950.15) (3.71) (72,778.30) (2.94) (19,153.23) (2.70) 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซฯ   341,081.78 21.03 402,943.77 20.82 449,525.56 18.16 130,405.29 18.37 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 
บมจ. ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ) 

 1,024,379.96 63.15 1,212,017.53 62.58 1,574,696.71 63.61 457,050.68 64.39 

 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 53,008.30 3.27 65,010.06 3.36 91,000.14 3.68 26,651.61 3.75 
 หัก รายไดคาน้ํามันดิบสวนที่ ปตท.สผ. ขายให บมจ. ปตท.   (39,106.85) (2.41) (50,034.25) (2.58) (66,586.62) (2.69) (16,900.06) (2.38) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 51,842.74 3.20 77,084.47 3.98 124,965.17 5.05 33,810.16 4.76 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 3,079.58 0.19 4,246.83 0.22 6,770.38 0.27 2,355.59 0.33 
 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA)  /2 0.28 0.00 -    -    -    -    -    -    
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 16,364.34 1.01 22,853.01 1.17 19,531.81 0.79 6,156.58 0.87 
 บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)  100.00 27,951.25  1.72 32,418.84  1.67 36,527.72  1.47        11,008.82  1.55 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   1,137,519.60 70.13 1,363,596.49 70.40 1,786,905.31 72.18 520,133.38 73.27 
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3.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2552 ป 2553  ป 2554 
(ตรวจสอบ) 

ไตรมาสที่ 1 ป 2555 
(สอบทาน) การถือหุน (ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม) 

ณ 31 มี.ค.55 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ) 

 43,226.07 2.66 48,674.18 2.51 71,752.67 2.90 13,417.84 1.89 

  บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 26,068.02 1.61 39,295.41 2.03 63,458.11 2.56 16,218.52 2.29 

  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 6,232.21 0.38 6,760.58 0.35 10,417.14 0.42 2,567.18 0.36 

 บจ.พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50 - - - - - - 64.88 0.01 

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี    75,526.30 4.66 94,730.17 4.89 145,627.92 5.88 32,268.42 4.55 

4. ผลิตภณัฑเหมือง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTTI) 100.00 20,200.25 1.25 24,652.15 1.27 30,850.50 1.25 5,827.80 0.82 

5. ผลิตภัณฑอื่นๆ  บจ.พีทีที กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00 106.22 0.01 151.28 0.01 356.84 0.01 180.27 0.03 

บจ.เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (ENCO) 50.00  -    -    -    -   1,096.97 0.05 284.04 0.04 

รวมรายไดจากผลติภัณฑอื่นๆ   106.22 0.01 151.28 0.01 1,453.81 0.06 464.31 0.07 

6. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 566.85 0.03 586.68 0.03 584.19 0.02 172.66 0.03 

 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (EnCo) 50.00 0.59  0.00 27.35  0.00               40.47  0.01 10.93  0.00 

  บจ. ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP)  100.00 114.47  0.01 -            -                        -            -                        -            -   

รวมรายไดจากผลิตภัณฑ
สาธารณูปโภค 

   681.91 0.04 614.03 0.03 624.66 0.03 183.59 0.03 

7. รายไดจากธุรกิจเสริม 
บมจ.ปตท. (หนวยธุรกิจน้ํามันและหนวยธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ) 

 1,161.78 0.08 1,490.78 0.08 1,903.30 0.08 653.29 0.09 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 3,952.43 0.24 4,125.87 0.21 4,099.25 0.16 0.00 0.00 

รวมรายไดจากธุรกิจเสริม    5,114.21 0.32 5,616.65 0.29 6,002.55 0.24 653.29 0.09 
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3.3  โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ ป 2552 ป 2553  ป 2554 ไตรมาสที่ 1 ป 2555 
(สอบทาน) การถือหุน (ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) 

ณ 31 มี.ค.55 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

8. รายไดจากการใหบริการ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) 1/ 3,762.60 0.23 3,507.29 0.18 3,780.18 0.15 1,280.49 0.18 

 บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM(T)) 50.00 1,603.74 0.10 1,449.67 0.07 1,638.39 0.07 444.98 0.06 

 บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย)  (TTM(M)) 50.00 88.47 0.01 86.16 0.00   147.65 0.01 34.97 0.00 

 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00  -    -    -    -    -    -    -    -   

 บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 121.65 0.01 399.55 0.02 926.36 0.04 252.52 0.04 

  บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 2/ 55.24 0.00  -    -    -    -    -    -   

 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 50.00 1.53 0.00 352.58 0.02  -    -    -    -   

 บจ. บิซิเนส เซอรวสิ อัลไลแอนซ (BSA) 25.00 109.69 0.01 347.17 0.02 107.31 0.01 3.35 0.00 

  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 201.26 0.01 235.21 0.01 213.80 0.01 72.44 0.01 

บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล ( PTT TANK) 100.00  -    -    -    -   360.68 0.01 80.00 0.01 

รวมรายไดจากการใหบริการ    5,944.18 0.37 6,377.63 0.32 7,174.37 0.30 2,168.75 0.30 

รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ     1,586,174.45 97.79 1,898,682.17 98.03 2,428,164.68 98.09 692,104.83 97.50 

9.  อื่นๆ                  
   9.1  รายไดอื่นๆ      12,454.05 0.77 13,025.89 0.67 16,601.46 0.67 4,539.68 0.64 

   9.2 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   4,682.72  0.29  6,361.93  0.33  1,265.81  0.05 2,932.21  0.41 

รวมรายไดอื่นๆ      17,136.77 1.06 19,387.82 1.00 17,867.27 0.72 7,471.89 1.05 

10.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ     18,766.83 1.16 18,815.96 0.97 29,462.62 1.19 10,289.19 1.45 

รวมรายได     1,622,078.05 100.00 1,936,885.95 100.00 2,475,494.57 100.00 709,865.91 100.00 

  
หมายเหตุ : /1 บมจ.ปตท.ถือหุนใน PTTEP ป 2552, 2553, 2554 และ ไตรมาสที่ 1 ป 2555 ในสัดสวนรอยละ 65.43, 65.34, 65.29 และ 65.29 ตามลําดับ 

                                    /2  RBA ซึ่ง บมจ.ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย และชําระบัญชีแลวเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
                 / 
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3.4  กลยุทธและทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.  

กลุม ปตท. ไดกําหนดวิสัยทัศน ที่มุงเนนการเติบโตอยางตอเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือกาวไปสูการเปนบริษัทพลังงานไทยขาม
ชาติช้ันนํา หรือ “Thai Premier Multinational Energy Company”  ดวยกลยุทธการเติบโตอยางยั่งยืนใน 3 ดานหลัก ไดแก  
การปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization: HPO) ควบคูไปกับการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดลอม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) นอกจากน้ีการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ยังอยูภายใตวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เพ่ือลดตนทุนเพ่ิมผลกําไร และ
สรางศักยภาพในการแขงขัน สามารถสรุปไดดังน้ี 

- กลยุทธลดตนทุนเพ่ิมผลกําไร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

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

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

- กลยุทธเพ่ือการเติบโตและสรางมูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน 

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

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

 

                                                                                    



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 44 

4.  การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

4.1  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
ณ ปจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยาง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหากาซธรรมชาติ  การขนสงกาซธรรมชาติทาง
ทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติทั้งในและ
ตางประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม และยังเปนผูดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และ
ดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 
 

 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในประเทศ

โรงแยกกาซธรรมชาติ

    การสํารวจและผลิต 
ปโตรเลียมและจัดหากาซฯ 

ธุรกิจจัดจําหนายกาซฯ ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกาซฯ ธุรกิจระบบทอจัด
จําหนายกาซฯ และธุรกิจ NGV 

/2

แหลงกาซธรรมชาติ
ตางประเทศ 

แหลงกาซธรรมชาติ 
ในสหภาพพมาและนําเขา 

LNG 

 

หนวยควบคุมจุด
กล่ันตัวของ 

กาซธรรมชาติ

ลูกคา

กาซธรรมชาติ

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

• ลูกคาปโตรเคมี
• ลูกคาอุตสาหกรรม
• หนวยธุรกิจน้ํามัน

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ
กาซปโตรเลียมเหลว

กาซอีเทน

กาซโพรเพน

กาซคารบอนไดออกไซด 

กาซโซลีนธรรมชาติ

 
     
   

 
. 

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ

•  NGV 

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

/1 
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กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดวย 
4.1.1 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 65.29 ของทุนที่ออกและ
ชําระแลวของ ปตท.สผ. ซึ่งสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร  
 ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการให
สัมปทานของประเทศน้ันๆ เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในประเทศ สหภาพพมา เวียดนาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อัลจีเรีย อียิปต  บาหเรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา สวนการลงทุนภายในประเทศไทย 
ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติ
สัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบแทนในรูปแบบ
ตางๆ ที่รัฐพึงไดในฐานะที่เปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูปคาภาคหลวง ภาษีเงินได
ปโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เปนตน 
4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวนทั้งหมด 41 โครงการ เปนโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จํานวน 16 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนที่พัฒนารวม 1 โครงการ พ้ืนที่คาบเก่ียว 1 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 23 
โครงการ สัดสวนการรวมทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังน้ี (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
  



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 46 

โครงการ 
ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย  

 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 44.4445
 2. โครงการเอส 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100
 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูดําเนินการ ผลิต 100
 4. โครงการบี 6/27 ผูดําเนินการ ผลิต 60
 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ ผลิต 80
 6. โครงการแอล 22/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100
 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100
 8. โครงการ แอล 21,28 และ 29/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 70
 9. โครงการอี 5 ผูรวมทุน ผลิต 20
 10. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูรวมทุน ผลิต 5
 11. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูรวมทุน ผลิต 45
 12. โครงการจี 4/43 ผูรวมทุน ผลิต 21.375
 13. โครงการสินภูฮอม  ผูรวมทุน ผลิต 20
 14. โครงการบี 8/32 & 9A/1 ผูรวมทุน ผลิต 25
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูดําเนินการ สํารวจ 100  
 16. โครงการจี 4/48 ผูรวมทุน ผลิต 5
(2)  ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย  

 ประเทศสหภาพพมา  
 17. โครงการพมาซอติกา/2 ผูดําเนินการ พัฒนา 80
 18. โครงการพมาเอ็ม 3,  เอ็ม7 และเอ็ม11/2 ผูดําเนินการ สํารวจ 100
 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูรวมทุน ผลิต 25.50
 20.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) ผูรวมทุน ผลิต 19.31784
 ประเทศอินโดนีเซีย 
 21.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูรวมทุน สํารวจ 28.33
 22.โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ผูดําเนินการ สํารวจ 34
 23.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา ผูดําเนินการ สํารวจ 100
 24.โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ผูรวมทุน สํารวจ 30
 25.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ซาการี ผูรวมทุน สํารวจ 20
 ประเทศเวียดนาม 
 26. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 25
 27. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 28.5
 28. โครงการเวียดนามบี และ 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5
 29.โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน พัฒนา 7
 ประเทศกัมพูชา 
 30. โครงการกัมพูชาบี ผูดําเนินการ สํารวจ 33.333334
 พื้นที่คาบเกี่ยว 
 31. โครงการจี 9/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100
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โครงการ 
ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

 พื้นที่พัฒนารวม 
 32. โครงการพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย บี17 ผูรวมดําเนินการ ผลิต 50
 ประเทศนิวซีแลนด 
 33.โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ผูรวมทุน สํารวจ 18

(3)  ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย  

 รัฐสุลตานโอมาน 
 34. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ ผลิต 100
 ประเทศแคนาดา 
 35. โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี  ผูรวมทุน ผลิต 40
 ประเทศแอลจีเรีย 
 36. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 35
 37. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ผูดําเนินการ สํารวจ 24.5
 ประเทศอียิปต 
 38. โครงการโรมมานา ผูรวมทุน สํารวจ 30
 ประเทศบารเรน 
 39. โครงการบารเรน 2 ผูดําเนินการ สํารวจ 100
 ประเทศออสเตรเลีย 
 40. โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ-423-พี ผูรวมทุน สํารวจ 30
 41. โครงการพีททีีอพีี ออสตราเลเซีย ผูดําเนินการ ผลิต 100
 • โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/

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

ผูดําเนินการ ผลิต/สํารวจ 100 

 • โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย (แปลงเอซี/
แอล 1, เอซี/แอล 2 และ เอซี/แอล 3) 

ผูดําเนินการ ผลิต 89.6875

 • โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี /
อารแอล 7) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 100

 • โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/
อารแอล 4 (Tenacious)) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 100

 • โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/
พี 24) 

ผูดําเนินการ สํารวจ 90

 
  



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 48 

โครงการ 
ลักษณะการลงทนุ 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการรวมทุน
(%) 

• โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/อาร
แอล 5 (Tenacious), แปลง เอซี/อารแอล 6 
(Audacious), เอซี/พี 4, เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม 
Tenacious), เอซี/อารแอล 5 (ไมรวม Tenacious), เอซี/
อารแอล 6 (ไมรวม Audacious) และเอซี/พี 17 

ผูดําเนินการ สํารวจ 50

• โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พ ี32) ผูดําเนินการ สํารวจ 35
• โครงการ พีทีทอีพีี ออสตราเลเชีย  (แปลง ดบัเบิ้ลยู เอ 

396 พี และ ดบัเบิล้ยู เอ 397 พ ี
ผูรวมทุน สํารวจ 20

/1 PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 
/2 มีการจัดกลุมโครงการใหมโดยโครงการพมาซอติกาประกอบดวยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) สวน
โครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 7 และ เอ็ม 11 ไมรวมพื้นที่ดานตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) 
 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังน้ี  
• รวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ
ธรรมชาติยาดานา 
• รวมลงทุนรอยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดําเนินโครงการทอขนสงกาซ
ธรรมชาติเยตากุน 
• รวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex Company 
Limited) เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานสําหรับผูประกอบธุรกิจดานพลังงาน  
• รวมลงทุนกับบริษัทในกลุม ปตท. ประกอบดวย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท ปตท. โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 เทากันทุกบริษัท ยกเวนบริษัท ปตท.  
โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) ที่มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 เพ่ือจัดต้ังบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด เพ่ือ
สรางศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดาน ICT สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในกลุมธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกลยุทธของบริษัทในกลุม ปตท. 
• รวมลงทุนรอยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพ่ือดําเนินธุรกิจใหเชาเรือ FSO 
• รวมลงทุนรอยละ 15.67 ในบริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จํากัด เพ่ือดําเนินฐานสนับสนุนการปฏิบัติการปโตรเลียม 
ทาเรือ และ คลังสินคา 
• รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท Shoreair Pty Limited เพ่ือดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี 
ออสตราเลเชีย 
• รวมลงทุนรอยละ 50 ในบริษัท Troughton Island Pty Ltd เพ่ือดําเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศสํารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
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4.1.1.2 ปริมาณสํารองปโตรเลียม  
 ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดย
ประเมินไดอยางมั่นใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซึ่ง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบป
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารองปโตรเลียม
พิสูจนแลวในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม 
ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองที่สํารวจพบทั้งหมดเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกคา และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวเพ่ิมขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. คาดวา
ปริมาณสํารองสวนที่เพ่ิมขึ้นสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู ซึ่งนโยบายการ
ประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดานการประเมินปริมาณ
สํารองสวนที่เพ่ิมขึ้น แตการประเมินปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะเขมงวดกวาเน่ืองจากจะปรับปริมาณสํารองสวน
เพ่ิมตอเมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียมแลวเทาน้ัน ทั้งน้ี ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัท
ยอย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 – ป 2554  เปนดังน้ี 

หนวย : ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ในประเทศ 
ตางประเทศ 

662 
437 

612 
431 

541 
428 

รวม 1,099 1,043 969 
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อแบงตามผลิตภัณฑจะเปนกาซธรรมชาติ 4,529

พันลานลูกบาศกฟุต และเปนนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 275 ลานบารเรล หรือรวมทั้งหมดเปน 969 ลานบารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบ 
4.1.1.3 ผลการดําเนินงาน 
 (1) การผลิต 

ในป 2554 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทยอยคิดเปน 301,367 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอ
วัน ลดลงจากอัตราการผลิตเฉล่ียทั้งป 2553 ประมาณ 2,656 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 0.9   ทั้งน้ีปริมาณ
การผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  
                               หนวย  : บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 

ปริมาณการผลิต ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รวมทุกโครงการ 262,466 304,023 301,367 

 
(2)   การจัดจําหนาย 

 ผลิตภัณฑที่ ปตท.สผ. และบริษัทยอยทําการผลิตเพ่ือจําหนายมี 5 ชนิด คือ นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียม
เหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย (คิดเปนรอยละ 87 
ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. สําหรับป 2554) สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว
กับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นตํ่าเปนรายป สวนการซ้ือขายนํ้ามันดิบและคอนเดน
เสทจะอิงราคานํ้ามันในตลาดโลกซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับนํ้ามันดิบที่ผลิตได เพ่ือใหสามารถสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑได
ใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 
 ในป 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 5 ชนิด ประมาณ 265,047  บารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบตอวัน เพ่ิมขึ้น 472 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายในป 2553 ที่ 264,575  บารเรล
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เทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการเอส 1 
โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี  ทั้งน้ี ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ. 
และบริษัทยอยในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 
 

ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553  ป 2554   
นํ้ามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 
กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 
คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 
บิทูเมน (พันบารเรลตอวัน) 

41.10 
966.53 
198.38 

32.32 
- 

39.58 
1,155.95 

199.15 
36.61 

- 

38.79 
1,142.71 

236.42 
35.39 

3.88 
รวมทุกผลิตภัณฑ 
(บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน) 

233,756 264,575 265,047 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ) 

39.53 44.83 55.49 

 
 (3) การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
และกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบดวยผูบริหารของ ปตท.จํานวน 3 คน นอกจากน้ี ประธานเจาหนาที่บริหาร
ของ ปตท.สผ. ยังไดรับเลือกจากผูบริหารของปตท. ดวย  
 (4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี     
              หนวย : ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* งบการเงิน 2552 นําเสนอในสกุลเงินบาทท่ีไดรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ 21 มาปฏิบัติ 
ในวันที่ 1 มกราคม 2554  
** งบการเงินป 2553 - 2554 ที่นําเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินที่จัดทําขึ้นโดยมีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินท่ีใช
ในการดําเนินงาน 
 

  

งบการเงิน ป 2552* ป 2553** ป 2554** 
รายไดจากการขายและการบริการ  
รายไดรวม 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

119,310 
120,338 

98,184 
22,154 

140,655 
147,572 

98,732  
43,774 

169,646 
173,375 
128,627 

44,748 
สินทรัพยรวม 
หน้ีสินรวม 
สวนของผูถือหุน 

300,711 
157,710 
143,001 

322,430 
159,371 
163,059 

447,842 
247,818 
200,024 
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 (5) ผลดานปฏิบัติการ 
 ในป 2554 ปตท.สผ. สามารถดําเนินงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี และมีการดําเนินการตามแผนกล
ยุทธการลงทุนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนกลยุทธของ ปตท.สผ. โดยมี
การดําเนินการที่สําคัญดังน้ี 
ดานการสํารวจ  
 ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเน่ือง เพ่ือประเมิน
ศักยภาพของแปลงและเพ่ิมปริมาณสํารองปโตรเลียม โดยในป 2554 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผลใน
หลายโครงการ อาทิ  
 โครงการอาทิตย มีการขุดเจาะหลุมประเมินผล Arthit-14-19 A&B โดยพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย ซึ่งจะไดมีการ
วางแผนพัฒนาการผลิตตอไป  
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย สําหรับแหลง Cash-Maple ซึ่งต้ังอยูในทะเลติมอร ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ ได
ดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Cash-2 พบกาซธรรมชาติ ซึ่งผลการขุดเจาะหลุมประเมินผลในครั้งน้ี ถือเปนขอมูลที่สําคัญ 
เพ่ือพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโครงการเรือผลิตกาซธรรมชาติเหลว (FLNG) ในทะเลติมอร ซึ่งเปนโครงการที่จะทําใหการ
พัฒนาแหลงกาซธรรมชาติที่อยูหางไกลมีความเปนไปได ทั้งน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลเพ่ิมเติมในป 2555 
เพ่ือยืนยันปริมาณสํารองปโตรเลียมในแหลงดังกลาว และวิเคราะหศักยภาพเชิงพาณิชยของโครงการตอไป ในสวนของแปลง 
WA-397-P แหลง Browse ซึ่งบริษัทฯรวมทุนรอยละ 20 น้ันไดมีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Omar-1 ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 
5,229 เมตรพบกาซธรรมชาติแตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย นอกจากน้ีในโครงการ AC/P24 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ 
Kingtree-1 ถึงระดับความลึกหลุมสุดทายที่ 1,472 เมตร และโครงการ AC/P40 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Ironstone-1 ถึงระดับ
ความลึกหลุมสุดทายที่ 1,492 เมตร พบปโตรเลียมแตไมมากพอในเชิงพาณิชย 
 โครงการโอมาน 44 มีการเจาะหลุมสํารวจ Munhamir-3 เพ่ือคนหาปริมาณสํารองปโตรเลียมของแหลง Munhamir 
เพ่ิมเติม แตไมพบปโตรเลียมในเชิงพาณิชย อยางไรก็ดี ในป 2555 บริษัทฯ มีแผนจะผลิตคอนเดนเสทจากหลุมผลิต Munhamir-2 
เพ่ิมเติม โดยปริมาณการผลิตจากแหลง Munhamir เมื่อรวมกับปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากแหลง Shams 
ในปจจุบนั จะสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตปโตรเลียมในโครงการโอมาน 44 ใหมากขึ้น 
 โครงการพมา เอ็ม 3 ในสวนของแปลงเอ็ม 3  ซึ่งต้ังอยูในอาวเมาะตะมะ ทางตอนใตของเมืองยางกุง ประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร จากผลการคนพบกาซธรรมชาติในหลุมสํารวจ  Aung Sinkha-2 ทําใหบริษัทฯปรับแผนการสํารวจเพื่อเรงการ
สํารวจ คล่ืนไหวสะเทือน 3 มิติจํานวน 1,000 ตารางกิโลเมตร จากแผนเดิมในที่วางไวในไตรมาสท่ี 1 ป 2555 มาอยูในไตรมาสที่ 
4ป 2554 เพ่ือรองรับการเจาะหลุมประเมินผลที่จะมีขึ้นในไตรมาส 4 ป 2555 โดยขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมพ้ืนที่ที่จะทําการ
สํารวจรวมกับหนวยงานของรัฐบาลที่เก่ียวของ สําหรับการขออนุญาตการดําเนินการกับทาง Myanma Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) เบื้องตนทาง MOGE เห็นชอบในหลักการสําหรับการขยายระยะเวลาสํารวจอีก 1 ปเพ่ือใหบริษัทฯ ดําเนินการเจาะหลุม
สํารวจ และหลุมประเมินเพ่ือพิสูจนศักยภาพเชิงพาณิชย 
 โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซึ่ง ปตท.สผ.รวมทุนรอยละ 28.33 และมีบริษัท Murphy Semai Oil Co. Ltd. เปน
ผูดําเนินการน้ัน จากการขุดเจาะหลุมสํารวจ Lengkuas-1 ซึ่งมีความลึกของนํ้าทะเลที่ 1,095 เมตร ไดเจาะถึงระดับความลึกหลุม
สุดทายที่ 6,500 เมตร พบปโตรเลียมในช้ันหินกักเก็บแตปริมาณไมมากพอในเชิงพาณิชย ขอมูลที่ไดจากหลุม Lengkuas-1 นับเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการประเมินศักยภาพปโตรเลียมของโครงการสํารวจน้ีตลอดจนบริเวณใกลเคียง เพ่ือการวางแผนการสํารวจ
และการลงทุนของบริษัทฯ ในบริเวณน้ี ตอไป 
 โครงการพื้นท่ีพัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ และหลุมประเมินผล พบปโตรเลียมจํานวน 5 
หลุม ซึ่งเปนการยืนยันศักยภาพของแปลง 
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ดานการพัฒนาโครงการ  
 ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาโครงการท้ังในประเทศไทยและโครงการที่อยูตางประเทศ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถเริ่มการผลิต
ปโตรเลียมไดตามแผนการดําเนินการของบริษัทฯ อาทิ 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การพัฒนาแหลงมอนทารามีความคืบหนาตามลําดับ โดยประสบความสําเร็จในการ
ติดต้ังแทนผลิตใหม ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดําเนินงานขุดเจาะหลุมผลิต และคาดวาจะเริ่มการผลิตไดในครึ่งหลังของป 2555 
สําหรับการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไขเนื่องจากเหตุการณนํ้ามันรั่วไหลจากแหลงมอนทารา (Action Plan) ปจจุบัน
บริษัทฯไดรับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียใหดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในออสเตรเลียตอไปได โดยบริษัทฯ ไดมี
การรายงานความคืบหนาของผลการดําเนินการตอกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย (Department of 
Resources and Energy) อยางตอเน่ือง โดยปจจุบันอยูในขั้นตอนดําเนินการนําบทเรียนจากเหตุการณมอนทารามาวิเคราะหเพ่ือ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดําเนินงานในบริษัทฯ (Corporate Lessons Learned) และรวมถึงการขยายผลไปสูบริษัทยอยใน
ตางประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะบริหารจัดการในดานตางๆ ที่จะปองกันมิใหเกิดเหตุการณในลักษณะเดียวกันน้ีอีกในอนาคต 
สวนการดําเนินการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยน้ัน นับต้ังแตเกิดเหตุการณฯ จนถึงสิ้นสุดป 2554 ปตท.สผ. 
ไดรับคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้นจํานวน 119.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร สรอ.) 
 สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณนํ้ามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียน้ัน บริษัทฯยังคง
เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัทยังคงยึดหลักการที่จะพิสูจนหลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชหลักการ
ทางวิทยาศาสตรตอไป 
 โครงการบงกช งานกอสรางและติดต้ังแทนผลิตกลาง และแทนหลุมผลิต (WPS) รวมท้ังแทนที่พักอาศัยของโครงการ
บงกชใต ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยคาดวาจะดําเนินการผลิตกาซธรรมชาติไดภายในครึ่งแรกของป 2555 
 โครงการพมาซอติกา ปจจุบันอยูระหวางงานกอสรางแทนผลิตหลักและสะพานเช่ือม งานกอสรางแทนหลุมผลิตและ
โครงขายทอสงกาซธรรมชาติระหวางแทน งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงทะเล งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติ 
และอุปกรณการผลิตที่เก่ียวของบนบก ทั้งน้ีคาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตกาซธรรมชาติไดภายในป 2556 
 โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการ
ผลิตและทอขนสง สวนงานกอสรางที่พักและสาธารณูปโภค ผูรวมทุนไดอนุมัติรายงานการประเมินผลทางเทคนิคและเชิงพาณิชย
ของสัญญาในสวนของที่พักและระบบสาธารณูปโภคแลว และไดเริ่มการขุดเจาะหลุมพัฒนาในชวงปลายป 2554 โดยคาดวาจะ
สามารถเริ่มการผลิตไดภายในป 2557 
ดานการผลิต 
 ปตท.สผ. มีความพยายามในการดําเนินการอยางตอเน่ืองเพ่ือรักษากําลังการผลิตในปจจุบัน และเพ่ิมกําลังการผลิตจาก
โครงการใหมๆ อาทิ 
 โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ซึ่งเริ่มการผลิตในป 2554 มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตอยางตอเน่ืองจากแหลง 
Leismer  โดยมีการผลิตบิทูเมนถึง 3 ลานบารเรลในเดือนพฤศจิกายน 2554 ทําใหมีกําลังการผลิตเฉล่ียในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 
ที่ประมาณ 14,300 บารเรลตอวัน  และมีอัตราการผลิตตอวันสูงสุดไดถึง 18,190 บารเรลตอวันไดในเดือนธันวาคม 2554 
นอกจากน้ียังมีการศึกษาการติดต้ัง Steam Generator ตัวที่ 4 เพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตเปน 22,000 บารเรลตอวัน กอนเขาสูแผนขยาย
กําลังการผลิต (Leismer Expansion) ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตใหเปน 40,000 บารเรลตอวันในป 2558 ในสวนของ
แหลง Corner ไดมีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการกอสรางอุปกรณในกระบวนการผลิต โดยคาดวาจะมีการทํา Final Investment Decision 
(FID) ในป 2556 และเริ่มการผลิตไดภายในป 2559 
 โครงการเวียดนาม 16-1 ไดเริ่มการผลิตนํ้ามันดิบในเดือนสิงหาคม ในอัตราการผลิตเริ่มแรกที่ 15,000 บารเรลตอวัน 
และปจจุบันมีอัตราการผลิตที่ประมาณ 32,000 บารเรลตอวัน 
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 โครงการอาทิตย เน่ืองจากมีการทบทวนและประเมินแผนการพัฒนาและการผลิตของโครงการ เพ่ือนําทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดมากอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอความตองการการใชพลังงานของประเทศและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพิงแหลง
พลังงานในประเทศของไทย สงผลใหบริษัทฯ ไดปรับแผนการผลิตและการลงทุนอยางเหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรดังกลาว 
โดยบริษัทฯ และผูรวมทุน ในฐานะผูขาย ไดเจรจาและลงนามในขอตกลงเพ่ิมเติมสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales 
Agreement) ของโครงการอาทิตย กับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูซื้อ โดยการลงนามในขอตกลงเพ่ิมเติมน้ี มี
สาระสําคัญ กลาวคือ การปรับอัตราการสงกาซฯ (Daily Contract Quantity) ของโครงการอาทิตยจากเดิมที่ 330 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน เปน 220 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และการปรับสูตรราคากาซธรรมชาติใหเหมาะสมโดยคงผลตอบแทนท่ีไมเปล่ียนแปลง
อยางมีสาระสําคัญจากเดิม 
 โครงการอาทิตยเหนือ ตามที่บริษัทฯเปนผูดําเนินการและลงทุนเพ่ือการผลิตกาซธรรมชาติในสวนของพื้นที่ในโครงการ
อาทิตยเหนือต้ังแตป 2549 น้ัน ปจจุบันบริษัทฯไดหยุดดําเนินการผลิตต้ังแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เน่ืองจากการสิ้นสุดสัญญา
การเชาเรือ Floating Production Storage and Off-Loading (FPSO) 
 อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนที่จะสงกาซธรรมชาติจากบริเวณน้ีไปผลิตยังแทนผลิตอาทิตยในป 2555 โดยเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และผูรวมทุนในโครงการอาทิตยประกอบดวย บริษัท Chevron Thailand Exploration and Production, 
Ltd. (Chevron) และบริษัท Mitsui Oil Exploration CO., LTD. (MOECO) ไดมีการลงนามในสัญญา North Arthit Participation 
Agreement เพ่ือกลับเขามารวมทุน โดยที่ ปตท. สผ. Chevron และ MOECO มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 รอยละ 16 และ รอย
ละ 4 ตามลําดับ ซึ่งสัญญาฉบับน้ีจะมีผลบังคับใชในเดือน มกราคม 2555 เพ่ือนํากาซธรรมชาติไปผลิตยังแทนผลิตอาทิตยดังกลาว 
 ผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวม ในชวงเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณอุทกภัยที่ขยายเปนวงกวาง และกระทบตอ
ระบบการขนสงปโตรเลียมของบริษัทฯ สงผลใหมีการลดการผลิตปโตรเลียมบางสวนในโครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1 
อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวสามารถกลับมาผลิตไดในระดับปริมาณการผลิตเดิมในชวงตนไตรมาสท่ี 4 นอกจากน้ีเหตุการณ
อุทกภัยยังสงผลถึงความตองการกาซธรรมชาติในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 โดยมีการเรียกกาซธรรมชาติจากโครงการบงกช 
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ลดลงเล็กนอย ทําใหปริมาณการขายกาซธรรมชาติโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ลดลง
ประมาณรอยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ป 2554 
ดานการลงทุน 
 ปตท.สผ. ไดมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองในดานบริหารการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
บริหารความเสี่ยง และกําหนดสัดสวนการลงทุนในโครงการตางๆ เพ่ือใหการขยายการลงทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งเพ่ือใหมีการ
ใชผูเช่ียวชาญท่ีมีความเหมาะสมท้ังดานประสบการณและเทคโนโลยี (Technology Expert) เปนผูดําเนินการ 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP 
AAA) ไดลงนามในสัญญาเขาซื้อสิทธิเพ่ิมอีกรอยละ 20 ในแปลงสํารวจ AC/RL7 ประเทศออสเตรเลีย จากผูรวมทุน สงผลให   
PTTEP AAA มีสิทธิในแปลงสํารวจดังกลาวเปนรอยละ 100  
 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัท PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดยุติการรวมลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 22.21 ในโครงการออสเตรเลีย AC/P 36 ประเทศออสเตรเลีย ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น  
 ในเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดอนุมัติให บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd. (บริษัท
ยอยของ ปตท.สผ.) ไดรับสิทธิรอยละ 100 ในแปลงสํารวจ AC/P54 เปนระยะเวลา 6 ปนับต้ังแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เปนตน
ไป  
 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดยุติการรวมลงทุนในสัดสวน
รอยละ 20 ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี 
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 โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร ปตท.สผ. ไดวิเคราะหศักยภาพปโตรเลียมที่เหลือของแปลงสัมปทานน้ีอยาง
ละเอียดแลว  จึงตัดสินใจแจงผูรวมทุนในเดือนมกราคม 2554 เพ่ือยุติการรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ในโครงการ ซิดิ อับ เอล 
รามาน ออฟชอร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ภายหลังจากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น 
 โครงการพมา เอ็ม 4 ปตท.สผ.ไดยุติการสํารวจและคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจในโครงการพมา เอ็ม 4 สหภาพพมา ภายหลัง
จากไดดําเนินการตามภาระผูกพันเสร็จสิ้น ซึ่งการยุติการลงทุนดังกลาวมีผลสมบูรณในเดือนพฤษภาคม 2554  
 โครงการนิวซีแลนด เกรทเซาธ ปตท.สผ.ไดยุติการสํารวจและคืนพ้ืนที่แปลงสํารวจ PEP 50121 ซึ่งมีศักยภาพ
ปโตรเลียมตํ่าตอหนวยงานรัฐบาลนิวซีแลนดซึ่งไดรับอนุมัติอยางเปนทางการในเดือน สิงหาคม 2554  
 นอกจากน้ันบริษัท PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ. และกลุมผูรวมทุน ได
รวมกันลงนามในสัญญาขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลง  เกรทเซาธ จํานวน 2 แปลง ไดแก PEP 50119 และ PEP 50120 
ซึ่งเปนแปลงสํารวจปโตรเลียมที่ต้ังอยูนอกชายฝงของเกาะใตของประเทศนิวซีแลนด ซึ่งเปน frontier area ใหกับบริษัท Shell 
New Zealand Limited (Shell) ซึ่งมีประสบการณสูงในดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในทะเลลึก การลงนามในสัญญาฯ ครั้ง
น้ี ทําใหสัดสวนการรวมทุนของ PTTEP NZ ลดลงจากรอยละ 36 เปนรอยละ 18 ในขณะที่บริษัท Shell ถือสัดสวนรอยละ 50 
นอกจากน้ีบริษัทยังมีการดําเนินการยื่นขออนุมัติรวมแปลงสัมปทาน PEP 50119 และ PEP 50120 เขาดวยกัน พรอมกับขอขยาย
พ้ืนที่แปลงสัมปทานออกไปอีก 1,367 ตารางกิโลเมตร ตอรัฐบาลนิวซีแลนดในเดือนกันยายน 2554 การดําเนินการดังกลาวเพ่ือให
ครอบคลุมแหลงเปาหมายท่ีมีศักยภาพทั้งหมดซึ่งอยูในแปลงสัมปทาน PEP 50121  
 โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร, ซาดัง และ เซาท ซาการี ปตท.สผ.ไดตกลงลดสัดสวนการรวมทุนในแปลงสํารวจ
ปโตรเลียมซึ่งต้ังอยูบริเวณนํ้าลึกนอกชายฝงในชองแคบ     มากัสซาร (Makassar Strait) จํานวน 3 แปลงใหกับบริษัท โททาล 
(Total)  คือ (1) แปลงเซาท แมนดาร (South Mandar) ปตท.สผ.ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 67 เหลือรอยละ 34 โดยมีบริษัท 
Talisman และ Total ถือสิทธิรอยละ 33 เทากัน ทั้งน้ี ปตท.สผ. จะยังคงเปนผูดําเนินการในแปลงเซาท แมนดารตอไป (2) แปลงซา
ดัง (Sadang) ปตท.สผ. ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 40 เหลือรอยละ 30 Total ถือสิทธิรอยละ 30 โดยมี Talisman เปน
ผูดําเนินการและถือสิทธิรอยละ 40 (3) แปลงเซาท ซาการี (South Sageri) ปตท.สผ.ลดสัดสวนการรวมทุนจากรอยละ 30 เหลือ
รอยละ 20 Total ถือสิทธิรอยละ 45 โดยมี Talisman เปนผูดําเนินการและถือสิทธิรอยละ 35 การลดสัดสวนการถือสิทธิในแปลง
สํารวจปโตรเลียมคร้ังน้ีเปนสวนหน่ึงของกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสินของ ปตท.สผ. อีกทั้ง Total ซึ่งเปนพันธมิตรที่ดี
ของ ปตท.สผ. เปนบริษัทที่มีประสบการณและเทคโนโลยีดานการขุดเจาะในนํ้าลึกที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสามารถ
นํามาใชกับแปลงสํารวจในอินโดนีเซียได 
4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
 ปตท.สผ. ไดประมาณการรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในชวงป 2555 – ป 2559 รวม 5 ป เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,624 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร 
สรอ.) ซึ่งมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ และแผนงานลาสุดทั้งน้ีประมาณการรายจายลงทุนและ
รายจายดําเนินงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

        หนวย  :  ลานดอลลาร สรอ. 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2555 - ป2559 

รายจายลงทุน 3,597 2,732 1,822 1,957 1,806 11,914 
รายจายดําเนินงาน 1,571 1,397 1,473 1,522 1,747 7,710 
รายจายรวมท้ังสิ้น 5,168 4,129 3,295 3,479 3,553 19,624 
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 ปตท.สผ. คาดวาตัวเลขประมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ียตอวัน (จากโครงการปจจุบัน) ระหวางป 2555 - ป 2559 มี
รายละเอียด  ดังตอไปน้ี 

หนวย  :  พันบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวัน 
 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ปริมาณการขายปโตรเลียมเฉล่ีย 284 330 345 326 324 
 
4.1.2 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  
 ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกับธุรกิจกาซธรรมชาติ ที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจยอย ไดแก   

(1) ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา โดยมีผูใชกาซธรรมชาติรายใหญ ไดแก ผูผลิตไฟฟา 

(2) ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนาระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 
6 โรง   

(4) ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติซึ่งเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคาอุตสาหกรรม เพ่ือจําหนาย
กาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

(5) ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ
สงเสริมการขยายการใชกาซธรรมชาติในภาคการขนสง เพ่ือใหกาซธรรมชาติเปนทางเลือกเช้ือเพลิงในดานขนสงที่มีราคาถูกกวา
นํ้ามัน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือชวยลดภาระคาใชจายเช้ือเพลิงใหกับผูบริโภคและลดปญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความ
รนุแรงขึ้น  

 สําหรับป 2554 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 379,722 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 51,315 ลาน
บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.4 จากป 2553 ที่มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ จํานวน 328,457 ลานบาท 
(รายละเอียดตามโครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอยแบงตามสายผลิตภัณฑในหัวขอที่ 3.3) 
4.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
การจัดหากาซธรรมชาติ 
 การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปน
ผูซื้อกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 16 ฉบับ แบงเปนสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติในประเทศจํานวน 13 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหลงเอราวัณ), สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจาก
แหลงบงกช, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแปลง B8/32/1 , สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจาก
แหลงนํ้าพอง, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง A-18 , สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย, สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01 , สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม, สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงยูโนแคล 123 (สวนเพ่ิม)/2, สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแหลงสิริกิต์ิ (พ้ืนที่ลานกระบือ), สัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติแหลงสิริกิต์ิ (พ้ืนที่หนองตูม เอ) , สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงบงกชใต/3 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง
ตางประเทศอีกจํานวน 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานา สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุน และ
สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงซอติกา แปลง M9 ในสหภาพพมา/4 
หมายเหตุ : 
/1    ประกอบดวยแหลงทานตะวัน ราชพฤกษ  เบญจมาศ เบญจมาศนอรท  มะลิวัณย  จามจุรี  นอรทจามจุรี ชบา  ลันตา 
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/2 เริ่มซื้อขายกาซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตนท่ี 680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเปน 1,010 ลานลูกบาศกฟุตตอวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 
และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,240  ลานลูกบาศกฟุตตอวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซื้อขายกาซฯวันละ 320 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเริ่มสงกาซฯไดภายในกลางป 2555  
/4 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซื้อขายกาซฯวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาจะเริ่มสงกาซฯไดในป 2556  
 
 ทั้งน้ี การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  
 

แหลง/แปลงสัมปทาน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ลาน ลบ. 
ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. 

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ. 
ฟุต/วัน รอยละ 

ในประเทศ       
- ยูโนแคล 1,2,3 827 23.1 956 23.6 966 23.1 
- บงกช 511 14.3 581 14.3 588 14.1 
- ไพลิน 366 10.2 366 9.0 374 8.9 
- ทานตะวัน/เบญจมาศ 191 5.3 187 4.6 167 4.0 
- น้ําพอง/ภูฮอม 103 2.9 104 2.6 97 2.3 
- MTJDA 404 11.3 602 14.8 722 17.2 
-   สิริกิต์ิ 1 0.0 2 0.1 7 0.2 
-   อาทิตย 369 10.3 406 10.0 332 7.9 

รวมการจัดหาในประเทศ 2,772 77.5 3,204 79.0 3,253 77.7 
ตางประเทศ         
- ยาดานา 409 11.4 434 10.7 426 10.2 
- เยตากุน 394 11.0 419 10.3 404 9.7 
-  LNG     101 2.4 
รวมการจัดหาจากตางประเทศ 803 22.5 853 21.0 931 22.3 
รวมการจัดหาท้ังหมด 3,575 100.0 4,058 100.0 4,184 100.0 

ราคาซ้ือกาซธรรมชาติเฉลี่ย 
(บาท/ลานบีทีย)ู 

197.6 196.4 213.8 

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

 
เง่ือนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติระหวาง ปตท. และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงที่จะ
ซื้อและขายกาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอื่นๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดัน ตามท่ีไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาที่จัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพ่ือให ปตท. สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึงรอยละ 110 - 125 ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลวแต
สัญญา ในขณะท่ี ปตท. จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ที่กําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติ
สามารถผลิตและสงมอบได 
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 อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดครบตามที่กําหนดสําหรับป
สัญญาน้ัน (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่มิไดรับ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณท่ีไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติใน
สวนน้ันอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปที่ ปตท. จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท. 
จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสําหรับปน้ันๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซื้อกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าของปสัญญาใดๆ ปตท. จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติ
สวนเกินน้ันแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญาตอๆ 
ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่าในปสัญญาดังกลาว โดยสิทธิ
ดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินน้ันๆ จะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ป นับจากปที่เกิดกาซ Carry-Forward  
 ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ไดครบตามปริมาณที่ ปตท. เรียกรับจาก
ผูขายกาซธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท. จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิไดรับ
สวนลดรอยละ 20-25 สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนน้ัน หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา 
ทั้งน้ี เมื่อสิ้นปสัญญา ปตท. สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติขั้นตํ่า
รายปของ ปตท. ได 
 สําหรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base 
Price) ซึ่งเปนราคาคงที่ โดยมีสูตรปรับราคาซึ่งกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดเพ่ือคุมครองผูซื้อและผูขายกาซธรรมชาติ 
โดยสูตรปรับราคากาซธรรมชาติประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี คือ ราคานํ้ามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิตของ
สหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจนํ้ามันและกาซ เปนตน ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตางกัน
ไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซื้อขายกาซธรรมชาติน้ีจะสงผาน (Pass 
Through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซึ่งซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญาขาย
กาซธรรมชาติ สงผลใหความเสี่ยงของ ปตท. จากการเปล่ียนแปลงของราคาซื้อขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางตํ่า 
 สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซึ่งเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยก
เปนเหตุในการท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซึ่งเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยคูสัญญาไมสามารถควบคุมได นอกจากน้ี สัญญาซื้อกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท. ไมสามารถรับ
ซื้อกาซธรรมชาติไดอันเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท. จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซื้อกาซ
ธรรมชาติจาก ปตท. ได ซึ่งในการน้ี ปตท. จะอางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท. จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจาก
ผูขายกาซธรรมชาติที่เก่ียวของทุกรายลงตามสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 
 
สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปนี้  
 (1) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญา หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานสิ้นสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในแหลงดังกลาวหมดลง  
 
การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
 ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟา
รายเล็กโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
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  ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท.) 
ในป 2552 –ป 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

กลุมลูกคา 
ป 2552  ป 2553 ป 2554 

ลาน ล.บ.
ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.

ฟุต/วัน รอยละ ลาน ล.บ.
ฟุต/วัน รอยละ 

1. กฟผ. 1,100 30.8 1,344 33.3 1,146 27 

2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 905 25.4 943 23.3 866 21 

3. ผูผลิตไฟฟารายเลก็ 456 12.8 475 11.8 485 12 

4. ลูกคาอุตสาหกรรม/1 504 14.2 628 15.5 783 19 

5. โรงแยกกาซธรรมชาติ 599 16.8 650 16.1 867 21 

รวม 3,564/2 100.0 4,040 100.0 4,147 100% 
ที่มา : ปตท. 

   หมายเหตุ : ปริมาณกาซธรรมชาติคํานวณ ณ คาความรอน 1,000 บีทียู ตอ 1 ลูกบาศกฟุต  และคํานวณโดยใชจํานวนวันตามปปฏิทิน 
/1 รวมกาซธรรมชาติที่จําหนายใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด และกาซธรรมชาติในภาคขนสง 
/2 ไมรวมปริมาณจําหนายกาซให CPOC (Operator ของแหลง MTJDA- B17) เพื่อใชในการเดินเคร่ืองอุปกรณบนแหลงผลิต 
 โดยท่ัวไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคา
เน้ือกาซธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด ดังน้ี 
(1) ราคาเน้ือกาซธรรมชาติ 
  ราคาเน้ือกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติและ
คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  
  สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซึ่งครอบคลุมคาใชจายและความเสี่ยงในการดําเนินการ
จัดหากาซธรรมชาติและการตลาดน้ันมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซื้อกาซธรรมชาติ ปจจุบัน คาตอบแทนใน
การจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับรอยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติ
ที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติ ทั้งน้ีคาตอบแทนที่คิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตองไมเกิน 2.15 บาท/
ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กซึ่งซื้อกาซธรรมชาติในปริมาณที่ตํ่ากวาลูกคาสองกลุมแรกนั้น ปตท. จะคิดคาตอบแทนดังกลาว
ในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือกาซธรรมชาติที่ ปตท.รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/แปลงสัมปทานตางๆ 
ทั้งน้ี คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็กดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 
(2)  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ 
  อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand 
Charge) ซึ่งคํานวณจากตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในสวน
ของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เทากับรอยละ 18 สําหรับระบบทอสงกาซปจจุบันและ รอยละ 12.5 สําหรับระบบทอ
สงกาซตามแผนแมบทระบบทอสงกาซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ทอสงกาซไปยังโรงไฟฟาจะนะ และระบบทอเช่ือมจากแหลง
ภูฮอมมายังระบบทอนํ้าพอง และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge)  ซึ่งคํานวณจากตนทุน
การใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ 
  ในการกําหนดอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายน้ันขึ้นอยูกับ
พ้ืนที่การใชกาซธรรมชาติของลูกคา ดังน้ี 

• พ้ืนที่ 1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 

• พ้ืนที่ 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 
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• พ้ืนที่ 3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

• พ้ืนที่ 4 ระบบทอสงกาซบนฝงที่จะนะ 

• พ้ืนที่ 5 ระบบทอสงกาซบนฝงที่นํ้าพอง 
  การ คํ านวณอัตราค าบริ ก ารส งก าซธรรมชาติ เปนไปตามหลัก เกณฑการ คํ านวณ  ซึ่ ง ได รับอ นุมั ติ จ าก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และ 
ปตท. ไดเสนออัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติเพ่ือใหคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  
โดยอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เปนดังตอไปน้ี 
 

อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังน้ี 
                         หนวย : บาท/ลานบทีียู  

โซน ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนคงที่  (Demand Charge) 
1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 12.0654 (ก) 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 2.4855 (ข) 

หมายเหตุ: พื้นที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 
 

อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity Charge ดังน้ี 
                         หนวย : บาท/ลานบทีียู  

พ้ืนท่ี ระบบทอ 
อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  

สวนของตนทุนผนัแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง 

1.1575 (ค) 2 ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม 

3 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง 

4 ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่จะนะ 0.0804 (ข) 

หมายเหตุ: พื้นที่ 5 กําลังอยูระหวางการพิจารณา 
(ก) มีผลบังคับใชต้ังแต 1 เมษายน 2552 เปนตนไป 
(ข) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนมิถุนายน 2554 เปนตนไป 
(ค) มีผลบังคับใชต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 
 ผูซื้อกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตาม
ปริมาณกาซธรรมชาติตามท่ีกําหนดในสัญญาแมจะซื้อกาซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟารายเล็ก
จะชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งน้ี ตองไมตํ่ากวาปริมาณขั้นตํ่าตามที่
กําหนดในปสัญญาน้ันๆ นอกจากน้ี ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปล่ียนอัตราคาผานทอเปนระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญเพ่ือดํารงไวซึ่งอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติ นอกจากน้ี ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอในสวนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย  
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4.1.2.2 ธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยัง
ลูกคาตางๆ โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติจะอยู
ในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 
3,635 กิโลเมตร ซึ่งประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,437 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,198 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมาณ 883 กิโลเมตร) โดยระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเช่ือมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสง
กาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุน สหภาพพมา ที่ชายแดนไทย-สหภาพพมา เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ 
และลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ (Common Header) ซึ่งเปนกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพกาซ
ธรรมชาติจากแหลงตางๆ ในอาวไทยใหมีคาความรอนคงที่เปนหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี้ 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดทอ 

(นิ้ว) 
ความสามารถสูงสุดในการสงกาซ
ธรรมชาติ/ (ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 
ดําเนินงาน 

รายละเอียด 

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

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

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

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหลงเจดีเอ-แหลงอาทิตย 95 42 1,000 /3 2551 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากแหลงกาซฯ เจดีเอ ไปยังแหลงอาทิตย 
เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

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

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

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

โรงปูนซิเมนตของ บมจ. ปูนซีเมนตไทย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 
แหลงน้ําพอง-โรงไฟฟาน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงน้ําพอง ไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง (ทอคูขนาน) 105 28 660 2539 เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 860 2539 เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพิ่มความดันบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไปยังโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร-โรงไฟฟาราชบุรี 238 42 1,300 2541 เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียน

มาร ที่บานอีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซธรรมชาติจากโครงการ
ยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน เปนดังนี้ (ตอ) 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดทอ 
(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติ/1 
(ลาน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปที่เริ่ม 
ดําเนินงาน 

รายละเอียด 

ราชบุรี-วังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอที่เชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานี
วัดปริมาณกาซธรรมชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) ที่สถานีวัด
ปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 

โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟาบางปะกง  (ทอเสนที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เปนระบบทอเสนที่ 3 จากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

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

ทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ
 #RA6 – โรงไฟฟาพระนครใต 

70 30 300 /1 2550 เปนระบบทอจากสถานีควบคุมความดันกาซธรรมชาติ #RA6 
ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ 

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

ทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เปนระบบทอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติหลักโรงไฟฟาพระ
นครใต  ไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทานั้น และขึ้นอยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติได เนื่องจากมีการสงกาซธรรมชาติทั้งไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 นอกจาก ปตท. จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท. ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรงแยก
กาซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยังมีผลพลอยไดจาก
การแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งน้ี ผลิตภัณฑจาก
โรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคในการนําไปใชแสดงตามตารางขางลางน้ี 
 

 
 ปจจุบัน ปตท. เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดยมีโรงแยกกาซธรรมชาติ
ทั้งสิ้น 6 โรง และในป 2554 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาดกําลังการแยกกาซธรรมชาติสูงสุด 800 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน ซึ่งเปนโครงการใหมของ ปตท. ไดดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดต้ังแตมกราคม 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติที่จัดหาเพ่ิมเติมไดจากอาวไทยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทําใหปจจุบันโรงแยกกาซ
ธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติตามคาการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได รวม 2,660  ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน โดยโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 2 และ 3  (รวมสวนที่ไดเพ่ิมจากโรงแยกกาซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรวม 750 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน  และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5  530 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ ซึ่งโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1-3 , 5 และ 6 น้ี ต้ังอยูที่ตําบล
มาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง สําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4  ต้ังอยูที่อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี ป 2554 โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 ใชความสามารถในการแยก
กาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ  103  โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 และ 3 (รวมโรงแยกกาซอีเทน) ใชความสามารถในการแยกกาซ
ธรรมชาติไดรอยละ  96 และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรอยละ     96  เน่ืองจากมีการหยุด
เดินเครื่องเพ่ือทําการซอมบํารุงตามแผนประจําปในเดือนมิถุนายน 2554 และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6  ซึ่งเพ่ิงจะเริ่มดําเนินการผลิต
เชิงพาณิชย ใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติรอยละ  85 ตามลําดับ สําหรับโรงแยกกาซ ฯ หนวยที่ 4 ไดใชความสามารถ
ในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ  78  เน่ืองจากความตองการกาซธรรมชาติของโรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถ
รองรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 เมื่อมีการผลิตเต็มที่ได ซึ่งหากความตองการกาซธรรมชาติใน
อนาคตสูงขึ้น โรงแยกกาซ ฯ หนวยที่ 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ทั้งน้ี ปตท.ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ 
อยางตอเน่ือง ทําใหปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกกาซฯ สูงสุดไดจริง (Processing Capacity) ที่
ระดับ 2,665 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 เดินการผลิตเฉล่ียที่รอยละ 75) 
  

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 
กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
กาซปโตรเลียมเหลว 
(กาซหุงตม) 

เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพื่อผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีขั้นตน 
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สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ผลิตไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2552 – ป 2554  เปนดังน้ี 
ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป 2554 

กาซอีเทน (ตัน) 1,064,453 1,163,396 1,798,090 
กาซโพรเพน (ตัน) 290,149 332,484 591,879 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 2,332,169 2,270,993 2,777,001 
กาซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 367,852 355,401 448,324 

รวม 4,054,623 4,122,274   5,615,294 
 ที่มา   :   ปตท. 

/1  ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในป 2552 –ป 2554 เปนดังน้ี     

ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป 2554 
กาซอีเทน (ตัน) 1,064,948 1,162,884 1,797,764 
กาซโพรเพน (ตัน) 269,399 268,203   541,584 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 (ตัน) 2,547,118 2,533,783  2,840,313 
กาซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 522,836 537,019  647,337 

รวม 4,404,301 4,501,889  5,826,998 
        ที่มา : ปตท. 
 /1   รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีเพือ่นํามาขายตอ ใน ป 2552  จํานวน 190,942 ตัน   
       ป 2553 จํานวน 212,098 ตัน และ ป  2554 จํานวน 6,907 ตัน 
  /2   รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 
 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกับลูกคาเปน
รายๆ ไป โดยจะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ยกเวนราคาขายกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายในประเทศผาน
ธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. ยังคงราคาขายปลีกตามที่รัฐกําหนดไว สําหรับราคากาซโซลีนธรรมชาติ ซึ่งสงออกผานธุรกิจนํ้ามันของ 
ปตท. จะอิงกับราคาแนฟทาในตลาดโลก  
4.1.2.4     ธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
 นอกจากการจัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาแลว ปตท. ยังจําหนายกาซธรรมชาติใหกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และทอจัดจาํหนายกาซธรรมชาติ (Distribution 
Pipeline) ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนลูกคาอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 309 ราย  
 สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมจะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนายกาซ
ธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ใช
จรงิในแตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งน้ี คากาซ
ธรรมชาติดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขันไดกับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ นํ้ามันเตา 
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4.1.2.5    ธุรกิจกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต   
เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพ่ือเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมา 

จากราคาน้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา
ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อยางตอเน่ืองจน ณ 31 ธันวาคม 2554  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 300,581 คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่เปด
ใหบริการแลว 469 สถานี ประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 236 สถานี และตางจังหวัดจํานวน 233 
สถานี และยอดจําหนาย NGV เฉล่ียป 2554 ประมาณ 246 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
4.1.3 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจกาซธรรมชาติ  

ปตท. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออื่นๆ จํานวน 10 บริษัท เพ่ือชวยสงเสริมใหกลุม 
ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังน้ี 
4.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD) 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบ
ทอยอยเพื่อขนสงกาซธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 500 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนอยู
รอยละ 58 ของทุนที่ออกและชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเช่ือมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. เปนผูให
ความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพ่ือการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 
 ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซื้อขายกาซ

ธรรมชาติระยะยาวของแตละพ้ืนที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเน้ือกาซธรรมชาติ 
อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ 

(2) การจัดจําหนาย 
 วันที่  31 ธันวาคม 2554 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพ่ือขนสงกาซ

ธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่อุตสาหกรรม 11 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณบางปูใหม 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พ้ืนที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาห 
กรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรม เหม
ราชอีสเทิรนซีบอรด โดยสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซึ่งราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถ
แขงขันไดกับเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามันเตาหรือกาซหุงตม โดย ป 2554 บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีปริมาณจัด
จําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ  44.66 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ลดลงรอยละ 0.1 จากป 2554 จากผลกระทบจากนํ้าทวมในไตรมาส 
4 ของป 2554  โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

การจัดจําหนาย ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 37.91 44.72   44.66 
จํานวนลูกคา (ราย) 178 197  211 
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 นอกจากน้ี บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพ่ิมชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุนใน
สัดสวนรอยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพ่ือดําเนินการกอสรางระบบทอจัดจําหนาย
กาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 (3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 

คน ที่ไดรับการแตงต้ังจาก ปตท. จํานวน 6 คน(รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขา
ดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ฯ ซึ่งรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

                 หนวย  :  ลานบาท   

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 4,196   5,227  5,634 
รายไดรวม 4,334   5,304  6,003 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 4,726   4,320   4,623 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (392)      984  1,380 
สินทรัพยรวม 2,539   3,385   3,476 
หน้ีสินรวม 1,280   1,981   1,542 
สวนของผูถือหุน 1,259   1,404  1,934 

 

4.1.3.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  
                 (TTM (M))  
 ปตท. และ Petronas บริษัทนํ้ามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) ขึ้น
ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพ้ืนที่พัฒนา
รวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมท้ังใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสง LPG ทางทอจากจังหวัดสงขลาไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวทางทอจากชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 TTM (T) มีทุนที่ออกและชําระแลว 11,333.60 ลาน
บาท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวนรอยละ 50 
ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 

 (1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
ระยะท่ี  1 : เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตป 2549  
- ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา รวมเปนระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต   
- ทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 น้ิว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติของ Petronas ใน
รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลาน
ลูกบาศกฟุต 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 68 

- โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต ใหบริการแยกกาซ
ธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว  ปละ 166,800 ตัน  และกาซธรรมชาติ
เหลวปละ 43,000 ตัน  

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 น้ิว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไปกับทอสงกาซ
ธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai 
ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 
1,166 ตัน 

ระยะท่ี  2 : เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตป  2551 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ ปตท. เปน

ระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 
- ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง 

A-18 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 52  ปจจุบันไดทําการจัดสงกาซจากแปลง MTJDA-B17  เขาสูระบบแลว  และ ปตท. 
เปน ผูจองใชบริการท้ังระบบ 

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

กาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซึ่ง
ทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ
ในทะเลและบนบกแลวต้ังแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซ
คารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอต้ังแต 14  เมษายน 2549 และไดขยายบริการ
ขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟาจะนะ จํานวน 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวันต้ังแตไตรมาสที่ 3  ป 2551  และตอมา
ไดเพ่ิมอีก 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตเดือนมิถุนายน ป 2554 เพ่ือสงไปยังสถานีหลักสําหรับใหบริการกาซ NGVในพ้ืนที่
ภาคใต สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซ MTJDA-A18 ซึ่งเช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอต้ังแต ธันวาคม 
2549 สามารถบริการขนสงกาซได 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯเมื่อปลายป 2551 ปจจุบันไดเริ่มเปดบริการเชิง
พาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 เช่ือมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยาย
บริการขนสงกาซไดอีก 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน การขยายบริการขนสงกาซฯดังกลาว นอกจากจะมีรายไดเพ่ิม ยังชวยให ปตท. 
จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เปนการสรางเสถียรภาพและเพ่ิมความม่ันคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย  

ทั้งน้ี ใน ป 2554 มีรายละเอียดการใหบริการดังน้ี  
• การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) 1,224 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
• การสงมอบกาซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 365 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
• การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 134,356 เมตริกตัน 
• การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 53,206 เมตริกตัน 
(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เปนผูแตงต้ังจํานวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายให
ผูบริหารจาก ปตท. ดํารงตําแหนงผูบริหารของทั้งสองบริษัท (ปจจุบันกรรมการท่ีแตงต้ังจาก Petronas ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการบริษัท โดยตางฝายจะสลับการดํารงตําแหนงน้ีคราวละ 3 ป) 

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ป 2552 -  ป 2554 มีดังน้ี  
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  หนวย : ลานบาท    
งบการเงิน ป 2552  ป 2553  ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 4,469 4,280 4,819 
รายไดรวม 4,521 4,300 5,034 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 2,443 2,396 4,237 

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 2,078 1,904  797  
สินทรัพยรวม 33,937 33,121 32,929 
หนี้สินรวม 20,380 19,780 19,062 
สวนของผูถอืหุน 13,557 13,341 13,867 

 
 ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ป 2552 - ป 2554 มีดังน้ี 

             หนวย : ลานริงกิต   
งบการเงิน ป 2552  ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 18.15 17.48 29.60 
รายไดรวม 19.77 26.68 32.09 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 18.03 22.36 23.86 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 1.74 4.32 8.23 
สินทรัพยรวม 155.51 148.72 149.12 
หนี้สินรวม 109.98 107.74 99.90 
สวนของผูถอืหุน 45.53 40.98 49.22 

4.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP) 
 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด (DCAP)  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดับ จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2546 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็นใหกับบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และลูกคาอื่นๆ 
ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลานบาท   

(1) ลักษณะของโครงการ 
 โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของบริษัท DCAP เปนโครงการที่สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอนํ้า แลวนําไอนํ้าที่ไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ิมเติม 
สวนไอนํ้าที่เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตนํ้าเย็น (Chilled Water) เพ่ือใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงานอยาง
คุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังน้ี 
• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกกะวัตต (MW) (กําลัง

ผลิต 95 MW จะครบในเดือนมีนาคม 2555 เมื่อติดต้ังเคร่ืองผลิตไฟฟาชุดที่สองแลวเสร็จ) 
• หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 29,440  Refrigerant Ton 

(RT)  
• หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 
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- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว–ลาดกระบัง เขาสูทา
อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติสูงสุด 25 ลานลูกบาศกฟุต/วัน 
(MMSCFD) 

(2) ความกาวหนา 
  บริษัท DCAP เริ่มผลิตและจําหนายไฟฟาและนํ้าเย็นใหกับอาคารตางๆ ภายในพ้ืนที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ต้ังแตวันที่ 

15 มีนาคม 2549 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาของบริษัท 

DCAP ซึ่งจะทําใหกําลังผลิตไฟฟาเพ่ิมขึ้นอีก 45 MW รวมเปน 95 MW ภายในป 2555  
 บริษัท DCAP ไดรับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จากสํานักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ใหดําเนินการขยายกําลังผลิตไดตามขอบเขตท่ีเสนอ ครม. 
และคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจาง ผูรับเหมาโครงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 โดยลงนาม
สัญญากับผูรับเหมาแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  ปจจุบันอยูระหวางการติดต้ังเคร่ือง Gas Turbine และคาดวาจะดําเนินการ
เปล่ียนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 1 แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 และเปล่ียนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 2 แลวเสร็จ
ภายในมีนาคม 2555 

 (3) การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นตํ่าที่ปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ป 
(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย 
- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวาง

กัน จํานวน 50 MW 
- จําหนายนํ้าเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหกับลูกคารายตางๆ ดังน้ี 
• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญาซื้อขายนํ้าเย็นปริมาณรวม 12,500 RT 
• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายนํ้าเย็น 6,600  RT  และไอนํ้า 8.6 ตันตอช่ัวโมง 

(Ton/hr.) 
• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด มีสัญญาซื้อขายนํ้าเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอนํ้าประมาณ 2 

Ton/hr.  
• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณนํ้าเย็นรวม 700 RT 
 (5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 7 คน เปนผูบริหารจากปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ดวย 
  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาท่ี 71 

(6) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัท DCAP ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  

      หนวย : ลานบาท   

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดรวม 1,621 1,681 1,679 
คาใชจายรวม 1,682 1,705 1,883 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (61) (24) (204) 
สินทรัพยรวม 2,780 2,770 4,055 
หน้ีสินรวม 2,032 1,888 2,866 
สวนของผูถือหุน 748 882 1,189 

 

 
4.1.3.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 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) (ซึ่งตอมา 
ATC ไดควบรวมกิจการกับ บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน)  (RRC) เปนบริษัทใหมช่ือบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและ
การกล่ัน จํากัด (PTTAR) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550)และตอมา PTTCH ไดควบรวมกับ PTTAR เปนบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554)  โดยจดทะเบียนจัดต้ัง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด (PTTUT) ขึ้นเมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้า (Utilities) ใหกับผูถือหุนรวมถึงบริษัท
ในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง มีสัดสวนการถือหุน ของ ปตท. PTTGC อยูที่รอยละ 40  และ 60 ตามลําดับ  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท PTTUT มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว 6,859 ลานบาท  
 

(1) ลักษณะของโครงการ 
บริษัท PTTUTไดดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาไอนํ้าและนํ้าปราศจากแรธาตุ 

(Dematerialized Water) ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นเปนระยะๆ ของกลุมปโตรเคมี ปตท. และลูกคานอก
กลุมโดยบริษัทไดจัดทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอนํ้าติดต้ังแบงเปนศูนยผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Unit 
– CUP) ตางๆ ตามเขตพ้ืนที่ นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ดังน้ี 
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CUP ท่ีต้ัง ลูกคา กําลังผลิต
ไฟฟา (MW) 

กําลังผลิตไอนํ้า 
(T/hr) 

กําลังผลิตนํ้าปราศจาก
แรธาตุ(m3/hr) 

CUP-1 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก  
(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

225 890 (รวม HRSG 
Supplementary 

Firing) 

540 

CUP-2 ติดกับนิคม
อุตสาหกรรม  อาร
ไอแอล (Rayong 
Industrial Land) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และ กฟผ. 

113 330 (รวม HRSG  
Supplementary 

Firing) 

140 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก  
(มาบตาพุด) 

โรงงานปโตรเคมีในกลุม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

- 280 170 

รวมกําลังการผลิต  338 1,500 850 
 
หมายเหตุ: ขนาดกําลังการผลิตเปนกําลังผลิตสูงสุดของเคร่ืองจักร 

(2) ความกาวหนา 
- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 1 (CUP-1)  เริ่มกอสรางในป 2547 และไดเริ่มดําเนินการสาธารณูปการ (Utility) ต้ังแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปจจุบันมี Gas Turbine Generator (GTG) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) จํานวน 6 หนวยมี 
Auxiliary Boiler 50 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) จํานวน 1 หนวย มีกําลังการผลิตไฟฟา 225 เมกกะวัตต (MW) และไอนํ้า  470 T/hr. (890 
T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing) และน้ําปราศจากแรธาตุ 540 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (m3/ hr.) โดยโครงการ CUP-1 
Phase 6  เพ่ือกอสราง GTG/HRSG  หนวยที่ 5 และ 6 ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและนําเขาสูระบบในเดือนกุมภาพันธ 2553 
และ เมษายน 2553 ตามลําดับ 

- ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 2 (CUP-2) มี GTG และ HRSG จํานวน 2 หนวย หมอไอนํ้า (Auxiliary Boiler) 50 T/hr. 
จํานวน 1 หนวย และ Steam Turbine Generator (STG) จํานวน 1 หนวย รวมมีกําลังการผลิตไฟฟา 113 MW ไอนํ้า 170 T/hr. (330 
T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing)  และน้ําปราศจากแรธาตุ 140 m3/ hr. และน้ําใชอุตสาหกรรม (Service or Clarified 
Water) 360 m3/hr. โดยกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มผลิตไอนํ้าใหกับลูกคาต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 และสามารถเช่ือมตอขาย
ไฟฟาใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ต้ังแตเดือนมกราคม 2552  

-  ศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 3 (CUP-3) มี Auxiliary Boiler จํานวน 3 หนวย ประกอบดวย ขนาด 140 T/hr. จํานวน 1 
หนวย และ ขนาด 70 T/hr. จํานวน 2 หนวย พรอมทั้งสถานีจายไฟฟา (Power Substation) หนวยผลิตนํ้าปราศจากแรธาตุ และ
อาคารควบคุม มีกําลังการผลิตไอนํ้า 280 T/hr. นํ้าปราศจากแรธาตุ172   m3/hr. โดย Auxiliary Boiler ขนาด 140 T/hr. ดําเนินการ
แลวเสร็จ และจายไอนํ้าใหกับลูกคาไดต้ังแตเดือน มิถุนายน 2552 สําหรับ Auxiliary Boiler ขนาด 70 T/hr. จํานวน 2 หนวย 
ดําเนินการแลวเสร็จและนําเขาสูระบบเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และ มกราคม  2553 ตามลําดับ 

(3)   การจัดหาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 
 บริษัท PTTUT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอนํ้า โดย ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก 

บริษัท PTTUT ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว 15 ป ซึ่งมีปริมาณเพียงพอตอความตองการใชโดยใชเต็มที่ที่ระดับ 
100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD)  

(4) การจัดจําหนาย 
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 บริษัท PTTUT ไดทําการกอสรางหนวยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ตาง ๆ ตามความตองการใชของลูกคาโดยเฉพาะ
โรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. จนถึงปจจุบันน้ีสรุปไดดังน้ี 

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

- โรงงาน Air Separation Plant ของ MIG Production Company Limited (MIGP) 
2550 - โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 

- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 
2551 - โรงงานผลิต Ethanolamines ของ Thai Ethanolamines Company Limited (TEA) 

- โรงงานผลิต Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของ Thai Oleochemicals Company Limited (TOL) 
- โรงงานผลิต Cumene/Phenol ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 
- โรงงานผลิต Aromatics หนวยที่ 2 ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2552 - โรงงานผลิต Choline Chloride 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. 
- Central Lab ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2553 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited
- โรงงานผลิต BPA ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 
- บริษัท พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

 นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการจายไฟฟาใหกับลูกคา บริษัท PTTUT ไดมีการจัดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา (Non-firm) 
กับ กฟผ. สําหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW เริ่ม Commercial Operation Date (COD) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และ CUP-2 
ประมาณ 60 MW เริ่ม COD ต้ังแตเดือนมกราคม 2552 

(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท PTTUT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 10 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 4 

คน นอกจากน้ี ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท PTTUT ดวย 
 (5) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTUTในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  
        หนวย : ลานบาท   

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดรวม 6,149 8,845 11,604 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 6,127 8,516 11,214 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 22 329 390 
สินทรัพยรวม 20,985 23,594 23,786 
หน้ีสินรวม 14,768 17,050 16,853 
สวนของผูถือหุน 6,217 6,544 6,933 
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4.1.3.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) 
 คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
(RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซื้อหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท 
RPCL มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 7,325 ลานบาท  
 บริษัท RPCL จัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดย
เปนผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 
(Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 หนวย มีกําลังผลิตหนวยละ 700 เมกะวัตต (MW)  รวมเปน 1,400 
MW โครงการต้ังอยูในพ้ืนที่เดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด และทําการขอบานเลขท่ีใหม ต้ังอยูที่ เลขที่ 
245 หมูที่ 6 ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยลงนามสัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับ 
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 
 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยสวนของโรงไฟฟาหนวยที่ 1 และหนวยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 
ตามลําดับ  

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
บริษัท RPCL ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก บริษัท RPCL 

ทั้งหมด โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการคาความรอน 850  
บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) อายุสัญญา 25 ป 

(2) การจัดจําหนาย 
  บริษัท RPCL จําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 อายุสัญญา 25 ปนับต้ังแตเริ่มจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับหนวยที่ 1 ต้ังแตวันที่ 1 
มีนาคม 2551 และหนวยที่ 2 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท RPCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน 
(4)   การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท RPCL ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

หนวย  :  ลานบาท   

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดรวม 20,999 19,650 18,912 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 17,377 15,725 16,416 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 3,622 3,925 2,496 
สินทรัพยรวม 33,081 30,150 28,931 
หน้ีสินรวม 22,922 18,987 17,572 
สวนของผูถือหุน 10,159 11,163 11,359 
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4.1.3.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG) 
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ปตท. จัดต้ัง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด โดย 

ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100 ในระยะเริ่มตน และ ปตท. จะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลัง โดย ปตท. เปนผูถือหุนใหญ ทั้งน้ี ปตท. 
ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเก่ียวกับการปฏิบัติการและ
บํารุงรักษาทาเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ LNG และหนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพ่ิมขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปในระยะที่ 2 โดย
บริษัทจะคิดคาบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลานบาทซึ่งเรียกชําระแลวเต็มจํานวน 

(1) ลักษณะของโครงการ 
โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage Tank ) และ

หนวยเปล่ียนสถานะ LNG เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป ในระยะที่ 1 และจะเพ่ิมขนาดเปน
ประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 ซึ่งขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. 
ในอนาคต 

(2) ความกาวหนา 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจัดหาที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ

พัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับเปนสถานที่กอสรางโครงการโดยไดเริ่มการ
ดําเนินงานขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงการต้ังแตเดือนกันยายน 2550 และงานแลวเสร็จในเดือนมีนาคมป 2552 และ เริ่มงานกอสราง 
LNG Receiving Terminal ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2551 โดยการกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จ และทําการเดินเครื่องจักรเพื่อ
ทดสอบระบบ (Commissioning) ในไตรมาสท่ี 2 ป 2554 โดยเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนกันยายน 2554 เพ่ือรองรับแผนการ
นําเขา LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.)ใน
หลักการใหคาบริการสถานี LNG อันประกอบดวย การใหบริการรับเรือนําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. เปนสวนหน่ึงของราคา LNG  

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ไดมีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการคํานวณราคา LNG และอัตราคาบริการ
สถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามที่สํานักนโยบายและแผนพลักงาน (สนพ.) ศึกษาและนําเสนอ 

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบอัตราคาบริการเก็บรักษาและ
แปรสภาพจากของเหลวเปนกาซ 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาใหบริการสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (Terminal Use 
Agreement) รวมกับ ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ป โดยเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตวันที่ 6 กันยายน 2554 ที่ผานมา 

(3) การบริการ 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารองกาซ

ธรรมชาติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 
(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 4 คน เปนผูบริหารของปตท. 3 คนและเปน

ผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซึ่งไดรับการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ 
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(5) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTLNG ในป 2554 เปนดังน้ี 

หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน ป 25541

รายไดรวม 552.31 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 1,104.90 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (552.59) 
สินทรัพยรวม 30,581.99 
หน้ีสินรวม 25,082.03 
สวนของผูถือหุน 5,499.96 

1 กอนตรวจสอบ 
4.1.3.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (IPT) ในสัดสวนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยซื้อหุนจากบริษัท Siemens AG จํากัด ในราคา 10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญของบริษัท IPT  จากบริษัท Siemens AG จํากัด ทั้งหมด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท IPT มีทุนที่ออกและชําระแลว 1,771 ลานบาท 
 บริษัท IPT จัดต้ังขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (Independent 
Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined – Cycle Power 
Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW) เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท IPT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท.เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท IPT ทั้งหมด 

มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป  
(2) การจัดจําหนาย 
 บริษัท IPT จําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา 

(PPA) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540 อายุสัญญา 25 ปนับจาก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอตกลงที่ กฟผ. จะตอง
ชําระคาไฟฟาใหแก บริษัท IPT ตามกําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนดในสัญญา (Take-or-Pay รอยละ 100) จายคาความพรอมจายพลัง
ไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ตกลงกันเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่ ภาระหน้ีสิน ผลตอบแทน และการจายคา
พลังงานไฟฟา (Energy Payment) ตามสูตรคํานวณที่ระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท IPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน และเปนตัวแทนจากบริษัทในกลุม ปตท.  คือ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
จํานวน 3 คน 
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(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท IPT ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

        หนวย  :  ลานบาท    

งบการเงิน  ป 2552 ป 2553 ป 2554  
รายไดรวม 10,637 4,385 9,953 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 10,067 4,358 9,316 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 570 27 637 
สินทรัพยรวม 11,389 10,838 10,880 
หน้ีสินรวม 4,173 3,594 3,008 
สวนของผูถือหุน 7,216 7,244 7,872 

หมายเหตุ: ป 2553 โรงไฟฟาหยุดเดินเคร่ืองแบบกะทันหัน (Total Plant Unplanned Shutdown) ระหวางวันที่ 27 เม.ย. – 29 พ.ย.2553  
 
4.1.3.8  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) 
  คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด
(TP)  จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซึ่งถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคา 2,300 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  โดย ปตท.ไดรับโอน
หุนสามัญของบริษัท TP จากบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท TP มีทุนที่ออกและชําระแลว 2,810 ลานบาท   
  บริษัท TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอนํ้าในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต (MW) และผลิตไอนํ้า 168 ตันตอช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย (COD) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 นอกจากน้ีบริษัท TP เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด (IPT) ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 MW 
 การซื้อหุนบริษัท TP สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซึ่งใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจกาซ
ธรรมชาติและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตนนํ้า 
(Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้งบริษัท TP 
และ IPT มีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซึ่งประกอบดวยการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุม บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (ไทยออยล) จึงเปนกิจการที่มีความมั่นคง 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
บริษัท TP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย  ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแกบริษัท TP ทั้งหมด มี

สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 28 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป นอกจากน้ี โรงไฟฟาของบริษัท TP 
สามารถใชเช้ือเพลิงสํารองคือนํ้ามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเช้ือเพลิงตามสัญญา  

(2) การจัดจําหนาย 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบรษิัท TP ประกอบดวย 
 - จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน 41 MW  ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญา 25 ปนับจากCOD สวน

ที่เหลือจําหนายใหลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุมบริษัท ไทยออยล      
- จําหนายไอนํ้า จํานวนประมาณ 168 T/hr. ใหลูกคาซึ่งเปนบริษัทในกลุมบริษัท ไทยออยล 
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(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท TP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 12 คน โดย เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 3 คน และตัวแทนจากบริษัทในกลุมปตท. คือ บริษัท ไทยออยล จํานวน 2 คน  
(4)  การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท TP ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  

 หนวย  :  ลานบาท    

งบการเงิน/1 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดรวม 3,790 3,852 4,362 
คาใชจายรวม 3,499 3,566 3,968 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 291 286 394 
สินทรัพยรวม 4,767 5,034 4,970 
หน้ีสินรวม 316 578 401 
สวนของผูถือหุน 4,451 4,456 4,569 

/1 งบเฉพาะบริษัท TP ไมรวมบริษัทในเครือ (บริษัท IPT) 

 
4.1.3.9  บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 
  คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมัติใหดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดย
ระบบพลังงานรวม (Combined Heat and Power) สําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจงวัฒนะ (ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน 
“ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”: ศูนยราชการฯ) และตอมาที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 
6/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมัติจัดต้ัง บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (Combined Heat and Power 
Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โดยบริษัท CHPP ไดจดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และปจจุบัน ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท CHPP มีทุนจด
ทะเบียนชําระแลว 316.22 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
 โครงการศูนยราชการฯโดยใชระบบการผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน เพ่ือจําหนายพลังงานความเย็นใหกับ

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

• หนวยผลิตไฟฟา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จํานวนอยางละ 2 
หนวย มีขนาดกําลังการผลิต 9.2 MW   

• หนวยผลิตนํ้าเย็น มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวม 12,000 RT แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จํานวน  2 หนวย   
2.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยไฟฟามี Electric Chiller ขนาด 2,000 RT จํานวน 2 หนวย และ ขนาด 1,000 RT จํานวน 2 หนวย  
  นอกจากน้ียังมีระบบสะสมความเย็นดวย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศูนยราชการฯ โซน A 

ขนาด Storage Tank AM 7,500 m3 และ โซน B ขนาด Storage Tank AM 15,000 m3 

โครงการโรงไฟฟาพลังงานรวม สําหรับศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (EnCo) ไดรับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เพ่ือจําหนายพลังงานความเย็นใหกับบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด และจําหนายไฟฟาใหกับการ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) โดยมีหนวยผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น ดังน้ี  

• หนวยผลิตไฟฟา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มี Gas Engine ขนาดกําลังการผลิต 6-7 MW  
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• หนวยผลิตนํ้าเย็น มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวม 6,600 - 6,700 RT แบงออกเปน 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มี Absorption Chiller จํานวน 2 หนวย  กําลังการผลิตประมาณ 

1,200-1,300 RT  
2.  ระบบผลิตนํ้าเย็นดวยไฟฟามี Electric Chiller ขนาด 1,000 RT จํานวน 4 หนวย และ ขนาด 500 RT จาํนวน 2 หนวย ขนาด 

400 RT จํานวน 1 ชุด 
(2)  ความกาวหนา 
- โครงการศูนยราชการฯ  เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ในสวนการผลิตนํ้าเย็นโดยใชไฟฟา (ระบบ Electric Chiller) 

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 และเริ่ม Commissioning ระบบผลิตไฟฟาและนํ้าเย็นโดยใชกาซธรรมชาติแลวเสร็จ เม่ือ 28 เมษายน 
2554  

 โครงการโรงไฟฟาพลังงานรวม สําหรับศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (EnCo) อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา Conceptual 
Engineering Design และจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดหาบริษัทผูรับเหมา EPC ซึ่งคาดวาจะสามารถเริ่มกอสรางไดประมาณไตรมาสที่ 
3 ของป 2555 และแลวเสร็จประมาณไตรมาสท่ี 3 ของป 2556 โดยมีงบประมาณโครงการประมาณ 521 ลานบาท 

(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก

บริษัท CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 1 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการคาความรอน 
1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต)  อายุสัญญา 10 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท CHPP  ประกอบดวย 
 - จําหนายพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศใหอาคารศูนยราชการฯ โดยทําสัญญาซื้อขายพลังงาน ความเย็น

จํานวน 7,500 RT กับ ธพส. มีอายุสัญญา 30 ป ทั้งน้ีความตองการพลังงานความเย็นสูงสุดของศูนยราชการฯ ประจําป 2554 จํานวน 
6,700 RT 

 - จําหนายไฟฟาให กฟน. โดยทําสัญญาซื้อขายไฟฟา การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิต
ไฟฟาจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กับ กฟน. ที่ขนาด 6.4 MW มีอายุสัญญา 5 ป 

(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท CHPP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 3 คนเปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน  และ 

กระทรวงการคลัง 1 คน 
(6) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท CHPP ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  

หนวย : ลานบาท   
งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดรวม 115 152 162 
คาใชจายรวม 78 100 124 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 37 52 38 
สินทรัพยรวม 829 879 950 
หน้ีสินรวม 527 525 512 
สวนของผูถือหุน 302 354 438 
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4.1.3.10 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด (B.Grimm BIP) 
คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมลงทุนกับบริษัท บี.กริม 

เอนเนอจี คอรปอเรช่ันจํากัด (BGEC) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จํากัด (BIP) ในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด 
(B.Grimm BIP) เพ่ือดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟาขนาดกําลังผลิต 118 เมกกะวัตต (MW) ในวงเงินรวมทุนของ ปตท. 305 ลานบาท 
โดย ปตท. ไดลงนามสัญญาเขารวมสิทธิในสัญญารวมลงทุน ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และตอมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญบริษัท B.Grimm BIP ตามสัดสวนการรวมทุน คือ ปตท. รอยละ 23 บริษัท BGEC รอยละ 51 และ 
บริษัท BIP รอยละ 26 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท B.Grimm BIP มีทุนที่ออกและชําระแลว 21.5 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
โครงการโรงไฟฟาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใชกระบวนการ

ผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Combined Heat and Power) โดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีกําลังการติดต้ัง
ประมาณ 118 MW (สามารถเพิ่มกําลังผลิตสูงสุดไดถึง 127 MW โดยใช Inlet Air Chilling) และเสนอขายไฟฟาเขาระบบเปน SPP- 
Firm 90 MW และมีกําลังการผลิตนํ้าเย็น 3,400 Refrigerant Ton (RT) โดยอุปกรณหลักประกอบดวย Gas Turbine Generators, 
Heat Recovery Steam Generators, Steam Turbines และ Absorption Chillers      

(2)  ความกาวหนา 
 -  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัท B.Grimm BIP เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1 ลานบาท เปน 21.5 ลานบาท 
 -  บริษัท B.Grimm BIP มีแผนดําเนินการกอสรางโครงการ ในชวงไตรมาส 2 ป 2555 – 2557 และคาดวาจะเริ่ม

ดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ไดปลายไตรมาส 2 ป 2557   
(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท B.Grimm BIP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติ

ใหแกบริษัท B.Grimm BIP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 20-25 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 
25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท B.Grimm BIP ประกอบดวย 
 -  จําหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 90 MW สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคา

อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  
 -  จําหนายพลงังานความเย็นจํานวนประมาณ 3,400 RT ใหลูกคาอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท B.Grimm BIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 11 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน 
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 (6) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท B.Grimm BIP ในป 2553 - ป 2554 เปนดังน้ี  

                    หนวย : ลานบาท    
 

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

งบการเงิน ป 2553 ป 2554 
รายไดรวม 0.001 0.400 
คาใชจายรวม 0.245 1.415 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (0.245) (1.013) 
สินทรัพยรวม 52.207 133.597 
หน้ีสินรวม 31.792 0.195 
สวนของผูถือหุน 20.415 133.402 
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4.2 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

       ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบงเปน 3 ธุรกิจ ดังน้ี  

4.2.1 หนวยธุรกิจนํ้ามัน (Oil Business Unit) 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม  ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน รวมท้ังผลิตภัณฑคาปลีกทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ มุงสูการเปนบริษัทช้ันนําของภูมิภาค (Regional Top Brand) ภายใตแนวทางการดําเนินการที่เปนเลิศ 
(Best in Class) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainability and Innovation) การใชประโยชนจากพลังรวมในกลุม ปตท. (PTT Group 
Synergy) ตลอดจนสรางสมดุลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ (Stakeholder Excellence) อาทิเชน การสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน  
การสนับสนุนนโยบายทางดานพลังงานทดแทน ใหความสําคัญตอความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยสงมอบผลิตภัณฑและบริการท่ีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
เปนตน 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน แบงกลุมลูกคาเปน กลุมขายปลีก  กลุมขายพาณิชย และกลุมลูกคาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
การคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยเนนเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไรท่ีรองรับตนทุนและเหมาะสม  สรางมูลคาเพ่ิมดวย
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ ที่มีคุณภาพ  นอกจากน้ัน หนวยธุรกิจนํ้ามันมีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การบริหารปฏิบัติการจัดหาและคลัง 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน ยังมีการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยที่เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพ่ือสงเสริมให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจนํ้ามันอยางครบวงจรและสามารถ
ใหบริการและสรางความพึงพอใจตอลูกคาสูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

หนวยธุรกิจน้ํามัน

การตลาดขายปลีก
 

การตลาดพาณิชยและ
ตางประเทศ 

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

หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือปโตรเคมี - ธุรกิจคาปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
น้ํามัน 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม
- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- การตลาดตางประเทศ 

การวางแผน พัฒนาธุรกิจ 
และบริหารบริษัทในเครอื 

ธุรกิจหลอลื่น

- ตลาดหลอลื่น
 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ

การบริหารความเสี่ยงราคา 
และวิเคราะหตลาด

การจัดหา การขนสงตางประเทศ

การคาน้ํามันดิบ

การคาน้ํามันสําเร็จรูป 

การคาปโตรเคมี 

แผนธุรกิจ  
และบริหารบริษัทในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง 
และบริหารงานสนับสนุน 
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4.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

กลุมผลิตภัณฑที่จําหนายมี 3 กลุม ดังน้ี 
กลุมที่ 1 ผลิตภัณฑเช้ือเพลิง กาซหุงตม และผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ือง 
กลุมที่ 2 ผลิตภัณฑหลอล่ืน หมายถึง นํ้ามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑหลอล่ืนอื่น ๆ  
กลุมที่ 3  ผลิตภัณฑคาปลีก หมายถึง ผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคาปลีก 

กลุมท่ี 1 ผลิตภัณฑเชื้อเพลิง กาซหุงตม และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเน่ือง 

(1) นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามันเบนซินเปนนํ้ามันสําเร็จรูปประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันตํ่า เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนตเบนซินทุก

ชนิด นํ้ามันเบนซินไดมาจากการผสมนํ้ามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราสวนที่เหมาะสม และมีสวนผสมของ
สารกันน็อคและอื่นๆ เพ่ือใหไดคุณภาพตามขอกําหนด ปจจุบันในประเทศไทยมีนํ้ามันเบนซินแบงออกเปน 6 ประเภทหลัก คือ 
นํ้ามันเบนซิน 95  นํ้ามันเบนซิน 91  นํ้ามันแกสโซฮอล 95 อี 10  นํ้ามันแกสโซฮอล 95 อี 20  นํ้ามันแกสโซฮอล 95 อี 85  นํ้ามัน
แกสโซฮอล 91 

 (2) นํ้ามันดีเซล (Diesel) 
นํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีจุดเดือดสูงกวานํ้ามันกาดเหมาะสําหรับรถเคร่ืองยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากน้ียังใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบันนํ้ามันดีเซลเปนนํ้ามัน
เช้ือเพลิงที่มีปริมาณการใชสูงที่สุดในประเทศ  

 (3) นํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
นํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบินเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่ใชสําหรับเครื่องบินไอพนของสายการบินพาณิชยทั่วไป เครื่องบินของ

กองทัพ และเครื่องบินฝกนักบิน เปนนํ้ามันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงที่เปนมาตรฐานสากล สําหรับใชทั่ว
โลก นํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใชกับเครื่องบินแบงออกตามลักษณะของเครื่องยนตไดเปน 2 ประเภท คือ   

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

• นํ้ามันเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สําหรับใชงานกับเครื่องบินที่ใชเครื่องยนตลูกสูบ เชน 
เครื่องบินฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 

 (4) นํ้ามันเตา (Fuel Oil) 
นํ้ามันเตาเปนนํ้ามันสําเร็จรูปที่หนักและมีจุดเดือดสูงที่สุด นํ้ามันเตาจัดเปนนํ้ามันเช้ือเพลิงที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม 

เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออกไดเปนหลายชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาเผาและ
หัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปนํ้ามันเตาใชสําหรับเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร สําหรับ
ประเทศไทย จัดแบงตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเปน 3 ประเภท คือ นํ้ามันเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) มี
ความหนืดไมเกิน 80 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการการเผาไหมที่สะอาด    นํ้ามันเตากลาง 
(Medium Fuel Oil: MFO) มีความหนืดไมเกิน 180 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะสําหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ 
และน้ํามันเตาหนัก (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไมเกิน 280 cSt ที่อุณหภูมิ  50  oC  เหมาะกับโรงงานที่มีเตาเผาขนาดใหญ   
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 (5) นํ้ามันกาด (Kerosene) 
นํ้ามันกาดเปนนํ้ามันสําเร็จรูป แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ชนิดใชใหความรอนและแสงสวาง และชนิดใชกับ

เครื่องยนตหรือเครื่องบิน นอกจากน้ัน ยังใชในภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสม
ในยาฆาแมลง นํ้ามันชักเงา และสีนํ้ามัน เปนตน  

(6) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
กาซปโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกวากาซหุงตม หรือแอลพีจี เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนจําพวกกาซโพรเพนและ

กาซบิวเทน ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซหรือการกล่ันนํ้ามันจากโรงกลั่นนํ้ามัน จะมีสภาพ
เปนของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในการหุงตมในครัวเรือน และใชเปนเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ เน่ืองจากมี
คุณสมบัติพิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากนี้ ยังใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคา และสามารถใชแทนนํ้ามันเบนซินในรถยนตเพราะมีคาออกเทนสูง ปตท. จําหนาย
กาซปโตรเลียมเหลวใหกับผูประกอบธุรกิจกาซหุงตม สถานีบริการกาซรถยนต ผูใชกาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง และจําหนาย
ใหกับผูคากาซปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียม
เหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุมท่ี 2 ผลิตภัณฑหลอล่ืน  หมายถึง นํ้ามันหลอล่ืน และผลิตภัณฑหลอล่ืนอ่ืน ๆ  
หนวยธุรกิจนํ้ามันผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนคุณภาพสูงในกลุมยานยนต กลุมอุตสาหกรรม กลุมเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยไดทําการคิดคนและพัฒนาสูตรเพื่อตอบสนองตอเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง
อยางไมหยุดยั้ง เพ่ือผูบริโภคท้ังในภาคยานยนตและอุตสาหกรรม เนนการเปนผูนําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุมคา
ตอการใชงานในเชิงพาณิชย ทั้งน้ีสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. และบริษัทผูผลิตสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ช้ันนําของ
โลก ไดรวมมือกันคิดคน พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑเพ่ือใหไดผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนที่ดีที่สุดเพ่ือผูบริโภค โดยทุกผลิตภัณฑ
ลวนผานการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 
 
กลุมท่ี 3  ผลิตภัณฑคาปลีก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคาปลีก  
 นอกเหนือจากการจําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑหลอล่ืน หนวยธุรกิจนํ้ามันมีการจําหนายผลิตภัณฑคาปลีก 
เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได สรางมูลคาเพ่ิมใหธุรกิจ ตลอดจนตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค หนวย
ธุรกิจนํ้ามันมีผลิตภัณฑคาปลีกที่หลากหลายทั้งที่เปนการลงทุนเองและที่เปนการลงทุนรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเชน ธุรกิจ
รานคาสะดวกซื้อ 7-Eleven  ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต  ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาจากการใหเชาพ้ืนที่เพ่ือทําธุรกิจ
ตาง ๆ ในสถานีบริการ เชน McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร    เปนตน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีธุรกิจคาปลีกในสถานีบริการดังน้ี 

 
      ธุรกิจ จํานวน (แหง) 

รานคาสะดวกซื้อ 7-Eleven 936 

รานกาแฟ Café Amazon  634 

รานอาหาร 226 

รานคาอื่น ๆ  240 

ธนาคาร (สาขา, ตู ATM) 574 

Car Care 31 

ProCheck  137 

รานยานยนตอื่น 5 

Rest Area 4 

รวม 2,787 
                      ท่ีมา : ปตท. 
  

4.2.1.2 การจําแนกกลุมลูกคาของหนวยธุรกิจนํ้ามัน จําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 
(1) กลุมขายปลีก หมายถึง กลุมลูกคาสถานีบริการ (ผูแทนจําหนาย) และผูบริโภค 
(2) กลุมขายพาณิชย หมายถึง กลุมลูกคาที่เปนบริษัทหรือองคกรทั้งภาครัฐ (หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) และ

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

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

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามัน
สําเร็จรูปและผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนรวมทั้งผลิตภัณฑคาปลีกในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาทั่วไปผานเครือขายสถานีบริการทั่ว
ประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการกําหนดกลยุทธตลาดคาปลีก การพัฒนาตลาดคาปลีก และการวางเครือขาย (Network) สถานี
บริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตัวแทน ดวยการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง ทําใหสถานีบริการ 
ปตท. รองรับความตองการของผูบริโภคไดครบถวนเหมาะสม การประกอบธุรกิจคาปลีกนํ้ามันจะเนนการดําเนินการขายผาน
สถานีบริการเปนหลัก โดยจัดจําหนายผานชองทางสถานีบริการ ปตท. รวม 1,180 แหง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผูคานํ้ามัน 
คูแขงที่สําคัญในดานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. ไดแก บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด บริษัท เอสโซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด เปนตน 
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(2) กลุมขายพาณิชย 

 ดําเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชยและตางประเทศ ซึ่งรับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนใหกลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน สายการเดินเรือ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคา
กาซปโตรเลียมเหลว และการจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ 

  การจําหนายผลิตภัณฑใหแกหนวยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สามารถแบงลูกคาออกเปน 4 กลุมหลัก ๆ ไดแก 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลมลูกคาอื่น ๆ ผลิตภัณฑที่จําหนาย อาทิเชน 
นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา กาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันหลอล่ืน จํานวนลูกคารวมประมาณ 1,300 ราย  

  การจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาภาคอุตสาหกรรม โดยจําหนายตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ 
เชน ผูประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง 
และผูประกอบการในภาคเกษตรกรรม เปนตน ผลิตภัณฑนํ้ามันที่จําหนายสวนใหญเปนนํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล และกาซ
ปโตรเลียมเหลว นอกจากน้ี ยังมีการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑอื่น ๆเพ่ิมเติม เชน ยางมะตอย ถานหิน นํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
(Base Oil) และเคมีภัณฑ เปนตน ลูกคาในกลุมน้ี ปตท. จะลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองหรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
เพ่ือเปนการใหบริการ รวมถึงแนะนําการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย  จํานวนลูกคารวมประมาณ 1,700 ราย  

การจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําหรับเครื่องบินตางๆ เชน Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas นํ้ามันเตา  นํ้ามันหลอล่ืน และ
นํ้ามันเรือ Bunker ที่เปนที่ยอมรับจากสายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและตางประเทศ รวมถึงหนวยงานราชการ 
นอกเหนือจากการจําหนายนํ้ามันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองแลว ยังจําหนายและใหบริการเติมนํ้ามัน
อากาศยาน ณ ทาอากาศยานภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากน้ี ไดขยายการใหบริการจําหนายนํ้ามัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ
ประเทศฮองกง และกัมพูชา และจําหนายนํ้ามันอื่นๆ เชน นํ้ามันเตาและนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว สําหรับเรือรบของกองทัพ
ตางประเทศอีกดวย 

ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมทั่วประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและมี
สวนแบงตลาดสูงสุดอยางตอเน่ือง ปตท. มีคลังกาซ 2 แหง และคลังปโตรเลียม(นํ้ามันและกาซ) 6 แหง มีโรงบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว 4 แหง กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 110.4 พันตัน มีรานคาที่เปนตัวแทน
จําหนายกาซหุงตม 1,176 แหง และโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 165 แหง 

ในป 2554   ปตท. สามารถครองสวนแบงตลาดผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนไดเปนอันดับหน่ึงติดตอกันเปนปที่ 3 ซึ่งเปน
ผลมาจากการมุงมั่นคิดคนและพัฒนาคุณภาพ  รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนใหมเขาสูตลาด ป 2554 เปดตัว
นวัตกรรมใหม  Performa Super Synthetic Hybrid ซึ่งเปนนํ้ามันหลอล่ืนสังเคราะห 100% ระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานสูงสุดของ
โลก API SN ที่ออกแบบพิเศษ สําหรับเครื่องยนตระบบ HYBRID และเปดตัวนํ้ามันเกียรอัตโนมัติชนิดสังเคราะห PTT 
AUTOMAT CVT ที่ออกแบบพิเศษสําหรับระบบเกียรอัตโนมัติประเภท CVT โดยเฉพาะ   

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑภายในประเทศ แลว  หนวยธุรกิจนํ้ามันไดขยายตลาดผลิตภัณฑเช้ือเพลิงไปยัง
ตางประเทศแถบประเทศอาเซียน สําหรับผลิตภัณฑหลอล่ืน ไดขายตลาดไปจําหนายในประเทศตาง ๆ  อาทิเชน จีน ฮองกง 
ไตหวัน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส เกาหลี ญี่ปุน นิวซีแลนด ไนจีเรีย เลบานอน อินเดีย บังคลาเทศ และกรีซ 
นอกจากน้ี ในป 2554 ไดมีการขยายตลาดไปยังประเทศ ยูเครน โรมาเนีย เอธิโอเปย และสิงคโปร 
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(3) กลุมขาย Supply Sales 

 ดําเนินการโดยสายงานปฏิบัติการจัดหาและคลัง รับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียม ใหกับกลุม
ผูคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตาม พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2550 ไดแกผูคานํ้ามันเช้ือเพลิง ตามมาตรา 7 
และมาตรา 10 ผานเครือขายคลังนํ้ามันและคลังกาซของ ปตท. โดยผลิตภัณฑสวนใหญในกลุมขายน้ีจะเปนกาซปโตรเลียมเหลว 

 

โดยภาพรวมหนวยธุรกิจนํ้ามันมีสวนแบงตลาด แยกตามชนิดผลิตภัณฑ ดังน้ี 

 หนวย: รอยละ 

 
ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป  2554 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 38.6  40.4  39.7  

นํ้ามันเบนซิน 29.5  30.3  31.5  

นํ้ามันกาด 28.4  50.3  64.3  

นํ้ามันเครี่องบินพาณิชย (Jet A-1) 27.0  29.2  31.6  

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

นํ้ามันเครี่องบินไอพนแบบใบพัด (Avgas) 100.0  100.0  100.0  

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 29.9  31.1  32.1  

นํ้ามันดีเซลหมุนชา 0.0  0.0  0.0  

นํ้ามันเตา (ไมรวมที่จําหนายให กฟผ.) 51.7  57.9  63.8  

ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน /2 36.3  37.6  37.5  

สวนแบงตลาดโดยรวม    
 - ไมรวมนํ้ามันเตา กฟผ. 32.5  34.2  35.1  

 - รวมนํ้ามันเตา กฟผ.  32.9  34.5 35.8  

 ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน 
 /1  ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวท่ีจําหนายเพือ่นําไปใชเปนวัตถดุิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
 /2 ไมรวมน้ํามันหลอลื่นพืน้ฐาน 
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4.2.1.3 โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หนวยธุรกิจนํ้ามันมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามกลุมผลิตภัณฑ 

 

การจัดจําหนาย 
 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

มูลคาการ
จําหนาย 

ปริมาณการ
จําหนาย 

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

ผลิตภณัฑ           

- กาซปโตรเลียมเหลว 44,609 5,774 52,071 6,710 53,352 6,870 

- น้ํามันเบนซิน 87,122 3,531 101,154 3,453 116,877 3,573 

- น้ํามันกาด 142 6 199 8 253 8 

- น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 38,251 2,416 46,303 2,471 62,201 2,522 

- น้ํามันดีเซล 170,163 8,474 205,834 8,503 239,247 9,082 

- น้ํามันเตา 22,600 1,666 29,153 1,882 40,425 1,964 

- ผลิตภัณฑหลอล่ืน 7,198 155 8,570 174 9,336 164 

- อื่นๆ /1 5,633 384 7,887 458 10,152 476 

รวมการจัดจําหนาย 375,718 22,406 451,171 23,659 531,843 24,659 
ท่ีมา :   ปตท.  
/1    รวมการจําหนายผลิตภัณฑยางมะตอย คอนเดนเสท กาซโซลีนธรรมชาต ิสารเติมแตง และรวมการจําหนายในกลุมผลิตภัณฑคาปลีก เปนกลุมผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มรายได 
สรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจ อาทิเชน ธุรกิจรานคาสะดวกซ้ือ 7- Eleven ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ตลอดจนการเพิ่มมูลคาจากการใหเชาพืน้ท่ีเพือ่ทําธุรกิจตาง ๆ ในสถานี
บริการ  เชน McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร   
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ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑแยกตามกลุมลูกคา 

                

กลุมลูกคา 
มูลคาการจําหนาย (ลานบาท) 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

- ตลาดคาปลีก 159,660 188,871 213,865 

- ตลาดพาณิชย      

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 17,941 21,091 27,241 

- ตลาดอุตสาหกรรม 25,679 33,368 34,635 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 38,937 51,992 71,780 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 15,302 17,210 19,063 

- ตลาดตางประเทศ 11,182 11,274 13,202 

- ตลาดผูคานํ้ามันมาตรา 7 107,017 122,936 146,761 

- ตลาดหลอล่ืน*   4,429 5,296 

รวมการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 375,718 451,171 531,843 

ท่ีมา :    ปตท.  

              * ปตท. ไดมีการปรับโครงสรางองคกร โดยแยกสายงานตลาดหลอลื่น ออกมาเปนอีกสายงานหนึง่ ตัง้แตวันท่ี 1 ตุลาคม  2553 

 

หนวยธุรกิจนํ้ามัน มุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และการบริการตลอดจนสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคมาอยางตอเน่ือง ในป 2554 หนวยธุรกิจนํ้ามันมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนการไดรับรางวัลตาง ๆ ที่
สําคัญดังน้ี 

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของหนวยธุรกิจนํ้ามัน 

- ลงนามความรวมมือกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในการดําเนินการจัดสราง “Post Park” ซึ่งจะเปนสถานีบริการ
นํ้ามันในรูปแบบใหมใหมีความสอดคลองกลมกลืนกับพ้ืนที่สวนปา  มีพ้ืนที่ใหบริการรานคาตาง ๆ ที่ครบถวนแหงความเปน 
PTT Life Station โดยนํารองพัฒนาพื้นที่บริเวณไปรษณียไทย สํานักงานใหญ ริมถนนแจงวัฒนะ เปนแหงแรก 

- เปดตัวสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. จุดพักรถแหลมฉบัง กม. 98 (ขาเขา) พรอมโครงการหองนํ้าเพ่ือนอง Restroom 20 
เปนแหงที่ 2 

- ธุรกิจ Café Amazon เปดตัวแกว Amazon Bio Cup แกวกาแฟยอยสลายได 100% กับ Concept “Go Green Everyday 
Everywhere” บรรจุภัณฑชนิดใหมที่จะทําใหผูบริโภคมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมไปพรอมกับ ปตท. โดยเริ่มจําหนายที่
ราน Café Amazon สาขา อาคาร Energy Complex เปนที่แรก 

- ธุรกิจ Café Amazon  เปดตัว Café Amazon Coaching Academy เพ่ือเปนสถานท่ีในการฝกอบรม เสริมสรางทักษะ 
ความรู ความชํานาญ แกผูประกอบการราน Café Amazon ตลอดจนสรางความเปนมาตรฐานในการใหบริการเทียบเทาระดับ
สากล 
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- ธุรกิจ Café Amazon ไดรับรางวัล Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA) ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา โดย Café Amazon สามารถควารางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชสดีเดนดานผลประกอบการ (Excellence Franchise 
Business Performance Award) เปนปแรก  

- เปดตัว “The Amazon’s embrace” สาขาแรกที่ Central Plaza Grand Rama 9 ช้ัน 4 เพ่ือขยายตลาดกาแฟในระดับ 
Premium ในหางสรรพสินคาช้ันนํา 
 -  เปดตัว iPhone Application “PTT Life Station” ใหผูใช iPhone สามารถทราบราคานํ้ามันไดทันสถานการณ คนหา
ขอมูลสถานีบริการนํ้ามันพรอมรานคาอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในสถานีบริการนํ้ามันกวา 1,300 แหง และสถานีบริการ NGV 
กวา 450 แหงทั่วประเทศ  
 -  เปดตัว นํ้ามันหลอล่ืนสังเคราะห 100% ระดับพรีเมียม มาตรฐานสูงสุดของโลก API SN ที่ออกแบบพิเศษ สําหรับ
เครื่องยนตระบบ Hybrid โดยเฉพาะ เพ่ือชวยเพ่ิมสมรรถนะและปกปองเครื่องยนตดีเยี่ยมทุกชวงการทํางานแมในสภาวะที่
เครื่องยนตตองมีการสตารทบอยครั้ง 

- เปดตัวนํ้ามันเกียรตอัตโนมัติชนิดสังเคราะห PTT AUTOMAT CVT ที่ออกแบบพิเศษสําหรับระบบเกียรอัตโนมัติ

ประเภท CVT โดยเฉพาะชวยปองกันการสึกหรอของสายพานโลหะ 

รางวัลที่ไดรับของหนวยธุรกิจนํ้ามัน 
- ไดรับรางวัล “แบรนดสุดยอด (Trusted Brand)” ระดับ Platinum ประจําป 2554 จากการโหวตของผูอานนิตยสาร

Reader’s Digest ในหมวดสถานีบริการนํ้ามัน ตอเน่ืองเปนปที่ 11 และ ในหมวดผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน ตอเน่ืองเปนปที่ 2 

- ไดรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจําป 2554 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Brand Age ประเภท

สถานีบริการนํ้ามันที่นาเช่ือถือที่สุด ตอเน่ืองเปนปที่ 8 และ ประเภทนํ้ามันหลอล่ืนเครื่องยนตที่นาเช่ือถือที่สุด ตอเน่ืองเปนปที่ 2 

- ไดรับ 3 รางวัล “ธุรกิจยานยนตยอดนิยม” ประจําป 2554 (TAQA Award 2011) ซึ่งจัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลที่ไดรับเปนรางวัลยอดนิยม ประเภทนํ้ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน และ

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง  

- สถานีบริการ ไดรับรางวัลจากกรมธุรกิจพลังงาน ในโครงการ “ปมคุณภาพ ปลอดภัย นาใชบริการ” ประจําป  2554  

แบงเปนเหรียญทองระดับ 5 ดาว จํานวน 201 แหง รางวัลเหรียญเงิน 159 แหง และรางวัลเหรียญทองแดง 81 แหง โดยไดรับ

รางวัลเหรียญทองสูงสุดเปนอันดับ 1 ตอเน่ืองเปนปที่ 3  
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4.1.3 ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจนํ้ามัน  

 ปตท. ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจนํ้ามันผานบริษัทในเครืออื่นๆ เพ่ือชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจ
นํ้ามันอยางครบวงจร ดังน้ี 

4.1.3.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ถือหุนโดย ปตท. รอยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 ลาน
เรียล ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ใหแกลูกคาในประเทศกัมพูชา  

PTTCL มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ PTT (Lao) Company Limited ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ใหแกลูกคาในประเทศลาว 

(1) การจัดหา 

 จัดหานํ้ามันสําเร็จรูป และน้ํามันหลอล่ืนโดยการซื้อจาก ปตท. 

(2) การจัดจําหนาย 

  PTTCL ไดเริ่มนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันในประเทศกัมพูชาต้ังแตเดือนตุลาคม 2543 และขยายการดําเนินธุรกิจ
ปโตรเลียมอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีในกลุมธุรกิจคาปลีกบริษัทไดขยายจํานวนสถานีบริการในประเทศกัมพูชา โดย ณ สิ้นป 2554 
บริษัทมีสถานีบริการนํ้ามันรวม 14 แหง 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท PTTCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 3 คน โดยเปนผูบริหาร
ของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) การเงิน 

  ผลการดําเนินงานของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทยอย ป 2552 - ป 2554 มีดังน้ี 
                                                                                     หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 
งบการเงิน ป 2552 ป 2553  ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 98 142 234 
รายไดรวม 98 142 235 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 95 139 232 
กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 3 3 3 
สินทรัพยรวม 19 29 42 
หนี้สินรวม 13 20 30 
สวนของผูถอืหุน 6 9 12 

 

4.1.3.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. รวมกับ Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จัดต้ังบริษัทรวมทุนจํานวน 4 บริษัท สัดสวนในการ
ถือหุนรอยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เพ่ือดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑ
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ปโตรเลียม และเชาคลังนํ้ามันในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟลิปปนส ตอมาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ปตท. ไดซื้อหุนจาก Coastal 
ทั้งหมด เน่ืองจากบริษัท Coastal มีนโยบายถอนตัวจากธุรกิจนํ้ามันในตางประเทศ 

ปตท. ไดปรับโครงสรางการลงทุนในประเทศฟลิปปนสเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร โดยปจจุบันมีบริษัทยอย 2 
บริษัท คือ บริษัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษัท PTT Philippines Corporation (PTTPC)  

(1) การจัดหา 

 จดัหานํ้ามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืน โดยการซื้อจาก ปตท. และ บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด (PTTT) 

(2) การจัดจําหนาย 

  กลุมบริษัทจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศฟลิปปนส ใหแกกลุมลูกคา สายการบิน อุตสาหกรรม ผูคาสง 
และการขายผานสถานีบริการนํ้ามันภายใตช่ือ ปตท. ซึ่งมีปริมาณการขายป 2552 – ป 2554 ดังน้ี 

   หนวย : ลานลิตร 

ลักษณะธุรกิจ ป 2552 ป 2553 ป 2554 
นํ้ามันอากาศยาน 204.62 211.05 163.92 
อุตสาหกรรม 264.08 512.22 263.77 
ผูคาสง 404.62 344.70 210.75 
นํ้ามันหลอล่ืน 1.09 1.19 0.78 
ขายปลีก 73.13 83.68 73.65 

รวม 947.54 1,152.84 712.87 

 ทั้งน้ีในธุรกิจคาปลีกบริษัทไดขยายจํานวนสถานีบริการนํ้ามันในประเทศฟลิปปนส ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีสถานี
บริการท้ังหมด 48 แหง และอยูในระหวางการกอสราง 2 แหง 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท SBECL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด  

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ SBECL และบริษัทยอย ป 2552 – ป 2554 มีดังน้ี 
                                                                                                  หนวย : ลานเปโซ 
งบการเงิน ป 2552 ป 2553  ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 22,743 32,420 27,685 
รายไดรวม 22,832 32,636 27,742 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 22,792 32,428 27,277 
กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 40 208 465 
สินทรัพยรวม 10,611 10,655 9,789 
หนี้สินรวม 9,512 9,251 7,918 
สวนของผูถอืหุน 1,099 1,404 1,871 
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4.1.3.3 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) 

บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด เปนบริษัทที่ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียน 5.100 ลานบาท เพ่ือถือหุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจคาปลีกทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการนํ้ามันและธุรกิจอื่น
ที่เก่ียวของ โดยมีบรษิัทยอย ไดแก บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRM)  (เดิมคือบริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) 
จํากัด (CTL)) เพ่ือดําเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการนํ้ามันและรานสะดวกซื้อ บริษัท ปตท. บริการธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRS) 
(เดิมคือบริษัท เจ็ท จิฟฟ ช็อปส จํากัด (JJS)) เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการแรงงานแก PTTRM และบริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด 
(TLBC) เพ่ือดําเนินธุรกิจรับจางผสมและบรรจุนํ้ามันหลอล่ืน 

การประกอบธุรกิจ  

บริษัทยอยดําเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามันและธุรกิจคาปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการนํ้ามัน ณ เดือนธันวาคม 2554 มี
สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. รวม 146 แหง สถานีบริการ NGV 1 แหง และมีรานสะดวกซื้อ (Jiffy) 151 แหง (ในสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท. 146 แหง ในสถานีบริการนํ้ามัน IRPC 1 แหง และนอกสถานีบริการ ปตท. 4 แหง คือ ณ อาคาร Energy Complex 2 แหง 
และ Jiffy Express ที่โครงการ นอรธ ปารค และ Jiffy Kitchen ที่ อาคาร 2 ปตท. สํานักงานใหญ) โดยมีสินคา Private Brand ใน
นาม “Kris” และดําเนินธุรกิจใหบริการดานบุคลากรสําหรับปฏิบัติงานในสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. และรานคาปลีกแก PTTRM 

(1) การจัดหา 

 จัดซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนจาก ปตท. สําหรับสินคาในรานสะดวกซื้อจัดซื้อ ทั้งจากผูผลิตโดยตรง
และจากผูคาสง โดยสินคาสวนใหญผานระบบศูนยกระจายสินคาของผูใหบรกิารเอกชน (Distribution Center) 

(2) การจัดจําหนาย 

 ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ซึ่งพัฒนาเปนสถานีบริการท่ีทันสมัยมี
บริการเสริม สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมท้ังมีธุรกิจคาปลีกนอกสถานีบริการนํ้ามันและธุรกิจอื่นที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก นํ้ามัน
เช้ือเพลิง รานสะดวกซื้อ Jiffy ทั้งในและนอกสถานีบริการ รานสะดวกซื้อ Joy ในสถานีบริการ NGV และธุรกิจที่เก่ียวของอื่น        
เชน สินคา Private Brand รานกาแฟ Café Amazon เปนตน 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTRB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คน โดยเปนผูบริหาร ปตท. 3 
คน และผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ PTTRB และบริษัทยอย (ไมรวมบริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด)ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 
  หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552  ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 32,127 37,397 40,660
รายไดรวม 32,347 37,698 41,011

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 32,234 37,609 40,904

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 113 89 108
สินทรัพยรวม 11,145 11,653 11,871
หนี้สินรวม 7,430 7,849 8,093
สวนของผูถอืหุน 3,715 3,804 3,778
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4.1.3.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเขารวมลงทุนกับ Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซึ่งเปนบริษัทนํ้ามันแหงชาติของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดต้ังบริษัทรวมทุน Vietnam LPG Company Limited  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2537 ทุนจด
ทะเบียน 15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง PVGAS และ ปตท. เปน รอยละ 55 และ รอยละ 45 ตามลําดับ 
เพ่ือดําเนินธุรกิจบรรจุและจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือขายในประเทศเวียดนาม  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัท PVGAS ไดโอนหุนที่ถืออยูใน VLPG ใหแก Petro Vietnam Southern Gas Company 
Joint Stock Company (PVGAS South) ซึ่งเปนบริษัทยอยตามนโยบายของ PVGAS 

(1) การจัดหา 

 บริษัทจัดหา LPG จากภายในประเทศเวียดนามโดยผาน  PVGAS South  สวนการจัดหาถังบรรจุกาซ (Cylinder) 
น้ันทําโดยการวาจางบริษัทผูผลิตถังกาซเอกชน และมี External Inspector เปนผูตรวจสอบ 

 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัท VLPG แบงการขายออกตามกลุมลูกคาไดแก ผูบริโภคและรานคา  อุตสาหกรรม และ Spot Sale โดยขนาด
ของถังที่จําหนายมีขนาด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และการขายเปนแบบถังใหญ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท VLPG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน โดยเปนผูบริหาร 
ปตท. จํานวน 2 คน และ ตัวแทนจาก PVGAS South จํานวน 3 คน 

 (4) การเงิน 
  ผลการดําเนินงานของ VLPG ป 2552 – ป 2554 มีดังน้ี 

                                                                                     หนวย : ลานดองเวียดนาม 
งบการเงิน ป 2552 ป 2553  ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 526,563 813,759 1,163,335 
รายไดรวม 544,777 839,087 1,174,538 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 523,842 826,343 1,144,803 
กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 20,935 12,744 29,735 
สินทรัพยรวม 298,284 412,601 475,446 
หนี้สินรวม 202,767 305,461 340,493 
สวนของผูถอืหุน 95,517 107,140 134,953 

 

4.1.3.5 บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด (TLBC) 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด เปนบริษัทที่ถือหุนโดย ปตท. สัดสวนรอยละ 48.95 กับ บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด 
สัดสวนรอยละ 51.05 จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ  2540  เพ่ือดําเนินธุรกิจใหบริการผสมและบรรจุผลิตภัณฑ
หลอล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลานบาท  

 บริษัทมีโรงผสมนํ้ามันหลอล่ืนที่ออกแบบติดต้ังอุปกรณในการผสมนํ้ามันหลอล่ืนตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑและ
บรรจุหีบหอที่ทันสมัย มีระบบควบคุมที่สามารถติดตามการทํางานไดในทุกขั้นตอน โรงงานไดรับการออกแบบใหสามารถทําการ
ผสมนํ้ามันหลอล่ืนคุณภาพสูง ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑลงในภาชนะขนาดเล็กไดในอัตรา 33.8  ลานลิตรตอปดวย 1 กะการ
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ทํางานตอวันและ 230 วันตอป รวมท้ังติดต้ัง Loading Arm เพ่ือทําการจายนํ้ามันหลอล่ืนทางรถยนต ปจจุบันบริษัทสามารถผลิต
นํ้ามันหลอล่ืนไดมากกวา 100 ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภัณฑ (SKU) มากกวา 200 SKU  

 (1) การจัดหา 

 วัตถุดิบที่ใชประกอบดวยนํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐานที่สงมาโดยทางรถยนตจากบริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (TLB) และ 
สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (additives) มีการนําเขามาจากตางประเทศ โดยผูวาจางผสม/บรรจุ เปนผูจัดหาวัตถุดิบทั้งนํ้ามันหลอล่ืน
พ้ืนฐานและ additives รวมท้ังการกําหนดสูตรการผสมนํ้ามันหลอล่ืนตามชนิดผลิตภัณฑใหกับ TLBC  

 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทรบัจางผสมและบรรจุนํ้ามันหลอล่ืนใหแกลูกคา  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท TLBC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 คน เปนผูบริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด 

 (4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ TLBC ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 
  หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552  ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 128 130 133
รายไดรวม 136 137 142

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 111 116 112

กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ 25 21 29
สินทรัพยรวม 704 604 509
หนี้สินรวม 387 285 177
สวนของผูถอืหุน 318 319 332

 

4.1.3.6 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 

บริษัทรวมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จัดต้ังบริษัทขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ 2542 โดย ปตท. ไดจัดต้ังบริษัทรวมกับ
บริษัท Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอัตราสวน 40 : 60 ตามลําดับ เพ่ือดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลานริงกิตมาเลเซีย เรียกชําระแลว 5.4 ลานริงกิตมาเลเซีย 

บริษัทมีโรงบรรจุ 2 แหง ต้ังอยูที่ Bachok และ Bukit ซึ่งทั้ง 2 โรงบรรจุน้ีมีขีดความสามารถในการบรรจุแตละแหง 
3,000 เมตริกตันตอเดือน 

(1) การจัดหา 

 จัดหา LPG จาก ปตท. และผูคาในประเทศมาเลเซีย 
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(2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑ LPG เปน 2 ประเภท คือ แบบถังที่บรรจุเพ่ือการขายปลีก  (Cylinder) และแบบถัง
ใหญ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท KPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 คน (เปนตัวแทนจากปตท. 
จํานวน 4 คน และตัวแทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จํานวน 6 คน)  

 (4) การเงิน 
  ผลการดําเนินงานของ KPL ป 2552 - ป 2554 มีดังน้ี 

                                                                                                  หนวย : ลานริงกิต 
งบการเงิน ป 2552 ป 2553  ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 49 76 94 
รายไดรวม 50 78 95 

คาใชจายรวม(รวมภาษี) 51 80 98 
กําไร(ขาดทนุ) สุทธิ (2) (2) (3) 
สินทรัพยรวม 42 42 34 
หนี้สินรวม 40 43 38 
สวนของผูถอืหุน 2 (1) (4) 

 

4.1.3.7 บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (THAPPLINE) 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด จัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 8,749 
ลานบาท โดยเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับบริษัทผูคานํ้ามันในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 33.19 
เพ่ือใหบริการขนสงนํ้ามันทางทอ  

(1) ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ปจจุบันระบบทอสงนํ้ามัน Thappline ประกอบดวย 3 เสนทางหลักคือ 

• ระบบทอสงนํ้ามันศรีราชา-สระบุรี มีความยาวทั้งสิ้น 255 กิโลเมตร สามารถขนสงนํ้ามันได 26,000 ลานลิตรตอป 
มีเสนทางเริ่มตนจากสถานีสงนํ้ามันตนทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งจะรับนํ้ามันจากโรงกล่ันนํ้ามันเอสโซ  โรง
กล่ันนํ้ามันไทยออยล  คลังนํ้ามันของ ปตท. และคลังนํ้ามันของบริษัท ชลบุรี เทอรมินัล จํากัด (BP/Q8) ไปยัง
ปลายทางที่คลังนํ้ามันลําลูกกาและสระบุรี  

• ระบบทอสงนํ้ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนการไดขยายระบบทอจากคลังนํ้ามันลําลูกกาไปยังทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถสงนํ้ามันอากาศยานไดปริมาณ 3,000 กวาลานลิตรตอป 

• ระบบทอสงนํ้ามันมาบตาพุด - ศรีราชา เปนการไดขยายระบบทอสงนํ้ามันจากศรีราชาไปเช่ือมตอยังโรงกลั่นนํ้ามัน
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และโรงกล่ันนํ้ามันของบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง 
จํากัด ที่จังหวัดระยองมีความยาวทอประมาณ 67 กิโลเมตร สามารถขนสงนํ้ามันไดประมาณ 7,200 ลานลิตรตอป  
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 (2) การจัดจําหนาย 

  บริษัทใหบริการการขนสงนํ้ามันทางทอแกผูคานํ้ามันในประเทศไทย โดย Thappline มีคลังนํ้ามัน 2 แหง ที่อําเภอ
ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี เพ่ือเปนศูนยกลางการจายนํ้ามันไปยังปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทอแยกไปยังคลังนํ้ามันของบริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่บริเวณ
ทาอากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท THAPPLINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 11 คน เปนผูบริหาร
ของปตท. 3 คน และเปนผูแทนจากหนวยงานของรัฐบาลที่ไดรับการเสนอช่ือจาก ปตท. 1 คน และเปนตัวแทนจากผูถือหุนอื่น 7 
คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของ THAPPLINE ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 
                 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 2,719 2,696 2,922 
รายไดรวม 2,746 2,744 2,968 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 2,388 2,437 2,487 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 358 308 481 
สินทรัพยรวม 31,072 31,131 28,787 
หน้ีสินรวม 6,367 6,119 3,345 
สวนของผูถือหุน 24,704 25,012 25,441 
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4.2.2  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

 ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศอยางครบวงจร ประกอบดวย การจัดหา การนําเขา การสงออก และการคาระหวาง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมี (ไมรวม
ผลิตภัณฑพลาสติก) ตัวทําละลายและเคมีภัณฑ รวมทั้ง การจัดหาการขนสงทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจใหแกบริษัทภายในกลุม ปตท. และการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือสรางความ
มั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกลุม ปตท. 

 ดวยธุรกรรมทางการคาของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจสงผลตอการดําเนิน
ธุรกิจ ทั้งจากความผันผวนของราคานํ้ามัน ความนาเช่ือถือของคูคา ความปลอดภัยในการขนสง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 
หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศจึงกําหนดใหมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดานและเทียบเทาบริษัท
นํ้ามันช้ันนําในตางประเทศ  ในดานการบริหารความเสี่ยงดานราคาจะมุงเนนการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน 
ผานการวิเคราะหสถานการณตลาดตางประเทศอยางใกลชิดและการใชเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงราคาที่เหมาะสม อาทิเชน 
การซื้อขายในตลาดลวงหนาและตลาดอนุพันธ เปนตน ในดานการควบคุมความเสี่ยงดานธุรกรรม มีการใชระบบ Trading Control 
System (TCS) ซึ่งเปนระบบอิเล็กทรอนิกสที่ทําใหฝายควบคุมความเสี่ยง สามารถตรวจสอบขอมูลและรายละเอียดของทุกๆ 
ธุรกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นจากฝายปฏิบัติการได นอกจากน้ี มีการควบคุมความเสี่ยงดานผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม
และชุมชนจากการขนสงปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการจัดหาและควบคุมการขนสงผลิตภัณฑตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
และขอกําหนดในระดับสากล 

 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ ไดจัดต้ังบริษัทและตัวแทนในตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดการคาสากลและมุงไปสูการเปนผูนําธุรกิจการคาปโตรเลียมและปโตรเคมีในระดับสากล ไดแก บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด 
(PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร บริษัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส และสํานักตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน โดยมี
ธุรกรรมการคามากกวา 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวโลก  
 

4.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาระหวางประเทศ แบงไดเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

4.2.2.1.1 นํ้ามันดิบ (Crude oil) 

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

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

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

4.2.2.1.3  ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเรจ็รูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป ไดแก นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) นํ้ามันกาด (Kerosene) นํ้ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
(Aviation Fuel) นํ้ามันดีเซล (Gasoil) นํ้ามันเตา (Fuel oil) 

2.     นํ้ามันก่ึงสําเร็จรูป ไดแก VGO, Decant oil, LSWR เปนตน 
3.    กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

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

4.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

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

4.2.2.2 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Trading) 

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

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคานํ้ามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

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

 (1) การจัดหาและการคานํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขานํ้ามันดิบ ดังน้ัน 

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

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

โดยโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทใหทั้งหมดไดแก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จํากัด) มหาชน และ
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP)  สวนโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหาใหตามสัดสวนการถือหุน ไดแก บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด  (SPRC) ซึ่ง ปตท.จัดหาใหประมาณรอยละ 36.00 และจัดหาใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
(TOP) ประมาณรอยละ 49.10  รวมท้ังบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) ประมาณรอยละ 38.51 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถ
ขายไดมากกวาสัดสวนการถือหุน และอาจขายนํ้ามันดิบและขนสงใหกับโรงกล่ันอื่นที่ ปตท. มิไดถือหุน ขึ้นอยูกับการเสนอ
ราคา การประมูล และเง่ือนไขทางการคาตางๆ 

นอกจากการจัดหาน้ํามันดิบตางประเทศเพื่อนําเขามาผลิตในประเทศไทย แลว ปตท. ไดมีการจัดหานํ้ามันดิบ
ตางประเทศเพ่ือการคาระหวางประเทศ หรือที่เรียกวาธุรกรรม Out-Out Trading โดยเปนการจัดหานํ้ามันดิบจากประเทศผูผลิต
ทั่วโลก แลวสงไปขายยังประเทศอื่นๆ ที่มีความตองการ ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดจากตางประเทศ 

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

สําหรับราคาขายใหโรงกลั่นในประเทศเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกคาดําเนินการตามกลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี 

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

 

ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หนวย : ลานบารเรล 
 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

น้ํามันดบิในประเทศ 29.0 9.6 33.0 10.6 28.2 9.5 
คอนเดนเสทในประเทศ 26.7 8.8 29.0 9.4 29.3 9.9 
นําเขาน้ํามันดิบ 170.4 56.5 166.2 53.7 159.5 54.0 
นําเขาคอนเดนเสท 12.3 4.1 13.7 4.4 15.8 5.4 
การคาน้ํามันดิบ/คอนเดน
เสทระหวางประเทศ 

63.3 21.0 67.8 21.9 62.8 21.2 

รวมทั้งส้ิน 301.7 100.0 309.7 100.0 295.6 100.0 

                         ที่มา : ปตท. 
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4.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลิตภัณทนํ้ามันสําเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

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

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

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

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักสายอะโรมาติกสของ PTTGC ไดแก Benzene, Toluene, Mixylene, 
Orthoxylene, Paraxylene โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของ PTTGC และทําการขายใหกับโรงงานปโตรเคมีใน
ประเทศ รวมถึงหากผลิตภัณฑเหลือเกินความตองการ จะทําการสงออกสูตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTGC ปตท. ยัง เพ่ิมโอกาส
ทางการคาโดยเขาไปประมูลซื้อผลิตภัณฑจาก PTTGC และบริษัทอื่นๆ เพ่ือสงออกไปยังลูกคาในตลาดโลก 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ดังตอไปน้ี 
4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน 
4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคานํ้ามัน (Oil Price Risk Management) 

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

4.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

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

4.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาระหวางประเทศ  (International Trading)  

ป 2554 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศมีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งสิ้น 1,343,013 ลานบาท   

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของธุรกิจการคาระหวางประเทศแยกตามผลิตภัณฑ 

ผลิตภณัฑ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท)

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร)

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท)

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร)

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร)
ธุรกิจการคาระหวางประ เทศ       
- น้ํามันดิบ 564,697    41,727 661,132 

 
41,928 841,676 39,683 

- คอนเดนเสท 81,981 
  

6,240 
  

112,933 
 

7,312 
 

155,910 7,422 

- น้ํามันสําเร็จรูป  116,848 
 

8,761 
 

180,318 
 

11,463 
 

233,116 11,358 

- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 62,997  3,579 68,606 
 

2,972 
 

112,311 4,221 

รวมธุรกิจการคาระหวางประเทศ 826,523 
   

60,307 1,022,989 
 

63,675 
 

1,343,013 62,684 

                 ที่มา: ปตท. 

 

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

2543 ที่ประเทศสิงคโปร ทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร  ปตท. เปนผูถือหุน 100% มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตัวแทนของ 
ปตท.ในการทําธุรกรรมการคาระหวางประเทศ และขยายขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษัท PTTT มีหนาที่รับผิดชอบการทําการคาปโตรเลียม ปโตรเคมี การคาพลังงานที่เก่ียวของ และการดําเนินธุรกิจ
อื่นๆ ที่เก่ียวเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจปโตรเลียมของกลุม ปตท.  โดยในระยะแรกมุงเนนการจัดหาผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมใหแกบริษัทในเครือ ปตท.ที่อยูในตางประเทศ การจําหนายนํ้ามันเติมเรือในตลาดสิงคโปรและมาเลเซีย การเปน 
Trading Arm ให ปตท.ในการแสวงหาแหลงวัตถุดิบและตลาดใหมๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค  และตอมาขยายธุรกิจไปสูการเก็บ 
ผสมและจัดจําหนายนํ้ามัน และการคาสากลเต็มรูปแบบ (Fully Trading) 

บริษัท PTTT มีบริษัทยอย 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) สํานักงานต้ังอยูที่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดําเนินธุรกิจจัดหาและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม มุงเนนธุรกรรมแถบตะวันออกกลางและ
แอฟริกา และมีสํานักงานตัวแทน 1 แหง คือ สํานักงานตัวแทนเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading 
Representative, Guangzhou (PTTTGZ)) ทําหนาที่ประสานงานการคาและขอมูลทางการตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ภูมิภาคใกลเคียง 
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 (1) การจัดหา  

 จัดหานํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป และผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑอื่นและโภคภัณฑ (Commodity) ที่
เก่ียวเน่ืองกับการคาพลังงาน จากประเทศตางๆทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคเอเชีย กลุมประเทศตะวันออกกลาง 

(2) การคาระหวางประเทศ 

 มุงเนนการคานํ้ามันดิบ นํ้ามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และรวมถึงผลิตภัณฑโภคภัณฑตางๆ (Commodities) 
แถบประเทศเอเชียเปนหลัก โดยมีการเก็บผลิตภัณฑดังกลาว และบริหารความเสี่ยงธุรกิจการผสมนํ้ามัน (Blending) เพ่ือใหได
คุณภาพตามความตองการของลูกคา เนนการผสมน้ํามันเตาเพ่ือเติมเรือจําหนายในตลาดสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากน้ี มีขยาย
การดําเนินธุรกิจปโตรเลียมไปสูภูมิภาคอ่ืน อาทิ การจัดหานํ้ามันดิบจากตะวันออกกลาง แอฟริกา และการคาถานหิน 

 (3) การบริหาร 

 ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท PTTT ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน โดยเปนผูบริหาร ปตท. 4 คน และ
ผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานของบริษทั PTTT และบริษัทยอย ป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี 

 
                                                                    หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

งบรวม ป 2552 ป 2553  ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 2,025 3,191 4,929 
รายไดรวม 2,028 3,193 4,930 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) (2,012) (3,193) (4,915) 
กําไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 15.16 (0.30) 14.88 
สินทรัพยรวม 321.0 900.7 389.5 
หน้ีสินรวม 317.7 897.4 358.5 
สวนของผูถือหุน 17.4 17.1 32.0 
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4.2.3 หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  

ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันผานบริษัทในเครือซึ่ง ปตท. มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป 
(Arm's Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท. เขารวมลงทุน มีดังน้ี 

หนวยธุรกิจปโตรเคมี หนวยธุรกิจการกลั่น 
1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
3. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
4. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
5. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
6. บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด 
7. บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง  จํากัด   
8. บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด 
9. บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด 

1. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด 
3. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
4. บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
5. บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด 
 

4.2.3.1 หนวยธุรกิจปโตรเคมี 

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

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโร
เมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  และไดรับมาซึ่ง
ทรัพยสิน หน้ี สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.92 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 
51.08   เพ่ือกาวขึ้นเปนแกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ (Chemical Flagship) ของกลุม ปตท.  

ภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหวาง PTTAR กับ PTTCH แลวน้ัน บริษัทใหมจะคงไวซึ่งกิจการเดิมของทั้งสอง
บริษัท ซึ่งแบงไดเปน 3 กลุมหลักตามประเภทของธุรกิจ ดังตอไปน้ี 

• กลุม 1 ธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ไดแก 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟนสและสาธารณูปการ โดยมีกําลังการผลิตติดต้ังของโอเลฟนสรวม 2,888,000 ตัน
ตอป แยกเปน เอทิลีน 2,376,000 ตันตอป และโพรพิลีน 512,000 ตันตอป และผลิตภัณฑพลอยได
อื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิสโซลีน มิกซซี 4 เทลกาซ (Tailgas) แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) 
และไฮโดรเจน นอกจากน้ันยังผลิตและจําหนายไฟฟา ไอนํ้า และน้ําใชในอุตสาหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเน่ือง โดยมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑอะโรเม 
ติกสรวม 2,259,000 ตันตอป แยกเปน พาราไซลีน 1,195,000 ตันตอป เบนซีน 662,000 ตันตอป 
ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันตอป ออรโธไซลีน 66,000 ตันตอป โทลูอีน 60,000 ตันตอป และ 
มิกซไซลีนส 76,000 ตันตอป  

 ธุรกิจผลิตภัณฑโพลิเมอร โดยมีกําลังการผลิต แบงตามประเภทผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก ไดแก เม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนสูง (HDPE) 800,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ
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หนาแนนตํ่า (LDPE) 300,000 ตันตอป เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนตํ่าเชิงเสน 
(LLDPE) 400,000 ตันตอป และ เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตันตอป 

 ธุรกิจผลิตภัณฑเอทิลีนออกไซด โดยมีกําลังการผลิตดังน้ี เอทิลีนออกไซด (EO) 85,000 ตันตอป  
เอทิลีนไกลคอล (EG) 395,000 ตันตอป เอทานอลเอมีน 50,000 ตันตอป แฟตต้ีแอลกอฮอลอีทอก 
ซีเลท 50,000 ตันตอป 

 ธุรกิจผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยมีกําลังการผลิต แบงตามประเภทผลิตภัณฑ ไดแก เมทิล 
เอสเทอร 200,000 ตันตอป แฟตต้ีแอลกอฮอล 130,000 ตันตอป กลีเซอรีน 102,000 ตันตอป แฟตต้ี
เอสิด 310,000 ตันตอป และโอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 40,000 ตันตอป  

 กลุมผลิตภัณฑชนิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีกําลังการผลิตดังน้ี ฟนอล 200,000 ตัน
ตอป อะซีโตน 124,000 ตันตอป และ บิสฟนอลเอ 150,000 ตันตอป 

• กลุม 2 ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป 

 ดําเนินการกลั่นนํ้ามัน และจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป โดยมีกําลังการกล่ันนํ้ามันดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บารเรลตอวัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมคุณภาพสูงไดหลายประเภท
ดวยกําลังการผลิตรวม 228,000 บารเรลตอวัน ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบดวย กาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอรเมท นํ้ามันสําเร็จรูปก่ึงหนักก่ึงเบา ประกอบดวย นํ้ามันอากาศยาน 
นํ้ามันดีเซล และน้ํามันสําเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบดวย นํ้ามันเตา 

• กลุม 3 ธุรกิจการใหบริการและอื่นๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบดวย ไฟฟา ไอนํ้า และน้ําใชในอุตสาหกรรม 

 งานบริการเก็บและขนถายผลิตภัณฑ 

โรงงานของ PTTGC คงไวซึ่งโรงงานเดิมของทั้งสองบริษัท โดยโรงงานเดิมของ PTTAR และ PTTCH ต้ังอยูในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟ

ฟเนท ทั้งน้ีวัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ โดย ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซจากโรงแยกกาซของ ปตท. ภายใต
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนท เปนผลิตภัณฑภายในบริษัท 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑอะโรเมติกส ไดแก นํ้ามันดิบ ซึ่งนําเขาจาก
ภายนอกประเทศ และคอนเดนเสทจากทั้งในประเทศและนําเขาจากตางประเทศบางสวน  โดย ปตท. จะเปนผูจัดหานํ้ามันดิบให 
PTTGC ตาม สัญญาจัดหานํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2552 ตามชนิดและปริมาณที่ PTTGC กําหนด ดวยราคาตลาดสําหรับคอนเดนเสท ปตท.ทําสัญญาซื้อขายคอนเดนเสทระยะยาว
กับ PTTGC โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสท อิงกับตะกราราคาน้ํามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) การจัดจําหนาย 
ผลิตภัณฑในกลุมโอเลฟนส PTTGC มีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้น

ตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญ เปนผูถือหุนหรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งน้ี PTTGC ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน)  
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ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE น้ัน PTTGC ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) และ
ทําสัญญากับคูคาสากล (International Trader) เพ่ือจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเครื่องหมายทางการคา “InnoPlus” โดย 
PTTGC ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ซึ่ง เปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง PTTGC ปตท. และ IRPC ซึ่งจัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและตางประเทศของผลิตภัณฑโพลีเมอรที่
ผลิตโดยบริษัทในกลุม ปตท. 

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป PTTGC ไดจําหนายตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะตองรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจาก PTTGC ไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได ตามกําลังการผลิตใน
ปจจุบัน ดวยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซื้อผลิตภัณฑจาก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC รอยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑที่ PTTGC ผลิตไดจากหนวยน้ี  

 ผลิตภัณฑอะโรเมติกส ผลิตภัณฑหลักทั้งหมดจําหนายผาน ปตท. ภายใตสัญญาระยะยาว โดย ปตท. ทําสัญญา
ระยะยาวเปนผูรับซื้อผลิตภัณฑอะโรเมติกสของ PTTGC  และให PTTGC เปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนผูบริหารของ 

ปตท. จํานวน 4 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหาร
ของ PTTGC ซึ่งรวมถึงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTAR และ PTTCH กอนการควบรวมกิจการ ในป 2552 –  ป 2554 เปนดังน้ี 

                หนวย : ลานบาท 

 PTTAR PTTCH 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554/2 ป 2552 ป 2553 ป 2554/2 
รายไดจากการขายและบริการ 225,299 273,767 275,852 86,029 101,087 116,981 
รายไดรวม 230,198 277,312 277,795 87,227 104,549 119,767 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 221,037 270,969 268,601 79,947 93,808 100,610 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 9,162 6,343 9,194 6,802 10,290 18,762 

สินทรัพยรวม 154,609 153,266 161,254 160,251 168,062 183,233 
หน้ีสินรวม 94,292 90,234 94,187 59,158 60,058 64,281 
สวนของผูถือหุน 60,317 63,032 67,067 101,093 107,963 118,952 
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)       
หนวยการกล่ัน/3 102 100 90/8 - - - 

อะโรเมติกส (BTX) /4 82 85 88/8 - - - 

โอเลฟนส/5 - - - 92 71 80/8 
HDPE/6 - - - 106 93 95/8 
LLDPE/6 - - - - 64 89/8 
LDPE/6 - - - - - 55/8 
MEG/7 - - - 100 79 68/8 
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 /1 กําไร/(ขาดทุน) สุทธิหลังหักสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม PTTCH (สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  ป 2552 = 479 ลานบาท / ป 2553 = 450 
ลานบาท) / 1 ม.ค.-18 ต.ค. ป 2554 = 394 ลานบาท) 

 /2 PTTCH และ PTTAR เปนขอมูลงบการเงินสําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ม.ค. – 18 ต.ค. 2554 
 /3 กลุมการกลั่นน้ํามัน ป 2554 โรงกล่ันนํ้ามันหยุดซอมบํารุง ไตรมาส 1 เปนเวลา 47 วัน  
 /4 กลุมอะโรเมติกส ป 2554 โรงอะโรเมติกสหนวยที่ 1 หยุดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเปนเวลา 12 วัน (20 มิ.ย.-1 ก.ค.)  และโรงอะโรเมติกส

หนวยท่ี 2 หยุดฉุกเฉินเปนเวลา 3 วัน (ระหวางวันที่15-17 ส.ค.) จากปญหาทางเทคนิคของผูใหบริการไฟฟา และไอนํ้า และ หยุดจากปญหาทาง
เทคนิคระหวางวันที่16 วัน (12-27 ธ.ค.)  

 /5 กลุมโอเลฟนส 
  ป 2554 โรงโอเลฟนส I4/2 หยุดซอมบํารุงเปนเวลา 18 วัน (7-24 ธ.ค.) โรงโอเลฟนส PTTPE หยุดตรวจสอบตามรอบ 1 ปแรกเปนเวลา 42 วัน 
  ป 2553 หยุดซอมบํารุงตามแผนงานโรงโอเลฟนส I1 39 วนั (24 ก.พ.-3 เม.ย.) หนวยผลิต Oleflex HDPE ของโรงโอเลฟนส I1 61 วัน (5 ก.พ.-7 

เม.ย.) โรงโอเรฟนส I4-1 และ I4-2 เปนเวลา 10 วัน (10-19 ก.พ.) และ 12 วัน (10-21 ก.พ.) จากการขัดของทางเทคนิคของโรงงานผลิตไฟฟา
และไอนํ้าของ บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) และโรงโอเลฟนส I4-1 หยุดซอมบํารุงตามแผนงานเปนเวลา 41 วัน (1 ก.ค.-10 ส.ค.) และ
เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยวันที่ โรง PTTPE Cracker เดือน ธ.ค. 

  ป 2552 หยุดผลิตเชิงพาณิชยโรงโอเลฟนส I4-2 เปนเวลา 11 วัน (1-11 ม.ค.)  
/6 กลุมโพลีเมอร 
 ป 2554 เร่ิมเดินเครื่องเชิงพาณิชยวันที่ โรง BPE2 1 ม.ค. และโรง LDPE วันที่ 1 กุมภาพันธ หยุดซอมบํารุงโรงผลิต LLDPE เปนเวลา 36 วัน  

โรง LDPE เปนเวลา 93 วันในไตรมาส 3 และ 36 วันในไตรมาส 4  และ หยุดซอมบํารุงโรง HDPE I1, BPE1 และ BPE2 เปนเวลา 32, 13 และ 84 
วันตามลําดับ 

 ป 2553 หนวยผลิต LLDPE เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยของ วันที่ 1 มกราคม หยุดผลิตโรง HDPE I1 12 วัน (28 ก.พ.-11 มี.ค.) และหยุดซอม
บํารุง BPE 21 วัน (6-26 ก.พ.) 

 ป 2552 โรง HDPE I1 หยุดเพื่อขยายกําลังการผลิต 46 วัน (3 พ.ย.-18 ธ.ค.)  
/7 กลุมเอทิลีนออกไซด 
 ป 2554 หยุดโรง TOCGC ในเดือน มี.ค. 1 วัน เนื่องจากมีการหยุดสงไฟฟาและไอนํ้าของ PTTUT และเกิดปญหา Exchanger E-312C Leak หยุด

ซอมบํารุงของโรง TOCGC เปนเวลา 43 วัน (1 มิ.ย.-13 ก.ค.) 
 ป 2553 TOCGC หยุดซอมบํารุง 18 วัน (1-18 ก.ค.) 
/8 อัตราการใชกําลังการผลิตท้ังป 2554  
 

ผลการดําเนินงานของ PTTGC หลังการควบรวมกิจการ ระหวางวันที่ 19 ต.ค.-31 ธ.ค. ป 2554 เปนดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน 19 ต.ค.-31 ธ.ค. 
ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 104,830 
รายไดรวม 106,775 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 104,892 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 2,113 

สินทรัพยรวม 327,967 
หน้ีสินรวม 164,512 
สวนของผูถือหุน 208,454 

/1 กําไร/ (ขาดทุน) สทุธิหลังหักสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (230) ลานบาท 
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(5)   การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ  

 โครงการลงทุน 

 โครงการเช้ือเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑระยะที่ 2 (Upgrading Complex Phase 2) หรือโครงการ
กอสรางหนวย Deep Hydrodesulfurization (DHDS) เพ่ือผลิตนํ้ามันดีเซลกํามะถันตํ่าพิเศษ 50 ppm (มาตรฐานยูโร 4) รองรับ
นโยบายปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันที่จะเริ่มบังคับใชทั่วประเทศต้ังแต 1 ม.ค. 2555 มูลคาเงินลงทุนโครงการรวมประมาณ 220 ลาน
เหรียญสหรัฐ และไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 

 โครงการรวมทุนเพ่ือการสกัดสีจากเมทิลเอสเทอร และทําเปนสารสําหรับเติมแตงอาหาร (โครงการ Biospectrum) 
เปนโครงการรวมทุนกับ Inventa Group เพ่ือรวมศึกษาความเปนไปไดของการสกัดสีจากเมทิลเอสเตอรเพ่ือทําเปนสารสําหรับ
เติมแตงอาหาร ทั้งน้ี โครงการ Biospectrum จะรับเมทิลเอสเตอรจาก TOL (บริษัทซึ่ง PTTGC ถือหุนทั้งหมด) มาผาน
กระบวนการเพ่ือสกัดสี (Carotenoids) และเมทิลเอสเตอรที่ผานการสกัดสีแลว จะถูกสงกลับไป TOL เพ่ือจําหนายตอไป ทั้งน้ี 
เงินลงทุนสําหรับโครงการในสวนของ PTTGC มีมูลคาประมาณ 11.2 ลานเหรียญสหรัฐ ปจจุบันไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัท Bio Spectrum เปนที่เรียบรอยแลว 

 โครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑและรวมลงทุนเพ่ือสรางฐานการตลาดใหมใหกับ PTTGC (โครงการ 
Butene-1) โดยมีนโยบายใหการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑตลอดสายโซผลิตภัณฑ ซึ่งหากโครงการแลวเสร็จจะทําให PTTGC สามารถ
ผลิต Butene-1 และ Butadiene ไดในปริมาณรวมทั้งสิ้น 100,000 ตันตอป โดยเงินลงทุนในโครงการมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 
6,100 ลานบาท และคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาส 2 ป 2557 

 

4.2.3.1.2 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) 

(1)  กอต้ังเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งใน
และตาง ประเทศ ใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ดวยทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ปจจุบันผูถือหุนประกอบดวย ปตท. PTTGC และ 
IRPC อยูในสัดสวนรอยละ 50 : 25 : 25 ตามลําดับการจัดหาผลิตภัณฑ 

PTTPM รับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PE และผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของ PTTGC,  BPE 
และ PTTPE รับเม็ดพลาสติก PP จากโรงงานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และเม็ดพลาสติก PS จากโรงงานบริษัท
ไทยสไตรีนิคส จํากัด (TSCL) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดหาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกวิศวกรรมและผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
เชน Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอื่นๆจากการนําเขา  มาจัดจําหนายเพ่ือสนองความตองการของลูกคา 

(2) การจัดจําหนาย 
PTTPM จัดจําหนายเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผานระบบตัวแทนจําหนาย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 5 คน นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจดัการใหญของบริษัท 
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(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPM ในป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี   

     หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 26,073 39,300 63,461 
รายไดรวม 26,131 39,456 63,720 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 26,065 39,343 63,520 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 66 116 200 
สินทรัพยรวม 3,012 4,964 6,625 
หน้ีสินรวม 2,828 4,665 6,141 
สวนของผูถือหุน 184 298   484 

 

4.2.3.1.3 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) 

กอต้ังเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เพ่ือผลิตสารฟนอล ขนาดกําลังการผลิต  200,000 ตันตอป อะซีโตน 125,000 ตันตอป 
และ บิสฟนอล-เอ 150,000 ตันตอป โรงงานฯ ผลิตฟนอลต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
และไดเริ่มผลิตเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552  

PPCL ไดลงทุนโครงการผลิต BPA เพ่ือผลิตสาร BPA ขนาดกําลังการผลิต 150,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด 251 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนโครงการตอเน่ืองของสารฟนอล ชวยใหบริษัทมีสายโซอุปทานที่ยาวขึ้น มีความยืดหยุนในการผลิต
เพ่ือตอบสนองสภาวะตลาด ชวยลดความผันผวนของรายไดบริษัทฯ นอกจากน้ียังเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑตนนํ้า
คือโพรพิลีนและเบนซีน ของกลุม ปตท.  และเปนแนวทางการดําเนินการตอเน่ืองถึงผลิตภัณฑปลายนํ้าของสายฟนอลซึ่งมี
พลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยโรงงานไดกอสรางแลวเสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไดในวันที่ 16 เมษายน 
2554 

 ปจจุบันผูถือหุนประกอบดวย ปตท. และ PTTGC ในสัดสวนรอยละ 40 : 60 ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ลานบาท เปน 9,252 ลานบาท (92.52 ลานหุน มูลคา
หุนละ 100 บาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 PPCL มีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน  8,351.20 ลานบาท 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักของบริษัทไดจากกลุมปโตรเคมีของ ปตท. โดยรับจาก PTTGC แยกเปนโพรพิลีนจาก ปริมาณ 
95,000 ตันตอป และเบนซีน ปริมาณ 180,000 ตันตอป 

(2)    การจัดจําหนาย 

    บริษัทฯ จําหนายผลิตภัณฑฟนอล อะซีโตน และ BPA ในประเทศ และสงออกตางประเทศ บริษัทฯ ไดจําหนาย
ผลิตภัณฑในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 17 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 83 เปนการสงออก 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PPCL ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน  นอกจากนี้ 

ปตท. ยงัไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ ของ PPCL ดวย 
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(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PPCL ในป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี 

    หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 7,286 13,167 15,708 
รายไดรวม 7,297 13,420 15,808 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 7,620 10,746 13,449 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (322) 2,674 2,359 
สินทรัพยรวม 19,039 20,077 22,276 
หน้ีสินรวม 12,147 10,159 9,991 
สวนของผูถือหุน 6,892 9,918 12,285 

4.2.3.1.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) จัดต้ังเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2526 เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายเม็ด
พลาสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตันตอป โดยโรงงานต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 ปจจุบันสัดสวนการถือหุนของ ปตท. กลุมนักลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. อยูที่รอยละ 41.44 : 
30.00 : 28.56 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซึ่งจัดหามาจากภายในประเทศภายใตสัญญาซื้อ

ขายระยะยาว 

(2) การจัดจําหนาย 
 บริษัทฯ จําหนายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและสงออกตางประเทศ บริษัทฯ ไดจําหนายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 63 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 37 เปนการสงออก 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 10 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 
จํานวน 3 คน และ ปตท. ไดสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงที่มีระหวางผูถือหุน 
 (4)    การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี    

                       หนวย: ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 16,655 17,699 29,175 
รายไดรวม 17,041 17,957 30,835 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 15,092 15,713 25,937 
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,949 2,244 4,898 
สินทรัพยรวม 31,241 39,978 39,685 
หน้ีสินรวม 12,263 15,800 16,064 
สวนของผูถือหุน 18,978 24,178 23,621 
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 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดวยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 

ตันตอป และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตันตอป โดยรับวัตถุดิบเปนกาซโพรเพนประมาณ 388,000 ตันตอป จากโรงแยกกาซฯ 
ปตท. โดยมุงเนนการผลิตเม็ดพลาสติก PP Specialty Grade ซึง่มีราคาสูงกวาเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป ซึ่ง
โรงงาน PP และ PDH เริ่มผลิตเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 และ 16 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดับ 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) 

กอต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล) ขนาด 200,000 ตันตอป ซึ่ง
นําไปใชเปนสวนประกอบในการผลิตเสื้อผา พรม และสวนประกอบของอุปกรณไฟฟาและโรงงานผลิตสาร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต) ที่กําลังการผลิต 70,000 ตันตอป ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 
โดยจะใชเทคโนโลยีใหมลาสุดของ AKCC และเปนครั้งแรกของโลกที่ใชกาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไน
ไตรลแทนการใชโพรพิลีน โดยคาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไตรมาส 1 ป 2555 ที่ต้ังของโครงการอยูในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตองการของสาร AN  และMMA เพ่ือจําหนายภายในประเทศ และสงออก
บางสวน ปจจุบันสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : Asahi : Marubeni อยูที่รอยละ 48.5 : 48.5 : 3 ตามลําดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

 ใชกาซโพรเพนจากโรงแยกกาซฯ ปตท. หนวยที่ 6 และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (PPCL) เปน
วัตถุดิบหลักในการผลิต 

(2) การจัดจําหนาย 

 คาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไตรมาส 2 ป 2555 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTAC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวนทั้งหมด 6 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 1 คน และ 
ปตท. ไดสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ตามขอตกลงที่มรีะหวางผูถือหุน 

(4)    การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ PTTAC ป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

                         หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ - - - 
รายไดรวม 206 660 8 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 227 443 913 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (21) 217 (905) 
สินทรัพยรวม 16,004 25,987 28,722 
หน้ีสินรวม 6,686 12,248 15,198 
สวนของผูถือหุน 9,318 13,739 13,524 
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4.2.3.1.6 บริษัท  พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด (PTTPL) 

กอต้ังเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549  โดย  ปจจุบัน ปตท. ถือหุนทั้งหมดแตผูเดียว เพ่ือดําเนินธุรกิจดานโลจิสติกสแบบ
ครบวงจรท้ังในและตางประเทศ ประกอบดวย การบรรจุดวยเครื่องจักร การจัดเก็บสินคา มีระบบควบคุมที่ทันสมัยในการ
บริหารคลังสินคา และการขนสงใหแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกของกลุมบริษัท ปตท. ทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ  บริษัท
ฯ สามารถใหบริการงานโลจิสติกสสําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลานตันตอป  และจะขยายการใหบริการเพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1,200 ลานบาท 

วัตถุประสงคหลักของการจัดต้ังบริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส ขึ้นน้ัน เพ่ือใหเปนหนวยงานที่ใหบริการดาน 
โลจิสติกสครบวงจรแกบริษัทปโตรเคมีกลุม ปตท. ในราคาที่แขงขันไดในตลาด และมุงเนนการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธในดาน Achieve Cost Competitiveness และสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจปโตรเคมีของ 
กลุม ปตท.   

ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร โลจิสติกส ต้ังอยูบนพ้ืนที่ 87.67 ไร ณ ตําบล 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ขนาดจัดเก็บสินคา 1.2 ลานตัน เพ่ือใหบริการแกลูกคาในกลุม ปตท.  

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

คลังสินคาโรงงานในกลุม ปตท. อาทิ PTTGC, BPE, HMC และ PTTPE   

(2) การขนสงสินคา 
PTTPL ใหบริการขนสงเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหบริการขนสงแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถยนต รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

ทั้งหมด  นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTTPL ซึ่งรวมถึงรักษาการ
กรรมการผูจัดการ  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTPL ป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี 

     หนวย : ลานบาท    

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 326 721 1,381 
รายไดรวม 329 728 1,395 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 317 710 1,118 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 12 18 277 
สินทรัพยรวม 2,766 3,045 2,942 
หน้ีสินรวม 1,540 1,809 1,429 
สวนของผูถือหุน 1,226 1,236 1,513 
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4.2.3.1.7 บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME)  

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการถือหุน
รวมกันระหวาง บริษัท ปโตรเคมี แหงชาติ จํากัด (มหาชน) (60%) (ปจจุบันคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)) 
และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเริ่มในการกอต้ังคือ บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนดเอนจิเนียริ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (NPTC)  

บริษัท NPTC ไดเปล่ียนช่ือ เปน บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง จํากัด (PTTME) และไดเปล่ียนผูถือ
หุนจาก บริษัท Toyo Thai Corporation เปน บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจดานวิศวกรรม 
การออกแบบกอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ รวมท้ังใหบริการงานซอมบํารุงตางๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งน้ีสํานักงานของบริษัทต้ังอยูที่ เลขที่ 22/2  ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร   ตําบลมาบตาพุด  
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เปนทุนที่ออก
และชําระแลวจํานวน 136,848,600 บาท และสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. : PTTGC อยูที่รอยละ 40 : 60 

(1) การใหบริการ 
 บริษัท  PTTME ใหบริการดานซอมบํารุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 
กอสราง และงานกอสรางโครงการตางๆ สําหรับ บริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาทั่วไป 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTME ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ PTTME ในป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี 

     หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 1,941 1,430 1,933 
รายไดรวม 1,945 1,442 1,948 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 1,799 1,263 1,802 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 146 179 146 
สินทรัพยรวม 966 795 1,028 
หน้ีสินรวม 623 343 513 
สวนของผูถือหุน 343 452 515 

 

4.2.3.1.8  บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) 

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT Tank) จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยการถือหุนจากบริษัท ปตท 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 100% โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือประกอบธุรกิจใหบริการคลังเก็บผลิตภัณฑเหลวและทาเทียบเรือ  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลวจํานวน 2,500,000,000 บาท  

(1) การใหบริการ 
บริษัทฯ มีทาเทียบเรือจํานวนทั้งสิ้น 2 ทา ซึ่งสามารถรองรับผลิตภัณฑผานทาไดสูงสุด 2,000,000 ตัน และมี

ขนาดสูงสุด 20,000 Dead Weight Ton และยงัมีถังเก็บผลิตภัณฑเหลวทั้งสิ้น 7 ถัง เพ่ือการใหบริการทาเทียบเรือ และบริการ รับ-
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เก็บ-จาย ผลิตภัณฑใหแกบริษัทกลุม ปตท. ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษัทเริ่มใหบริการในเชิงพาณิชยได
ต้ังแตวันที่ 21 เมษายน 2554 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTT Tank ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้ง 3 คน  และ ปตท. 

ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ PTT Tank ดวย 

 (3)   การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของ PTT Tank ในป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี 

       หนวย : ลานบาท  

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ - - 361 
รายไดรวม 1 12 404 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 7 36 307 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) (24) 97 
สินทรัพยรวม 765 3,710 4,359 
หน้ีสินรวม 130 1,247 1,801 
สวนของผูถือหุน 635 2,462 2,558 

 

(4) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับโอนสัญญาจาก ปตท. ซึ่งเดิม ปตท. ทําสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ไว จํานวน 2 สัญญา ไดแก สัญญาการใชพ้ืนที่ภายในบริเวณทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 สวนขยาย เน้ือที่
ประมาณ 57.8 ไร เพ่ือกอสรางคลังเก็บสินคาเหลว และสัญญารวมดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่กอสรางทาเทียบเรือนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 

4.2.3.1.9 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PMBC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 มีมติเห็นชอบให ปตท. 
จัดต้ังบริษัทรวมทุนกับบริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพ่ือผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีน ซักซิเนต 
(Polybutylene Succinate หรือ PBS) ขนาด 20,000 ตันตอป ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสามารถสลายตัวได
ภายในอุณหภูมิปกติ 

(1) ปตท. และ MCC ไดรวมกันจัดต้ังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PMBC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดวยทุนจดทะเบียน 360 ลานบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุนฝายละเทากัน มีที่ต้ัง
สํานักงานที่ ปตท. สํานักงานใหญ ช้ัน 7 อาคาร 2 เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โดยในระหวางป 
พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2555 บริษัทฯจะพัฒนาตลาด PBS ทั้งในและตางประเทศ ออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องตนเพ่ือ
กอสรางโรงงานผลิต PBS และคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตสารต้ังตนหลักของโครงการ คือ กรดไบโอซักซินิค (Bio-Succinic 
Acid) และจะขออนุมัติการลงทุนกอสรางโรงงานตอผูถือหุนตอไป  
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(2) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6 คน ประกอบดวยผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน 
และ MCC จํานวน 3 คน โดยผูบริหารจาก MCC ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และ ผูบริหารจาก ปตท. ดํารง
ตําแหนง กรรมการผูจัดการบริษัทฯ 

(3) การจัดหาวัตถุดิบ 
สารต้ังตนหลักที่ใชในการผลิต PBS ไดแก กรดไบโอซักซินิค และสาร 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol) ซึ่ง 

บริษัทฯ อยูระหวางการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือกอสรางโรงงานผลิตสารต้ังตนดังกลาว  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดลง
นามในบันทึกความเขาใจกับเจาของเทคโนโลยีรายหน่ึงและผูรวมทุนเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการผลิตกรดไบโอซักซิ
นิคแลวในไตรมาสท่ี 3 ป 2554 

บริษัทฯ อยูระหวางการออกแบบเบ้ืองตนทางวิศวกรรมเพื่อจัดทําเอกสารประมูลกอสรางโรงงานผลิต PBS ในจังหวัด
ระยอง โดยมีแผนเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 3 ป 2557 

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน ป 2554 เปนดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2554

รายไดจากการขายและบริการ -
รายไดรวม 7
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 15
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (8)
สินทรัพยรวม 359
หน้ีสินรวม 7
สวนของผูถือหุน 352
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4.2.3.2 หนวยธุรกิจการกล่ัน  
ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกล่ันนํ้ามันผานบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้น 4 บริษัทไดแก บริษัท ไทยออยล จํากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท 
ไออารพีซี จํากัด(มหาชน) (IRPC) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจขายนํ้ามันดิบที่ ปตท. จัดหามาจากแหลงนํ้ามันในประเทศและตางประเทศใหกับ 4 บริษัทขางตน 
โดยนํ้ามันดิบจากแหลงในประเทศจะขายใหกับ TOP BCP และ SPRC 

นอกจากการขายนํ้ามันดิบใหกับโรงกลั่นแลว ปตท. ยังรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจากบริษัทเพ่ือจําหนายตอใหแก
ลูกคาของกลุมธุรกิจนํ้ามัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว ปริมาณผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ ปตท. รับซื้อจะอางอิงจากสัดสวนการถือหุน
ของ ปตท. ในบริษัทน้ันๆ 

ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา โรงกลั่นนํ้ามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท.  มีกําลังการกล่ันและอัตราการใชกําลัง
การกลั่นที่เกิดจากการนํานํ้ามันดิบและวัตถุดิบเขากล่ัน ดังน้ี 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 

 
 

โรงกลั่น 
 
 

 
กําลัง 
การ
กลั่น 

ป 2552 ป 2553 ป 2554  
ปริมาณ 
น้ํามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใชกลั่น 

อัตราการ
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ
น้ํามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใชกลั่น 

อัตราการ
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ
น้ํามันดบิ 
/วัตถุดบิ 
ที่ใชกลั่น 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

TOP /1 275 274 99 261 95 283 103 
SPRC/2 155 151 97.4 158 101.9 153 98.7 
BCP/3 120 79 66.0 89 73.8 90 75.1 
IRPC /4 215 142 66.0 174 80.9 160 74.1 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน, กลุม ปตท. 
 /1 ในป 2553 TOP หยุดซอมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ของหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาหนวยที่ 

2(CCR-2) เปนเวลา 15 วัน   ทําการซอมบํารุงหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซินที่ 3 เปนเวลา 10 วัน  และเปล่ียนสารเรง
ปฏิกิริยาหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันดีเซลหนวยที่ 2 เปนเวลา 13 วัน ทําการซอมบํารุงหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 1 (CDU-1) 
เปนเวลา 7 วัน  หนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาท่ี 1 (CCR-1) เปนเวลา 11 วัน และเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาในหนวยแตก
โมเลกุลดวยสารเรงปฏิกิริยาโดยใชไฮโดรเจนรวมท่ี 1 (HCU-1) เปนเวลา 14 วัน  และหยุดซอมบํารุงใหญหนวยกลั่นน้ํามันดิบ
ที่ 2 (CDU-2) และหนวยกําจัดสารปนเปอนในน้ํามันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ต้ังแต 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 
ในป 2554 TOP มีการซอมบํารุงหนวยเพิ่มออกเทนดวยสารเรงปฏิกิริยาหนวยที ่ 2 และหนวยกลั่นสุญญากาศหนวยที ่ 3 รวม
ระยะเวลาประมาณ 19 วัน 

 /2 ในป 2553 SRPC หยุดการเดินเคร่ืองเพื่อซอมบํารุงหนวย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer ระหวางวันที่ 4-9 ส.ค. 53 เปน
เวลา 6 วัน  และหนวย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer, NHTU ,VDU และ CDU ระหวางวันที่ 4-8 ต.ค. 53 เปนเวลา 5 วัน 
เนื่องจากผลกระทบจากหนวย RFCCU หยุดการเดินเคร่ืองเพราะอุปกรณหลัก  

  ในป 2554 SPRC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น Platformer ตามกําหนดเวลา ระหวางวันที่ 6-20 มี.ค. 54 เปนเวลา 15 วันตอเนื่อง 
และหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น PGP และ RFCCU เนื่องจากการสูญเสียความสมดุลของแรงดันในวาลวตัวหลัก ลดตํ่าลง 
ระหวางวันที่ 6-7 และ 23 มี.ค. 54 เปนเวลา 3 วัน 

  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น HVGO  ตามกําหนดเวลา ระหวางวันที่ 6-20 มี.ค. 54 เปนเวลา 15 วันตอเนื่อง 
  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น RFCCU ระหวางวันที่ ชวงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เปนเวลารวมท้ังส้ิน 9 วัน 
  หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น DHTU ตามแผนเน่ืองมาจากการเปล่ียนตัวเรงปฏิกิริยาและเตรียมการเช่ือมโยงกับกระบวนการผลิต

ใหม  ระหวางวันที่ 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เปนเวลารวมท้ังส้ิน  37 วัน 
 /3  ป 2554 BCP หยุดซอมบํารุงประจําป ในวันที่ 3 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2554  จํานวน 32 วัน   
 /4 ในป 2552  IRPC หยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาหในเดือน ก.พ. 
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  ในป 2553 IRPC หยุดโรงงานเน่ืองจากไฟฟาขัดของรวม 3 คร้ัง 
  ในป 2554 IRPC หยุดซอมบํารุงโรงงานปโตรเคมีตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาห ในไตรมาส 1 และหยุดซอมบํารุงใหญตาม

แผน นาน 49 วัน ระหวางวันที่ 31 ต.ค – 18 ธ.ค. 

โดยโรงกลั่นมีการผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปออกมา ในป 2552 – ป 2554 ดังน้ี 
                                                                                                                                            หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป 2554 
กาซปโตรเลียมเหลว /1 18 18 21 
นํ้ามันเบนซิน 50 49 46 
นํ้ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามันกาด 33 38 36 
นํ้ามันดีเซล 119 125 126 
นํ้ามันเตา 36 32 32 
ยางมะตอย 4 5 4 
อื่นๆ 27 33 46 

รวม 288 301 310 
       ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG 1 ตัน เทากับ 11.64 บารเรล (หรือ 1 บารเรล เทากับ 0.0859 ตัน) 
/2     ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตจาก 4 โรงกล่ัน รวมกับท่ีผลิตจากบริษัท PTTGC  

  
ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากแตละโรงกล่ันไดมีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตลาด

ตางประเทศ ดังน้ี 
                                                                                                                   หนวย : พันบารเรลตอวัน 

โรงกลั่น 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

ปริมาณการ
จําหนาย 

  สัดสวนการจําหนาย 
ในประเทศ / ตางประเทศ 

(รอยละ) 

 ปริมาณการ 
  จําหนาย 

สัดสวนการจําหนาย 
  ในประเทศ / 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 

ปริมาณการ 
  จําหนาย 

 สัดสวนการจําหนาย 
  ในประเทศ / 
ตางประเทศ 

(รอยละ) 

TOP 293 81 / 19 272 80 / 20 281 85/15 
SPRC 157 86 / 14 166 85 / 15 163 86/14 
BCP/1 99 78 / 22 103 85 / 15 103 86/14 
IRPC 115 61 / 39 140 63 / 37 135 64/36 

 ที่มา  : กลุม ปตท. 
 /1 บางจาก มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอื่นในประเทศ ในสวนทีผ่ลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายใน

ตลาดของตนเอง 
 
 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) 
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจการกลั่น

นํ้ามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือผลิตและจําหนายนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูปปอนตลาดใน
ประเทศเปนสวนใหญ   ทั้งยังขยายการลงทุนใหครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี  นํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน เอทานอล 
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟา ตลอดจนธุรกิจขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนสง
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ผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปทางทอ  และธุรกิจใหคําปรึกษาทางดานพลังงาน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554  ปตท.ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 49.10 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.90  

TOP ต้ังอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกันยายน 2507 มีกําลังการกล่ัน 
220,000 บารเรลตอวัน ในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกําลังการกล่ันเพ่ิมขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซึ่งทําการ
เช่ือมโยงใหระบบของ TLB สงความรอนมาเพ่ิมอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้นกอนเขาสูหนวยกล่ันที่ 1 ทําใหกําลังการกล่ัน
ของTOP เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 5,000 บารเรลตอวันเปน 225,000 บารเรลตอวัน และในเดือน ธันวาคม 2550 การดําเนินการ
กอสรางหนวยกล่ันสวนขยายเพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตของหนวย CDU-3 แลวเสร็จ ทําใหปจจุบัน TOP มีกําลังการกล่ันเพ่ิมจาก 
225,000 บารเรลตอวัน เปน 275,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 22 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ี TOP จัดวา
เปนโรงกลั่นหลักซึ่ง ปตท.จะใชเปนฐานการผลิตเชิงพาณิชยเพ่ือสนับสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOP จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและ

การเลือกใชนํ้ามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลายคือ
มีหนวย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกลั่นนํ้ามันเตาใหเปน
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันอากาศยาน และนํ้ามันเบนซินไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของ TOP จะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศจะเปนการนําเขาทั้งจากแหลงตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรับแหลง
ภายในประเทศจัดหาจากแหลงสิริกิต์ิ จังหวัดกําแพงเพชร โดยการขนสงทางรถไฟ และจากแหลงปตตานี ทั้งน้ีการเลือกใช
นํ้ามันดิบจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทนที่จะไดรับ โดยมีความประสงคที่จะเพ่ิมการซื้อนํ้ามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ จากแหลง
ภายในประเทศใหมากที่สุด 

TOP จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปใหกับ ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงที่จะซื้อขายผลติภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามข้ันตอนการ
กําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ ขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวในสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกําหนดปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ปตท. ตองเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑที่ ปตท. ตองการ ซึ่งตองเปนปริมาณอยางนอยรอยละ 49.99 ของกําลัง
การกลั่น และ TOP จะแจงใหทราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑที่บริษัทฯ สามารถสงมอบให ปตท. ไดภายในเวลาที่ตกลงกัน 
นอกจากน้ี ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซื้อผลิตภัณฑ ณ ราคาตลาดในขณะน้ันกอนลูกคารายอื่นในปริมาณสูงสุดรอยละ 
100 ของกําลังการผลิตของบริษัทฯ  ภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑของ TOP เพ่ือการจําหนายในตลาดภายในประเทศใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ ตอง
ต้ังเปาหมายท่ีจะดําเนินการตามความตองการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑของ TOP ใหใกลเคยีงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดใน
เชิงพาณิชยและในทางเทคนิค เง่ือนไข และขอกําหนดของการซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงไดแจงความจํานงดังกลาวใหแกคูสัญญาอีกฝาย
หน่ึงเปนลายลักษณอักษรเปนการลวงหนาไมนอยวา 12 เดือน แตทั้งน้ี คูสัญญาไมสามารถแจงความจํานงกอนครบรอบปที่ 13 
นับจากวันที่สัญญา POCSA มีผลบังคับใช  

ในการดําเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน ใสใจตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม TOP ไดมีการดําเนิน
โครงการซึ่งชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานมลพิษ โดยการผลิตนํ้ามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซึ่งลดกํามะถันในนํ้ามัน
ลงไดถึง 7 เทา รวมท้ังการติดต้ัง Low NOx Burner เพ่ือลดการปลอยกาซไนโตรเจนไดออกไซด การติดต้ังระบบ Continuous 
Emission Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนําความรอน
จากไอเสียที่ปลอยทิ้งจากเครื่องผลิตไฟฟากังหันกาซกลับมาใชใหม  

(2)   การจําหนาย 
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ใน ป 2554 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 85 และสงออกประมาณรอยละ 15 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

 (3)  การบริหาร 
คณะกรรมการของ TOP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย กรรมการท้ังหมด 13 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ TOP ซึ่งรวมถึงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(4) ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2552– ป 2554  เปนดังน้ี 
 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 284,123 318,391 446,241 
รายไดรวม 287,393 324,352 448,773 
คาใชจายรวม(รวมภาษี) /1 274,938 315,114 433,602 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ/2 12,062 8,956 14,853 
สินทรัพยรวม 137,745 147,148 155,087 
หนี้สินรวม 66,058 71,578 70,053 
สวนของผูถอืหุน 71,687 75,570 85,034 

ที่มา  : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
/1 รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงนิได)  ป 2552 จํานวน 2,005 ลานบาท ป 2553 จํานวน 3,035 ลานบาท และ ป 2554 จํานวน 5,274 

ลานบาท 
/2 กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2552 จํานวน 393 ลานบาท ป 2553 จํานวน 

210 ลานบาท และ ป 2554 จํานวน 354 ลานบาท 
 

(5) การจัดโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  
 TOP ไดมีการบริหารเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเสี่ยงทางการเงินอันจะสงผลใหสามารถ

ประหยัดคาใชจายทางการเงินได ทั้งน้ียังใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายแหลงเงินกู สกุลเงินกูและ
ประเภทอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจโดยมุงเนนการกระจายความเสี่ยงและตนทุนการเงินที่แขงขันไดเปนหลัก  
 ในดานการบริหารการเงินของ TOP และบริษัทในเครือน้ันไดใหความสําคัญกับการบริหารกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังจัดโครงสรางเงินทุนใหมีความเหมาะสม ซึ่งจะมีทั้งการปรับเง่ือนไขการกูเงิน การกระจายแหลงเงินทุน 
เชน การออกหุนกูเพ่ือขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายยอย การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบันการเงิน และการออกตั๋ว
สัญญาใชเงินระยะสั้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใชเงินทุนหมุนเวียน TOP ยังใหความสําคัญกับระเบียบวินัยทาง
การเงิน (Financial Discipline) เน่ืองจากเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดในการบริหารกิจการทามกลางความไมแนนอนทางธุรกิจเชน
ในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนอยางตอเน่ืองเพ่ือใหนักลงทุนมีความ
มั่นใจและเช่ือถือในการดําเนินงาน 

 TOPไดมีการออกหุนกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไมมีหลักประกัน จํานวน 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ อายุ
ของหุนกู 10 ป ประเภทชําระคืนเงินตนครั้งเดียว ซึ่งจะครบกําหนดชําระคืนเงินตนในวันท่ี  9 มิถุนายน 2558 และหุนกู
สกุลเงินบาทชนิดไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ 4 ชุด จํานวนรวม 20,750 ลานบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถถอนป 
2556 จํานวน 2,750 ลานบาท ป 2555 จํานวน 3,000 ลานบาท ป 2557 จํานวน 12,000 ลานบาท และป 2565 จํานวน 
3,000 ลานบาท  

(6) โครงการขยายงานกล่ันและโครงการอ่ืนๆ 
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• รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนใหเอกชนเขามามีบทบาท และรวมลงทุนในธุรกิจการผลิตและจําหนาย
ไฟฟาในรูปแบบผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ซึ่งเปนการสงเสริมการผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพดวย
ระบบ Cogeneration ในป 2554 TOPไดผานการคัดเลือกใหจําหนายไฟฟาภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm จํานวน 2 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวัตต โดยมี
กําหนดจายไฟฟาเชิงพาณิชย (Commercial Operation Date: COD) ในป 2558 และ 2559 ตามลําดับ โดย
งบประมาณลงทุนของโครงการมีมูลคาประมาณ 10,200 ลานบาท ในขณะนี้ โครงการอยูระหวางการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ป 2555  

• TOP เปดการจําหนายนํ้ามันสะอาดมาตรฐานยูโร 4 ครบทุกผลิตภัณฑ ไดแก นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน
ออกเทน 91 นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 และน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 91 และ 95 ทั้งน้ี TOP สามารถผลิต
นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซินออกเทน 91 นํ้ามันเบนซินออกเทน 95 ตามมาตรฐานยูโร 4 ไดต้ังแตป 2551 
และสามารถผลิตนํ้ามันพ้ืนฐานแกสโซฮอล 91/95 มาตรฐานยูโร 4 ไดต้ังแตวันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดย
กรมธุรกิจพลังงานไดตรวจสอบและใหการรับรองคุณภาพแลว ทําใหโรงกลั่นไทยออยลเปนโรงกลั่นแหง
แรกที่สามารถผลิตนํ้ามันมาตรฐานยูโร 4 ไดครบทุกผลิตภัณฑ 

• TOP มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยกลั่นสุญญากาศที่ 2 โดยใชเทคโนโลยี Deep Cut เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการกลั่นแยกนํ้ามันเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออก
จากกากนํ้ามัน (Short Residue) โดยนํ้ามันเตาชนิดเบาน้ีจะใชเปนวัตถุดิบปอนใหกับหนวยแตกตัวโมเลกุล
นํ้ามัน (Cracking Unit) เพ่ือเปล่ียนสภาพใหเปนนํ้ามันเบาที่มีมูลคาสูงขึ้น เชน นํ้ามันเบนซิน (Gasoline) 
และนํ้ามันดีเซล (Gas Oil) นอกจากน้ี ยังชวยลดการผลิตนํ้ามันเตาที่มีมูลคาตํ่าอีกดวย ขอบเขตของ
โครงการจะครอบคลุมการติดต้ังหนวยกลั่น Deep Cut ตลอดจนการปรับปรุงหนวยผลิตตอเน่ืองอื่นๆ โดย
ใชเงินลงทุนประมาณ 3,000 ลานบาท ในขณะน้ีกําลังอยูระหวางการออกแบบทางดานวิศวกรรมเพ่ือ
เตรียมการกอสราง คาดวาโครงการทั้งหมดจะแลวเสร็จและสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 2 
ของป 2556 

• บจ. ไทยพาราลีน (TOP ถือหุนรอยละ 100) ไดดําเนินการปรับปรุงหนวยผลิต Tatoray เดิม ใหเปนหนวย 
Selective Toluene Disproportionation (STDP) เพ่ือเปล่ียนผลิตภัณฑโทลูอีนใหเปนสารอะโรมาติกสอื่นที่
มีมูลคาสูงขึ้น ขณะน้ีโครงการกําลังอยูระหวางการกอสราง ซึ่งมีความคืบหนาตามแผนงาน หลังจาก
โครงการแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2555 กําลังการผลิตสารพาราไซลีน และสารเบนซีนของ บจ. ไทยพารา
ไซลีนจะเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 117,000 และ 111,000 ตันตอปตามลําดับ  

• บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) (TOP ถือหุนรอยละ 100) ดําเนินการขยายกําลังการผลิตนํ้ามันยาง
สะอาด (Treated Distillate Aromatic Extract: TDAE) แลวเสร็จและจําหนาย เพ่ิมขึ้นอีก 50,000 ตันตอป 
และไดศึกษาโครงการเพิ่มมูลคาไขสแลค (Slack Wax) ซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได (Byproduct) จากการ
ผลิตนํ้ามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน ใหเปนไขพาราฟน (Paraffin Wax) ซึ่งเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเทียน
ไข เฟอรนิเจอร บรรจุภัณฑ เครื่องสําอาง และอาหาร ที่มีอัตราเติบโตในระดับสูง บมจ. ไทยลูบเบสมี
แผนการลงทุนในหนวยผลิตใหมซึ่งมีกําลังการผลิตไขพาราฟนราว 36,000 ตันตอป โดยใชเงินลงทุนราว 
1,085 ลานบาท ขณะน้ีกําลังอยูระหวางการออกแบบทางวิศวกรรม และคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในป 
2556 

• บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด (TOP ถือหุนรอยละ 100) ไดจัดต้ังบริษัท Thaioil Marine International Pte. 
(TOMI) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร โดยในป 2554 TOMI ไดรวมลงทุน กับ Strategic 
Partner ในการดําเนินธุรกิจกองเรือบรรทุกนํ้ามันดิบ โดยไดรวมกับบริษัท NYK Bulk & Energy B.V. 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 122 

(Netherland) จัดต้ังบริษัทรวมทุนเพ่ือจัดหาและดําเนินธุรกิจเรือขนสงนํ้ามันดิบ (VLCC) ลําแรก ซึ่งมี
ขนาด 280,000 ตันบรรทุก ภายใตช่ือบริษัท TOP-NYK Marine One Pte. เปนที่เรียบรอยแลว  นอกจากน้ี 
บจ.ไทยออยลมารีนยังไดรวมลงทุนกับ บจ. มารซัน ซึ่งดําเนินธุรกิจตอเรือขนสงพนักงานและสัมภาระ 
(Crew Boat) รวมทั้งเรือตรวจการณของกองทัพเรือไทย เพ่ือจัดหาเรือขนสงพนักงานและสัมภาระเพ่ือ
ใหบริการขนสงพนักงานจากฝงไปสูแทนขุดเจาะกาซของ บมจ. ปตท. สผ. ในอาวไทยอีกดวย   และ บจ.
ไทยออยลมารีนมีแผนงานจัดหาเรือ VLCC และเรือขนสงผลิตภัณฑปโตรเคมีเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนความ
ตองการของกลุม ปตท. และเพ่ือรองรับการขนสงผลิตภัณฑปโตรเคมีและสารละลายของเครือไทยออยล 
โดยมีโครงการจัดหาเรือ VLCC อีก 2 ลํา เรือขนสงผลิตภัณฑปโตรเคมีขนาด 3,000 ตันบรรทุก จํานวน 1 
ลํา และขยายธุรกิจดานเรือขนสงพนักงานและสัมภาระ ภายในป 2555 

• บจ. ไทยออยล เอทานอล (TOP ถือหุนรอยละ 100) ไดลงทุนหุนซื้อหุนรอยละ 21.28 ของ บจ. อุบล ไบโอ 
เอทานอล ซึ่งเปนโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังสดและมันเสน กําลังการผลิต 400,000 ลิตรตอ
วัน ที่อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะน้ีกําลังอยูในระหวางการกอสรางโรงงาน และคาดวาจะทํา
การผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาส 4 ของป 2555 เน่ืองจากสถานท่ีต้ังโรงงานอยูในพ้ืนที่ที่มีการปลูกมัน
สําปะหลังอยางกวางขวาง และ บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ไดมีขอตกลงกับผูนําเขาของประเทศจีนในการ
รับซื้อผลผลิตเอทานอลที่ไดทั้งหมด จึงทําใหโครงการมีความม่ันคงทั้งในดานวัตถุดิบและการสงออก
ผลิตภัณฑเอทานอล นอกจากน้ี บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ยังมีธุรกิจผลิตแปงมันสําปะหลังขนาดกําลังการ
ผลิต 300 เมตตริกตันตอวัน และธุรกิจผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียของโรงงานผลิตแปงเพ่ือนํามาใชเปน
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตและผลิตไฟฟาเพ่ือจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนธุรกิจเสริมอีก
ดวย โดยทั้งสองบริษัทมีแผนในการขยายกําลังการผลิตเพ่ิมอีกเทาตัวในป 2555 

• บจ. ศักด์ิไชยสิทธิ มีแผนงานที่จะขยายกําลังการผลิตสารทําละลายเพ่ือตอบสนองความตองการผลิตภัณฑ
ทําละลายที่เพ่ิมขึ้นทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งคาดวาโครงการดังกลาวจะประกอบดวยการขยาย
กําลังการผลิตสารทําละลายทั้งในสวนของผลิตภัณฑเดิม เชน Hexane, Rubber Solvent และผลิตภัณฑ
ใหม เชน A-100 โดยกําลังการผลิตรวมหลังโครงการขยายแลวเสร็จจะเพ่ิมจากปจจุบันที่ 80 KMTA เปน 
160 KMTA หรือเพ่ิมขึ้นอีก 100% โดยคณะกรรมการ บจ. ศักด์ิไชยสิทธิไดอนุมัติโครงการขยายดังกลาว
ในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการกอสรางไดในตนป 2555 และดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชยไดราวไตรมาส 4 ป 2556 

4.2.3.2.2  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (SPRC) 
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามันเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออก ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2554 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษัท บริษัท เชฟรอน เซาท เอเชีย โฮลด้ิงส 
พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอน คอรปอเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
2539 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 155,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 13 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

 (1) การผลิต 
SPRC จัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชนํ้ามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สามารถกลั่นนํ้ามันเตาใหเปนนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดีเซลไดเพ่ิมขึ้น การผลิตของ SPRC จะใชนํ้ามันดิบที่จัดหา
จากภายนอกและภายในประเทศ โดย ปตท. บริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน เปนผูจัดหานํ้ามันดิบใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement)  
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(2) การจัดจําหนาย 
SPRC ดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซื้อผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตาม
สัดสวนการถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว SPRC ยังมีการ
จําหนายผลิตภัณฑที่นําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ในป 2554 SPRC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 81 และสงออกประมาณรอยละ 19 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 8 คน เปนผูบริหารจาก ปตท.  

3 คน และจากบริษัทในเครือของเชฟรอน 5 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ SPRC ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 
หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553  ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 160,728 203,162 240,294 
รายไดรวม 161,492 204,590 241,353 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 155,958 199,028 233,468 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 5,534 5,562 7,885 
สินทรัพยรวม 61,511 71,835 81,114 
หนี้สินรวม 12,755 19,774 21,167 
สวนของผูถอืหุน 48,756 52,061 59,947 

 ที่มา:  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
               /1 รวมรายการภาษีเงินได(เครดิตภาษีเงินได) ป 2552 จํานวน 2,373 ลานบาท  ป 2553 จํานวน 2,389 ลานบาท  และ ป 2554 จํานวน 3,424 
ลานบาท 

 
(5)   การแปลงสภาพเปนบริษัท มหาชน 

  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัท SPRC ไดมีมติอนุมัติในหลักการและเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุน เพ่ือพิจารณาให บริษัท SPRC แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อถึงเวลาท่ี
เหมาะสม ซึ่งการนําบริษัทดังกลาวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเปนการปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญา
จัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่นปโตรเลียมระหวางกระทรวงพลังงานและ SPRC ดวย 

 
4.2.3.2.3 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ
หลักเก่ียวกับการบริหารโรงกล่ันนํ้ามันและจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปผานสถานีบริการภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัท โดย
จําหนายใหผูใชในภาคขนสง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคกอสราง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจําหนายผานผูคา
นํ้ามันรายใหญ รายเล็ก และลูกคารายยอยทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 27.22 

โรงกลั่นนํ้ามันของ BCP ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด ต้ังแตเดือนเมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกล่ัน 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 11 ของกําลังการกล่ัน
ทั้งหมดของประเทศ ณ ป 2554 
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(1)  การผลิต 
BCP ไดทดลองเดินเครื่องโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) และทดสอบเง่ือนไขตามสัญญา

กอสรางแลวเสร็จ และไดรับมอบโรงงานจากผูรับเหมาแลวในเดือน ธันวาคม 2552 โดยโครงการดังกลาวใชเทคโนโลยี  
Hydrocracking ซึ่งเปนกระบวนการแปลงนํ้ามันชนิดหนัก บางสวน(นํ้ามันเตา) ใหเปนนํ้ามันชนิดเบา (นํ้ามันเบนซินและดีเซล) 
ที่มีมูลคาสูง ซึ่งจะทําให BCP ยกระดับจาก Simple Refinery เปนโรงกลั่นประเภท Complex Refinery และเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํากําไรในระยะยาว นอกจากน้ี BCP ไดมุงเนนในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปองกันมลภาวะตอสิ่งแวดลอมเปน
อยางมาก เน่ืองจากเปนโรงกลั่นที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ BCP จะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเชนเดียวกับ TOP โดย ปตท.จัดหานํ้ามันดิบให BCP ตามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบเพชร โดยไดทําสัญญาซื้อขาย
นํ้ามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชต้ังแตป 2528 สวนสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลา 1 ป 
โดยจะมีการเจรจาตออายุสัญญาปตอป  

นอกจากน้ี ปตท. ยังไดจัดทําสัญญาจัดหานํ้ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับต้ังแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจัดหานํ้ามันดิบทั้งหมดใหกับ BCP เปนการเพ่ิมศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต 

 (2)  การจัดจําหนาย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กับ BCP มีผลสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ป นับต้ังแตวันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการคาได (Commercial Operation Date: 
COD) โดยหลัง COD ของโครงการ PQI แลวเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑจาก BCPไมนอยกวา 30% ของน้ํามันเบนซินและ
นํ้ามันดีเซลท่ีผลิตไดในแตละเดือน อยางไรก็ตาม BCP ยังมีการจัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนาย
ของตนเอง ดังน้ี 

1)  การคาปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
• การจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน 
• การจําหนายใหผูใชโดยตรง 
• การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคานํ้ามันรายอื่น: เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคานํ้ามันขนาดใหญและปานกลางที่มีคลัง
นํ้ามันเปนของตนเอง เพ่ือนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหน่ึง ใน ป 2554 BCP มีการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86 และสงออกประมาณรอยละ 14 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
       คณะกรรมการบริษัท BCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน  เปนผูบริหารจาก 

ปตท. 4 คน  
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(4)   การเงิน 
                       ผลการดําเนินงานของ BCP ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี 

                 หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553/3   ป 2554 
รายไดจากการขายและบริการ 108,681 136,369 158,610 
รายไดรวม 115,485 138,192 160,333 
คาใชจายรวม (รวมภาษ)ี/1 107,962 135,303 154,701 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ/2 7,524 2,796 5,610 
สินทรัพยรวม 53,891 58,412 61,603 
หนี้สินรวม 27,938 35,632 31,724 
สวนของผูถอืหุน 25,953 22,780 29,879 

     ที่มา :  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
     /1   รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2552 จํานวน 3,182 ลานบาท ป 2553 จํานวน 1,002 ลานบาท  และ ป2554 จํานวน 995 ลาน

บาท 
      /2 กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ป 2552 จํานวน 1 ลานบาท  ป 2553 จํานวน 76 ลาน

บาท  และ ป 2554 จํานวน 22 ลานบาท 
      /3 ในป 2554 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพยถาวรจากราคาท่ีตีใหมเปนราคาทุน  และไดปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ืองผลประโยชนพนักงาน ภายใตนโยบายการบัญชีใหม หนี้สินของกลุมบริษัทเก่ียวกับผลประโยชนหลัง
ออกจากงานและหน้ีสินผลประโยชนระยะยาวอื่น เพื่อปฎิบัติใหสอดคลองกับการปฎิบัติในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวถือปฎิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง ซึ่งมีผลทําใหสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงเปนจํานวน 4,041 ลานบาท หนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้น 231 ลานบาท และสวนของผูถือหุนลดลงจํานวน 4,272 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบตอผลกําไรและ
กําไรตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินกู  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท ทุนชําระแลว 1,376,923,157 บาท โดย

แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 1,376,923,157 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญท่ีออกใหมของบริษัทฯ (BCP-

W1) จํานวน 69,092,486 หนวย โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญเดิมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 
ป โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ราคาใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเทากับ 18 บาทตอหุน ซึ่ง
ปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบอายุและพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุนกูแปลงสภาพที่อยูในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหุนกู
แปลงสภาพของบริษัทฯ (BCP141A) ซึ่งออกโดย บริษัท สยามดีอาร จํากัด คงเหลือ 135,097 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 
10,000 บาท รวมมูลคา 1,350,970,000 บาท ซึ่งปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิไดถูกไถถอนเปนหุนกูแปลงสภาพและถูกแปลงเปน
หุนสามัญแลวทั้งหมด 

และนอกจากน้ีบริษัทฯ ออกหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ ชนิดหามโอนเปล่ียนมือเสนอขายใหแก บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 58,560 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 10,000 บาท รวมมูลคา 585,600,000 บาท ซึ่งปจจุบันหุนกูแปลง
สภาพดังกลาวไดถูกแปลงเปนหุนสามัญแลวทั้งหมดเชนกัน 

 (6)  การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามัน 
เปนโครงการกอสรางหนวยแตกตัวโมเลกุลนํ้ามัน (Cracking Unit) และหนวยอื่นๆ โดยมีมูลคาการลงทุน

ประมาณ 378 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหโรงกลั่น BCP เปล่ียนเปนโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซึ่งสามารถลดสัดสวน
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การผลิตนํ้ามันเตาใหอยูในระดับใกลเคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งน้ีการกอสรางโครงการแลวเสร็จ โดยเริ่มดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชยต้ังแต วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เปนตนมา  

โครงการปรับปรุงนํ้ามันตามมาตรฐานยูโร 4  
เพ่ือรองรับการผลิตนํ้ามันเบนซินและดีเซลกํามะถันตํ่า มาตรฐานยูโร 4  ใหไดตามเง่ือนไขรัฐบาลในวันที่ 1 

มกราคม 2555 ซึ่งไดดําเนินการกอสรางโครงการปรับปรุงนํ้ามันตามมาตรฐานยูโร 4 สําหรับนํ้ามันเบนซินและแกสโซฮอลได
แลวเสร็จตามเปาหมาย พรอมทั้งผลิตและจําหนายไดต้ังแตเดือนธันวาคมในปที่ผานมา อีกทั้งบริษัทฯ สามารถผลิตและจําหนาย
นํ้ามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 4 ไดต้ังแต ป 2551  

ธุรกิจผลิตเอทานอล  
ไดเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด ที่อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 583,000 

หุน หรือคิดเปนรอยละ 21.28 ของจํานวนหุนทั้งหมด  ซึ่งโรงงานอยูระหวางการกอสราง คาดวาจะเสร็จประมาณไตรมาส 4 ป 
2555 มีกําลังผลิต 400,000 ลิตรตอวัน ใชมันสําปะหลังสดและมันเสนจากเกษตรกรในพ้ืนที่เปนวัตถุดิบในการผลิต และสงออก
ไปจําหนายไปยังประเทศจีนเปนหลัก  การลงทุนในธุรกิจเอทานอลยังชวยเพ่ิมความม่ันคงในการจัดหาเอทานอลรองรับแผนการ
ขยายการจําหนายนํ้ามันแกสโซฮอล E20 และ E85 ในอนาคต 

ธรุกิจโซลารฟารมบางปะอิน  
"Sunny Bangchak" ไดเริ่มลงทุนและกอสรางเฟสแรก ขนาด 38 เมกะวัตต บริษัทฯ ไดดําเนินการกอสรางหนวย

ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยขนาด 8 เมกะวัตตแลวเสร็จ และสามารถจําหนายในเชิงพาณิชยใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ไดต้ังแตวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาฐานและสวนเพ่ิมคาไฟฟา (Adder) แตตองหยุดดําเนินงานจาก
เหตุการณอุทกภัยต้ังแตวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ซึ่งอยูระหวางการฟนฟูคาดวาจะกลับมาดําเนินการไดภายในไตรมาสสองป 2555  
บริษัทฯ จะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยรวมใหไมตํ่ากวา 118 เมกะวัตต ภายในป 2558 ซึ่งลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) กับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) โดยไดสวนเพ่ิมคาไฟฟา (adder) ในอัตราเดิมที่ 8 บาท/หนวย และ
คงมุงเนนขยายโครงการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยที่ใหผลตอบแทนสมํ่าเสมอเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

 
4.2.3.2.4 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ด
พลาสติกในป 2525 และไดขยายการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตางๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี
ครบวงจรในป 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศในเดือนกรกฏาคม 2540 สงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรงจนบริษัทตองเขาอยูภายใตการฟนฟู
กิจการเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2543  หลังจากน้ันบริษัทฯไดมีการดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการจนเปนผลสําเร็จ โดย ปตท. และ
กลุมผูรวมลงทุนชําระเงินคาหุนเพ่ิมทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให ปตท. ถือหุนในบริษัทฯ เปนสัดสวนรอยละ 31.5 โดย
มีผูถือหุนใหญรายอื่น ไดแก ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2549 ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 ปตท. ถือหุน
บริษัทฯเปนสัดสวนรอยละ 38.51โรงงานของบริษัทฯ ต้ังอยูที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบดวยโรง
กล่ันนํ้ามันและโรงงาน ปโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลั่นนํ้ามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดตางๆ 
รวมถึงผลิตภัณฑพลอยไดอื่น คือ นํ้ามันหลอล่ืน ยางมะตอย ผลิตภัณฑนํ้ามันสวนหน่ึงนํามาใชเปนวัตถุดิบของผลิตภัณฑปโตร
เคมี 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) เพ่ือจําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเน่ืองนําไปเปนวัตถุดิบ
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เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
เชน ทาเรือนํ้าลึก คลังนํ้ามัน โรงไฟฟา ทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด 
(Economy of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ   

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกวารอยละ 90 คือ นํ้ามันดิบ (Crude) โดยนํ้ามันดิบสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทนสูงสุด ปจจุบัน IRPC ซื้อ
นํ้ามันดิบสวนใหญผานบริษัทในกลุม ปตท. เพ่ือลดคาใชจายตางๆ เชน คา L/C, คาขนสง เปนตน  

(2) การจัดจําหนาย 
 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก  

 บริษัทฯ มีนโยบายเนนการขายในประเทศ โดยเปนการขายผานตัวแทนจําหนายและการขายตรง สวนการ
ขายตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ นอกจากน้ี บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกผานบริษัท 
พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ ปตท. บริษัทฯ จึงเขาไปลงทุนในบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง 
จํากัด โดยถือหุนรอยละ 25 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภัณฑนํ้ามัน  
 ผลิตภัณฑนํ้ามันมีลักษณะชองทางการจําหนาย ไดแก การจําหนายผานสถานีบริการ (Retail), การจําหนายให
ผูใชโดยตรง, การจําหนายใหลูกคาขายสง (Wholesales), การจําหนายใหลูกคามาตรา 7, การสงออก (Export) ใหกับผูคานํ้ามันใน
ตางประเทศ, การจําหนายนํ้ามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามันเตา (Fuel Oil) ใหกับเรือที่มาใชบริการทา
เทียบเรือของ IRPC และการจําหนายนํ้ามันใหกับสมาคมประมงในนานนํ้า ทั้งน้ี IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศ
ประมาณรอยละ 69 และสงออกประมาณรอยละ 31 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 17 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ผูจัดการใหญ  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในป 2552 –  ป 2554   เปนดังน้ี       

    หนวย : ลานบาท 
งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดจากการขายและบริการ 166,036 221,611 246,888 
รายไดรวม 166,218 223,497 248,336 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) /1 160,794 217,311 244,218 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ/2 5,415 6,100 4,107 
สินทรัพยรวม 114,194 120,458 132,176 
หนี้สินรวม 42,294 45,744 56,246 
สวนของผูถอืหุน 71,901 74,714 75,931 

        ที่มา :  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
/1    รวมรายการภาษีเงินได  ป 2552 จํานวน 51  ลานบาท ป 2553 จํานวน 130 ลานบาท และป 2554 จํานวน 85 ลานบาท  
/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  ป 2552  จํานวน 9 ลานบาท  ป 2553 จํานวน 4 

ลานบาทและ  ป 2554 จํานวน 11 ลานบาท 
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(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 
โครงการโรงไฟฟาพลังไอนํ้าและความรอนรวมเริ่มดําเนินการผลิตในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 สวนโครงการท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีนซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดในป 2555 โครงการ
ขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS (ABS6) คาดวาจะแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไดในป 2556 และแผนการลงทุนใน
โครงการฟนิกซ  ซึ่งเปนโครงการท่ีครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนของบริษัทฯ ทั้งดานการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต  ดานการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีอยูเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมขึ้น ดานการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน  ดานการขยายกําลังการผลิตในสายผลิตภัณฑที่ใหผลตอบแทนสูง เปนตน 

 
4.2.3.2.5. บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูชั่นส จาํกัด (PTTES) 
 ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดต้ัง บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูช่ันส จํากัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพ่ือใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และดําเนินงานดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. โครงสรางผูถือ
หุนประกอบดวย  ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20 

(1) การใหบริการ  
บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการทางเทคนิคและดําเนินงานดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. ไดแก ดานการ

จัดการพลังงาน ดานการวางแผน ดานการจัดการความเสี่ยง และพัฒนาเทคโนโลยีและความรูความชํานาญทางดานเทคนิคของ
กลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 5 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน และ ปตท. 

ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย 
(3)  ผลการดําเนินงานของ PTTES ในป 2554  (เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อ 1 กันยายน 2554 เปนดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

งบการเงิน ป 2554

รายไดจากการขายและบริการ 86.13
รายไดรวม 86.13
คาใชจายรวม(รวมภาษี) 79.69
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 6.44
สินทรัพยรวม 198.04
หนี้สินรวม 41.60
สวนของผูถอืหุน 156.44

ที่มา  : บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด 
/1    รวมรายการภาษีเงินไดป 2554 จํานวน 2.85 ลานบาท 
/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ป 2554 จํานวน 2.58 ลานบาท 
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4.2.4 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนตางประเทศอยางตอเน่ืองโดยมีเปาหมายในการสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 
ในสัดสวนรอยละ 20 ของรายไดทั้งหมดของ ปตท. ภายในป 2563 โดยลงทุนผานบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในธุรกิจที่
เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองของ ปตท. ในตางประเทศ  และบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอรยี จํากัด ในธุรกิจ
ปลูกและพัฒนาสวนปาลม 

4.2.4.1 บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTTI) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการจัดต้ังบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด (PTT International Company Limited – PTTI) โดยจดทะเบียนเปนบริษัทจาํกัดในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
ตัวแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการตางๆ ที่เก่ียวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ตอเน่ืองของ ปตท. ในตางประเทศ 
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 100 ลานบาท ซึ่งไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดย ปตท. ถือหุน
ทั้งหมด  

  ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 ในการประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 ไดมีมติพิเศษอนุมัติให PTTI เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
100,000,000 บาท เปน 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,650,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
และมติการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 มีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
19,445,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 1,944,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาททั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 36,045,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน  33,157,000,000.00 บาท 
(หุนสามัญ  3,315,700,00 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท)   

(1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ 

- บริษัท East Mediterranean Gas (EMG): เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI ครั้งที่ 1/2550 
มีมติอนุมัติการลงทุนซื้อหุน EMG ตามท่ี ปตท. มอบหมาย จํานวนรอยละ 25 คิดเปนจํานวน 36.75 ลานหุน และอนุมัติ การกูเงิน 
Shareholder’s Loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม 621 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทา 21,735 ลานบาทเพ่ือซื้อหุน EMG โดย PTTI 
ไดทําสัญญาเงินกู (Shareholder’s Loan) กับ ปตท. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 PTTI ไดเบิกใช
วงเงินกูดังกลาวเพ่ือซื้อหุนบริษัท EMG ในสัดสวนรอยละ 25 เปนจํานวนเงินประมาณ 16,479 ลานบาท  

บริษัท EMG เปนบริษัทแหงเดียวที่ไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากประเทศอียิปตไปขายยังประเทศอิสราเอล
ภายใต MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษัท EMG จะรับซื้อกาซธรรมชาติจากบริษัท Egyptian General Petroleum Corp. 
(EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลานลบ.ฟุต/วัน เปนเวลา 20 ป และขนสงผานระบบทอ
สงกาซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของประเทศอิสราเอล และไดเริ่ม
ดําเนินโครงการในไตรมาส 1 ป 2551 ทั้งน้ี PTTI ไดสิทธิในการเปนกรรมการในบริษัท EMG จํานวน 3 คน  

บริษัท EMG มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในป 2551 จํานวน 25.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 ขาดทุนสุทธิ
จํานวน 41.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 42.50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ป 2554 มีผลการ
ดําเนินงานขาดทุนสุทธิ  52.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนผลมาจากต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2554 ไดเกิดเหตุการณไมสงบใน
ประเทศอียิปตขึ้นมา  โดยประชาชนไดลุกฮือขึ้นตอตานและลมรัฐบาลภายใตการปกครองของอดีตประธานาธิบดีมูบารัคสําเร็จ ทํา
ใหอียิปตตกอยูภายใตการปกครองช่ัวคราวของรัฐบาลทหารกอนจะเขาสูกระบวนการเลือกต้ังรัฐบาลใหม  ทั้งน้ีไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอธุรกิจของ EMG อยางมีนัยสําคัญ และยังเปนผลให PTTI ไดจัดทําการประเมินมูลคาการลงทุนใน EMG เน่ืองดวย
สถานการณต้ังแตไตรมาสสองของป 2554 มีเหตุบงช้ีวาอาจเกิดการดอยคาของเงินลงทุน PTTI ไดทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
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ไดรับคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1    ตุลาคม 2554 ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (DCF method)  
สงผลให บริษัทฯตองรับรูรายการบันทึกการดอยคาทางบัญชีดังน้ี     

- มูลคาตามบัญชี (Carrying value) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ภายใตงบการเงินรวม มี
จํานวนทั้งสิ้น 13,316.9 ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวนทั้งสิ้น 16,544.6 ลานบาท  

- มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน (Recoverable amount) ที่ประเมินไดคือ 7,495.2 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวามูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนใน EMG   

- สงผลให PTTI ตองบันทึกลดมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนใน EMG ใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และ
รับรูสวนลดดังกลาวเปนผลขาดทุนจากการดอยคาบนงบการเงินรวมของบริษัทในป 2554 เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 5,821.64 ลานบาท โดยจะปรากฎบนงบการเงินรวมของ ปตท. ดวยเชนกัน และรับรูผลขาดทุนดังกลาว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 9,049.38 ลานบาท 

 
  - บริษัท PTT Mining Limited: เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI ครั้งที่ 5/2551 มีมติ
อนุมัติในหลักการใหจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศฮองกง และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ไดมีการจัดต้ังบริษัท Lints Limited 
(ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Mining Limited (PTTML))ในเขตบริหารพิเศษฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเขาซื้อหุน
ทั้งหมด ในบริษัทที่ไดมีการจดทะเบียนจัดต้ังอยูกอนแลว (shelf company) โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,000 เหรียญฮองกง 
และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 1 เหรียญฮองกงเพ่ือเปนตัวแทนของ PTTI ในการลงทุนในตางประเทศ  

                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 PTTML ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซื้อหุนบริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 
ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปน PTT Asia Pacific Mining (PTTAPM) (SRL ถือหุนทั้งหมด) คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของหุนทั้งหมด ใน
มูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 335 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเทาประมาณ 11,838.9 ลานบาท (ณ อัตราแลกเปล่ียนที่ 35.34 บาทตอ
เหรียญสหรัฐฯ) โดย PTTAPM เปนบริษัทที่ SRL ต้ังขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดย PTT APM  ถือหุนรอยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia Resources Limited (SAR) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศ
สิงคโปร และ SAR ถือหุนทั้งหมดในเหมืองถานหิน Sebuku และในเหมืองถานหิน Jembayan และถือหุนรอยละ 80 ในโครงการ
สํารวจถานหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี PTTAPM ยังถือหุนรอยละ 35 ในกิจการรวมคาที่มิไดจดทะเบียนกับ Far 
East Energy Coporation Pty Ltd.ซึ่งไดสิทธิสํารวจถานหินในประเทศบรูไน และถือหุนรอยละ 33.5 ในบริษัทรวมทุนเพ่ือทํา
เหมืองถานหินที่ Sakoa Coal Basin ในหมูเกาะมาดากัสการ  

  ทั้งน้ีในป 2552 SAR สามารถผลิตถานหินไดจํานวน 8.4 ลานตันจากเหมือง Sebuku และ Jembayan มีรายไดจาก
การขายจํานวน 748.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 133.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ป 2553 มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 
88.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ   และป 2554 มีกําไรสุทธิหลังหักภาษี 190.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

                     วันที่ 28 เมษายน 2552 PTTML และ SRL ตางไดปฏิบัติตามเง่ือนไขบังคับกอนของสัญญาซื้อขายหุนสําเร็จ PTTML 
จึงไดชําระราคาของการเขาซื้อกิจการจํานวนแรก 219.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดรับโอนหุน PTTAPM ในวันดังกลาวเรียบรอย
แลว สวนที่เหลือจํานวนไมเกิน 115 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะชําระเมื่อไดรับการยืนยันการปรับเพ่ิมขึ้นของปริมาณสํารองถานหิน 
(JORC reserve upgrades) ของเหมืองถานหินที่เกาะ Sebuku (SRL ไดดําเนินการยื่น legal opinion ตอ Deacons (Escrow Agent) 
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เพ่ือแจงใหทราบวา Cagar Alam (CA) ไดรับการอนุมัติโดยทางการอินโดนีเซียแลว ใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 PTTML จึงไดชําระเงินจํานวนน้ีแลว) ทั้งน้ี ปตท. เปนผูสนับสนุนเงินลงทุนใหแก PTTML ผาน PTTI โดย 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาท่ี 131 

ปตท. เพ่ิมทุนจดทะเบียนใน PTTI (ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 1 เมษายน 2552) และ PTTI ใหเงินกูยืมแก 
PTTML 

                  ในชวงเดือนกรกฎาคม 2552 Standard Chartered Bank (SCB) ไดใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีอยูใน 
SAR จํานวน 35,000,000 หนวย สงผลใหสัดสวนการลงทุนของ PTTAPM ใน SAR ลดลงรอยละ 1.5 จากรอยละ 47.1 เหลือ 
รอยละ 45.6 

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซื้อกิจการเหมืองถานหินของบริษัท Straits Resources Limited  (SRL) 
ผานบริษัท PTTML ซึ่งเปนบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะชําระเงินใหแกผูถือหุนของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียตอหุน คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลานบาท ซึ่งการซื้อกิจการในคร้ังน้ี เปน
การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการเติบโตในอนาคต 

                     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 บริษัทธุรกิจถานหินเปล่ียนช่ือจาก SRL เปน International Coal Holdings Limit (ICH) 
โดย ICH เปนบริษัทที่ต้ังขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ICH ถือหุนรอยละ 40 
ในบริษัท PTTAPM (PTTML ถือหุนรอยละ 60  ซึ่งจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียและ PTTAPM ถือหุนรอยละ 45.6  ใน 
Straits Asia Resources (SAR) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTT APM มีสัดสวนการถือหุนใน SAR รอยละ 45.4 ) 

                     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดชําระราคาของการเขาซื้อ ICH จํานวน 544,109,676 เหรียญออสเตรเลีย 
เทียบเทา 16,831,216,669 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันโอนเงิน) และไดรับโอนหุนบริษัท ICH ในวันดังกลาวเรียบรอยแลว 
(จํานวนหุนสามัญ 316,342,835 หุน มูลคาหุนละ 1.72 เหรียญออสเตรเลีย) 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเปล่ียนช่ือบริษัทจาก Strait Asia Resources Company 
Limited เปน Sakari Company Limited 

                    ต้ังแตวันเขาซื้อกิจการ (28 เมษายน 2552) ถึง 31 ธันวาคม 2552 PTTAPM มีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 52.47 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  สําหรับงวด ป 2553 มีกําไรสุทธิจํานวน 30.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ และงวด ป 2554 มีกําไรสุทธิ 75.11 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 

                      - บริษัทอ่ืนๆ :  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTI ครั้งที่ 10/2553 มีมติอนุมัติ ให  PTTI 
และ/หรือ บริษัทยอยของ PTTI จัดต้ังบริษัทยอยในประเทศไทยเพ่ือใชเปนบริษัทรวมทุนหรือลงทุน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า 1,280 MW ในประเทศลาว โดยการซื้อหุนสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited 
(XPCL)  ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษัท ช. การชาง (มหาชน) จํานวน 20,000,0001 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 200,000,010.00 บาท ในสัดสวนรอยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มตน 999,900 บาท มูลคาหุนละ 100 
บาท 

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ไดจัดต้ังบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
999,900 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 9,999 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยมี PTTI เปนผูถือหุนทั้งหมดและ PTTI ไดชําระ
ทุนจดทะเบียนเต็มจํานวนแลวเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 ตอมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท นที ซิน
เนอรยี่ จํากัด ครั้งที่ 1/2553 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ NSC เปน 215,000,000.00 บาท วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 PTTI ไดชําระ
ทุนจดทะเบียนแกบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด จํานวน 214,000,100 บาท (หุนสามัญจํานวน 2,140,001 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) 
เพ่ือใชสําหรับซื้อหุน 25% ในบริษัท Xayaburi Power Company Limited และ NSC ไดชําระเงินคาหุนบริษัท XPCL แกบริษัท ช.
การชาง จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 200,000,010.00 บาท ในสัดสวน 25%  ที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1 /2554 มีมติใหบริษัทฯพ่ิมทุนจดทะเบียนเปนครั้งคราว จากทุนจดทะเบียนจํานวน 215,000,000.00 บาท ขึ้นถึงเพดาน 
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415,000,000.00 บาท  ทั้งน้ี วันที่ 22 เมษายน 2554 PTTI ไดชําระทุนจดทะเบียนแกบริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด อีกจํานวน 
50,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 500,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ทําใหณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด
ทุนจดทะเบียน 415,000,000 บาท (หุนสามัญ 4,150,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) โดยออกจําหนายและเรียกชําระคาหุนแลวเปน
จํานวน 265,000,000 บาท (หุนสามัญ 2,650,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) ) เพ่ือใชสําหรับซื้อหุนรอยละ 25 ในบริษัท XPCL ที่มี
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน และมีมติใหเรียกชําระคาหุนเต็มจํานวนจาก
หุนที่ออกใหมในวันเดียวกัน 
 (2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษัท PTTI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการ 7 คนซึ่งเปนผูบริหารจาก ปตท. 5 คน  
จากกระทรวงพลังงาน 1 คน และจากกระทรวงการคลัง 1 คน 
  (3) การเงิน 

 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTI ป 2552 - ป 2554 เปนดังน้ี  
                                                  หนวย  :  ลานบาท 

งบการเงิน 
ป 2552   ป 2553   ป 2554  

*ยังไมสอบทาน 
รายไดรวม 20,783 24,765 31,384
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 21,739 27470 37,783
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (2,522) (2,705) (6,399)
สินทรัพยรวม 68,077 67,623 69,893
หน้ีสินรวม 41,050 42,368 45,154
สวนของผูถือหุนสวนนอย 18,780 19,266 16,611
สวนของผูถือหุน 8,247 5,989  8,128

ที่มา: บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

4.2.4.2 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรย่ี จํากัด (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติใหจัดต้ัง บริษัท ปตท กรีน 
เอ็นเนอรยี่ จํากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุน 100% เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลานบาท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน
อยูที่ 10,860 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุนในธุรกิจปาลมนํ้ามัน เพ่ือเปนแหลงพลังงานทดแทนใหประเทศตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน โดยมีเปาหมายในการเขาลงทุนในธุรกิจปาลมนํ้ามันที่ประเทศอินโดนีเซีย 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตนทุนการผลิตที่ตํ่า อีกทั้งยังมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการลงทุนปลูก
ปาลมในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติกรอบการลงทุนพ้ืนที่ปลูกปาลม 500,000 เฮกตาร หรือประมาณ 
3.1 ลานไร  

(1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให PTTGE ลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara ดวยเงินลงทุน
จํานวน 1,871.25 ลานบาท สําหรับสวนปาลมนํ้ามันบนพ้ืนที่ 734,375 ไร ต้ังอยูที่ เกาะ Kalimantan ปจจุบันไดดําเนินการลงปลูก
ไปแลวจํานวน 6,875ไร และเตรียมเมล็ดเพ่ือเพาะเปนตนกลาออนสําหรับ 22,300ไร อีกดวย 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551 PTTGE เขาซื้อกิจการบริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR (Kalimantan)) โดยมี
สินทรัพยเปนสวนปาลมนํ้ามันขนาด 87,500 ไร ต้ังอยูที่เกาะ Kalimantanโดยปจจุบันมีการพัฒนาพ้ืนที่แลวทั้งสิ้น 65,970 ไร โดย
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คาดวา PTTGE จะสามารถพัฒนาพ้ืนที่ในป 2555 ไดครบทั้งหมด 87,500 ไร ทั้งน้ี ในป 2551-2554 ที่ผานมา PT. MAR สามารถ
ผลิตผลปาลมดิบออกสูตลาดไดเปนจํานวน 145,715 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 352 ลานบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (CPO) ที่กําลังการผลิต 45 ตันตอช่ัวโมง ของโครงการ PT. MAR ไดดําเนินการสรางแลวเสร็จ
และเดินเครื่องต้ังแตเดือนกรกฎาคม เปนตนมา ผลปาลมดิบทั้งหมดจึงถูกนํามาใชในการผลิต CPO ของโครงการเอง โดยในป 
2554 PTTGE มีผลผลิต CPO ประมาณ 12,650 ตัน ซึ่งสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯประมาณ 402 ลานบาท นอกจากน้ียังมีการ
เตรียมจัดสรางระบบบําบัดนํ้าเสียจากโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ เพ่ือนําของเสียที่จะเกิดขึ้นมาผลิตเปน Biogas เพ่ือนํากลับมาใช
ประโยชนไดอีกครั้ง และยังสามารถลดปริมาณมลพิษที่ปลอยสูสิ่งแวดลอมไดอีกดวย 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาซื้อสินทรัพยบริษัท PT. Mitra Aneka 
Rezeki (PT. MAR (Palembang)) ผาน PT. MAR และมีมูลคาลงทุน 645 ลานบาท โดยมีสินทรัพยสิทธิบนที่ดิน 43,750 ไร พ้ืนที่
ชาวบานบน Contract Farming 93,750 ไร และโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบพรอมดําเนินการผลิตขนาด 30 ตัน/ชม. โครงการต้ังอยูบน
เกาะสุมาตรา ปจจุบัน PT. MAR (Palembang) ไดรับเอกสารสิทธิสําคัญตางๆในการเพาะปลูกและการดําเนินการโรงสกัดครบถวน
แลว โดยบริษัทไดถือกรรมสิทธิ์เอกสารตางๆ เรียบรอย และเขาดําเนินการไดเมื่อปลายป 2554 ที่ผานมา 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 ไดอนุมัติให PTTGE เขาลงทุนในบริษัท PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลานบาท โดยเปนการเขาลงทุนรวมแบบ Joint Venture ซึ่ง PTTGE เขาถือหุนในโครงการ 
PT. FBP จํานวนรอยละ 70  ซึ่งมีสิทธิในที่ดิน 675,000 ไร และมีทุนจดทะเบียน ณ วันเขาซื้อประมาณ 867 ลานบาท โครงการต้ังอยู
ที่ West Kalimantan ปจจุบันไดดําเนินการจัดทําแผนแมบท (Master Plan) ในการพัฒนาสวนปาลม รวมถึงแผนการระบบขนสง 
(Logistic Plan) โดยการสํารวจเสนทางคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางนํ้า เพ่ือใหสามารถลําเลียงวัสดุ อุปกรณ รวมถึงผลผลิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจัดทําระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการนําตนออนที่พรอมลงปลูกเขาสูพ้ืนที่ปลูก
จริง โดยปจจุบัน ไดดําเนินการลงปลูกตนปาลมระยะเติบโตที่ 1 (Immature 1) ไปแลวเปนพ้ืนที่จํานวน 8,125 ไร 

(2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษัท PTTGE ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการท้ังหมด 5 ทาน โดยเปนผูบริหาร
จาก ปตท. ทั้งหมด 

(3) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2552 – ป 2554 เปนดังน้ี  

หนวย  :  ลานเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดรวม 7 7 12 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 8 14 30 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ (2) (7) (18) 
สินทรัพยรวม 175 211 316 
หน้ีสินรวม 8 9 12 
สวนของผูถือหุน 167 202 305 
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4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจสํารวจและผลิตและกาซธรรมชาติ 

4.3.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน  

 ณ สิ้นป 2553 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย รวมท้ังสวนของพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย เปนดังน้ี 

ปริมาณสํารองปโตรเลียม 
กาซธรรมชาติ  

(พันลานลูกบาศกฟุต) 
น้ํามันดิบ 

(ลานบารเรล) 
กาซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 
(Proved Reserves) 

10,588 197 245 

ปริมาณสํารองที่คาดวาจะพบ 
(Probable Reserves) 

11,479 461 335 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

6,386 247 130 

ที่มา :  รายงานประจําป 2553 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ    

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญๆ (Operator) เชน บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท เฮสส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรช่ัน จํากัด เปนตน ในป 2553  มีปริมาณการ
ผลิตกาซธรรมชาติในประเทศเฉล่ีย 2,860 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 3 นํ้ามันดิบ 152,005  บารเรลตอวัน 
เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 4 และกาซธรรมชาติเหลว 88,632 บารเรลตอวัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 3  

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับป 2548 – ป 2553 เปนดังน้ี 

ป กาซธรรมชาติ  
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

น้ํามันดิบ 
(บารเรลตอวัน) 

กาซธรรมชาติเหลว 
(บารเรลตอวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 
2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 133,549 78,844 
2551 2,658 145,616 85,862 
2552 2,576 150,864 83,493 
2553 2,860 152,005 88,632 

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) น้ัน ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ 
สวนใหญ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. 
กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ไดดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอย
เพ่ือขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจุบันกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวนของกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแล  
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4.3.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

ณ สิ้นป 2554 การจัดหากาซธรรมชาติเฉล่ีย 4,184 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอลูกบาศกฟุต) 
(คิดเปนสัดสวนการจัดหาจากแหลงในประเทศและตางประเทศรอยละ 78 และ 22 ตามลําดับ)   ปริมาณการจัดหากาซฯ ของป
2554 เพ่ิมขึ้น 109 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 3 เมื่อเทียบกับป 2553 สําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 
4,147  ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพ่ิมขึ้น 107 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนรอยละ 3  

ทั้งน้ีปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2554 ใหกับลูกคากลุมตางๆ มีดังน้ี 

• ภาคไฟฟา 

 ปริมาณการจําหนายเฉล่ีย 2,497 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 60% ของปริมาณจําหนายทั้งหมด 
ประกอบดวยการจําหนายใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 1,146 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟา
อิสระจํานวน 7 ราย เฉล่ีย 866 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ผูผลิตไฟฟารายเล็กจํานวน 20 ราย เฉล่ีย 485 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดย
การจําหนายกาซธรรมชาติในภาคไฟฟาลดลง 265 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 10 

• ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจําหนายเฉล่ีย 550 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 13 ของปริมาณจําหนายทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 
106 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 24 โดยมีจํานวนลูกคาทั้งสิ้น 309 ราย 

• ภาคขนสง 

การจําหนายกาซธรรมชาติในภาคขนสง หรือ NGV มีปริมาณเฉล่ีย 246 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปน
สัดสวนรอยละ 6 ของปริมาณจําหนายทั้งหมด โดยเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมา 35 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน หรือรอยละ 34 ซึ่งเปนผลมา
จากการขยายสถานีบริการอยางตอเน่ืองทําใหปจจุบันมีสถานีบริการรวม 469 แหง เปนสถานีที่ ปตท.ลงทุนเอง 385 แหง และ
เอกชนลงทุน 84 แหง ครอบคลุม 53 จังหวัด โดยในป 2554 สัดสวนการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงทดแทนการใชนํ้ามัน
เบนซินและดีเซลเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 9.2 จากรอยละ 8.5 ทั้งน้ี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 มีจํานวนรถยนตใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 300,581 คัน เพ่ิมขึ้น 74,913 คัน หรือรอยละ 33.2 เมื่อเทียบกับป 2553   

อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ปตท. ไดรับความเห็นชอบตามมติ กพช. ใหทยอยปรับขึ้นราคา
ขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทตอกิโลกรัม ต้ังแต 16 มกราคม 2555 จนถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยใหการสนับสนุนสวนลด
บัตรเครดิตพลังงานสําหรับรถโดยสารสาธารณะ ดังน้ัน หากราคา NGV สามารถปรับไดตามมติ กพช. น้ีจริงจะทําให ปตท. มี
ภาระขาดทุนตอหนวยลดลง 

   

• โรงแยกกาซธรรมชาติ 

 การใชกาซธรรมชาติเพ่ือผลิตผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 867 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 21 ของปริมาณการจําหนายรวมทั้งหมด เน่ืองจากโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 เริ่มดําเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนมกราคม 2554  
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ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวางป 2548 – ป 2554 

                   หนวย : ลานหนวย 

 ป 2548 ป2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552  ป 2553 ป 2554 

1. พลังน้ํา 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,113
2. กาซธรรมชาติ 94,468 94,398 98,148 104,386 105,930 117,941 99,880
3. น้ํามันเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493 600 1,307
4. ถานหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 29,376
5. กระแสไฟฟานําเขา และอื่นๆ 6,228 7,217 7,041 5,033 5,161 10.017 12,392

รวม 134,798 141,919 147,026 148,221 148,358 163,668 150,068
อัตราการขยายตัว  (รอยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8          0.1 10.3 -8.3

ที่มา :  ขอมูลตาม Web Site ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th)  
 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2573 (PDP2010) โดยแผน PDP 2010 
ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาในชวง 5 ป แรก มีการขยายตัวอยูที่รอยละ 6 และในระยะยาวก็จะยังคงมี
การขยายตัวอยางตอเน่ือง ซึ่งกาซธรรมชาติยังคงเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยตามแผนฉบับดังกลาวผูผลิตไฟฟาอิสระ
รายใหมจะใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา เน่ืองจากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนที่
ยอมรับดานสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามประเภทเช้ือเพลิง 
แสดงดังภาพ นอกจากน้ี ภาครัฐยังไดมีนโยบายผลักดันการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เน่ืองจาก
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ และจะชวยลดผลกระทบตอผูบริโภคในชวงที่ราคานํ้ามันในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก 
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4.3.1.3 การปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงาน       

รัฐบาลมีนโยบายใหมีการปรับโครงสรางบริหารกิจการพลังงานใหเหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ใหการกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมทั้งกิจการ
ไฟฟาและกาซธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ  มั่นคง  มีปริมาณเพียงพอ  และใหมีการจัดต้ังองคกรกํากับดูแลอิสระ  คือ 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพ่ือกํากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิ
ชอบ และคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 
และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
(พระราชบัญญัติฯ) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
เปนตนไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน    

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามัน   

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นนํ้ามันรวมทั้งสิ้น 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,104,000 บารเรล
ตอวัน (ไมรวมกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จํานวน 135,000 บารเรลตอวัน) ในป 2554 โรง
กล่ันนํ้ามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 974,347 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยกกาซฯ 
และโรงงานปโตรเคมีจํานวน 92,990 บารเรลตอวัน ทําใหมีการผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งสิ้นจํานวน 
1,067,337 บารเรลตอวัน 

ประเทศไทยผลิตนํ้ามันสําเร็จรูปแยกเปนผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ดังน้ี 
    หนวย : บารเรลตอวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ ป 2552 ป 2553 ป 2554 
น้ํามันเบนซิน 222,229      218,198    208,424  
น้ํามันดีเซล 387,546      401,606    398,052  
น้ํามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน 102,966      106,775    108,441  
น้ํามันเตา 118,633      103,393    100,222  
น้ํามันกาด 1,601         8,043        2,616  
กาซปโตรเลียมเหลว 133,840      136,400    156,592  
รวม 966,816 974,414   974,347  
   ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับ
ที่ต้ังของโรงกลั่นนํ้ามัน การขนสงนํ้ามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของ
ประเทศ ขณะที่การขนสงนํ้ามันดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยที่นํ้ามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกล่ัน
นํ้ามันทั้ง 7 แหงเพ่ือกล่ันเปนผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงนํ้ามัน ปจจุบันการขนสง
นํ้ามันทางทอสงนํ้ามันแมจะเพ่ิมสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและ
รถไฟ เน่ืองจากทอขนสงนํ้ามันไมไดมีการเช่ือมตอกับโรงกลั่นนํ้ามันทุกแหง โรงกลั่นนํ้ามันสวนใหญต้ังอยูที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีความตองการใชนํ้ามันสูงกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายนํ้ามัน 

ประเทศไทยมีผูคานํ้ามันที่จดทะเบียนเปนผูคานํ้ามันตามมาตรา 7 รวม 42 ราย ป 2554 มีความตองการใชนํ้ามันทั้ง
ประเทศรวม 42,005 ลานลิตร เพ่ิมขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 3.9 โดยผลิตภัณฑนํ้ามันเบนซินมีการใชใกลเคียง
กับชวงเดียวกันของปกอน  สําหรับผลิตภัณฑที่มีการใชเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนคือ LPG เน่ืองจากภาครัฐ
ยังคงควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่นทําใหมีราคาถูกกวาเช้ือเพลิงชนิดอื่น  อยางไรก็ตามภาครัฐเริ่มมีการปรับราคา
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยปรับขึ้นไตรมาสละ 3 บาท/กก. รวม 4 ไตรมาส  ซึ่งในวันที่     
1 เมษายน 2555 จะเปนการปรับขึ้นครั้งสุดทายที่จะทําให LPG ภาคอุตสาหกรรมมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นอีก 12 บาท/กก.  ในการ
ปรับดังกลาวผูคามาตรา 7 ทุกรายจะไมไดรับประโยชนจากการปรับราคาเน่ืองจากตองนําเงินสงใหภาครัฐ  นํ้ามันดีเซล การ
ใชเพ่ิมขึ้นจากการที่ภาครัฐตรึงราคาขายปลีกไมเกิน 30 บาทตอลิตร นํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน การใชเพ่ิมขึ้นตามภาวะการ
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ขนสงทางอากาศขยายตัวสูงขึ้น สําหรับนํ้ามันเตามีการใชลดลงรอยละ 6 จากการท่ีภาคอุตสาหกรรมหันไปใชพลังงานอื่นที่
ถูกกวา เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน การแขงขันในการจัดจําหนายนํ้ามัน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
และบริการ การแสวงหาโอกาสในการเพ่ิมรายได รวมทั้งการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพตลอด Value Chain แลว การ
แขงขันทางดานราคายังคงมีอยูตอเน่ืองตลอดป ซึ่งเปนปกติตามกลไกตลาด รายละเอียดแสดงความตองการใชนํ้ามันของ
ประเทศ ปรากฎตามตารางที่ 1 

 
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงความตองการใชนํ้ามันของประเทศ ป 2552 – ป 2554 

 หนวย : ลานลิตร 

ประเภทผลิตภัณฑ  ป 2552 ป 2553 ป 2554 

นํ้ามันเบนซิน 7,525 7,417 7,331 

นํ้ามันดีเซล 18,465 18,483 19,192 

นํ้ามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน 4,432 4,712 5,076 

นํ้ามันเตา 2,731 2,615 2,456 

นํ้ามันกาด 18 15 13 

กาซปโตรเลียมเหลว 6,450 7,194 7,936 

รวม 39,621 40,436 42,005 

 
      ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน 

โครงสรางราคานํ้ามัน  
 โครงสรางราคานํ้ามันประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขาย
สงหนาโรงกลั่น จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และภาษีมูลคาเพ่ิม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 
คาการตลาด และภาษีมูลคาเพ่ิม 

 จากการท่ีประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขานํ้ามันจากตางประเทศในรูปของนํ้ามันดิบ และน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน 
ประกอบกับการคานํ้ามันเปนไปอยางเสรี ดังน้ัน การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกล่ันจึงขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงของราคา
นํ้ามันในตลาดโลก (ซึ่งโรงกลั่นในประเทศไทยอางอิงตลาดสิงคโปรเปนเกณฑเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี) และ
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือคาเงินบาท) ซึ่งเปนตนทุนในการนําเขานํ้ามันเช้ือเพลิง 
 เน่ืองจาก ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปในประเทศปรับตัว
สูงตาม และในท่ีสุดผูคานํ้ามันอาจตองปรับขึ้นราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศ ทําใหราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาท/ลิตร รัฐบาลจึงไดใชเงินอุดหนุนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง และการปรับลดภาษีสรรพสามิต
นํ้ามันดีเซล เปนมาตรการตรึงราคานํ้ามันดีเซล ไมใหเกินราคา 30 บาท/ลิตร เพ่ือลดภาระคาครองชีพของประชาชน 
เน่ืองจากน้ํามันดีเซลหมุนเรว็เปนนํ้ามันพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ หากมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกเกิน 30 บาท/ลิตร จะ
กระทบตอตนทุนการขนสงสินคาและบริการ ตอมารัฐบาลไดมีนโยบายชะลอการเก็บเงินเขากองทุนนํ้ามันเบนซิน และ
นํ้ามันดีเซลเปนการช่ัวคราว เพ่ือใหราคานํ้ามันลดลงทันทีเพ่ือเพ่ิมกําลังซื้อสุทธิใหกับประชาชน โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม
2554 ประเทศไทยมีโครงสรางราคานํ้ามัน ปรากฏตามตารางที่  2  ในสวนของอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ ปรากฏ
ตามตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 2 โครงสรางราคานํ้ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 

      หนวย : บาท/ลิตร 

 
 
ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

/1  โรงกลั่นกําหนดจากราคาตลาดโลก                                                                                                                                                                                                    
/2 รัฐบาลกําหนด 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554

ประเภทผลิตภัณฑ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามันเบนซิน 95 7.0000 

2. นํ้ามันเบนซิน 91 7.0000 

3. นํ้ามันแกสโซฮอล 95 อี10 6.3000 

4. นํ้ามันแกสโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

5. นํ้ามันแกสโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

6. นํ้ามันแกสโซฮอล 91 6.3000 

7. นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 0.0050 

8. นํ้ามันเตา (FO 600 (1) 2% S 1.1483 

9. นํ้ามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 1.1304 

10. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 2.1700 

 
                           ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ในสวนของเงินสงเขากองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันเปนผู
สงเงินเขากองทุนนํ้ามันตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับแตละชนิดนํ้ามัน นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการใช
พลังงานทดแทน โดยมีการปรับอัตราเงินนําสงเขากองทุนนํ้ามัน สําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันแกสโซฮอลอยางตอเน่ือง เพ่ือ
สงเสริมการใชพลังงานทดแทน  ตารางแสดงอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน และอัตราเงินชดเชย ณ วันที่  29 ธันวาคม 2554 
ปรากฏตามตารางที่ 4     

         ตารางที่ 4   ตารางแสดงอัตราเงินสงเขากองทุนนํ้ามัน และอัตราเงินชดเชย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 

ราคา ณ โรงกล่ัน /1 23.3696 22.9519 23.3258 23.1945 21.4744 23.1291 25.1836

ภาษีสรรพสามิต /2 7.0000 7.0000 6.3000 5.6000 1.0500 6.3000 0.0050

ภาษีเทศบาล /2 0.7000 0.7000 0.6300 0.5600 0.1050 0.6300 0.0005

กองทนุน้ํามันเชือ้เพลิง /2 0.0000 0.0000 0.2000 -2.8000 -13.5000 -1.4000 0.0000

กองทนุเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน /2 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 2.1924 2.1631 2.1494 1.8763 0.6566 2.0236 1.7807

ราคาขายสงหนาโรงกล่ัน 33.5120 33.0650 32.8552 28.6808 10.0360 30.9327 27.2198

คาการตลาด 5.0542 1.7803 0.7802 2.1114 10.1720 0.9414 1.5609

ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.3538 0.1246 0.0546 0.1478 0.7120 0.0659 0.1093

ราคาขายปลีก 38.92 34.97 33.69 30.94 20.92 31.94 28.89

น้ํามันเบนซิน 91 น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85น้ํามันเบนซิน 95 น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 10 น้ํามันดเีซลหมุนเร็วน้ํามันแกสโซฮอล 91น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 20
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ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน 

4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว  

โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในปจจุบันเปนแบบก่ึงลอยตัว โดยภาครัฐไดมีการยกเลิกการควบคุม
ราคาขายปลีก แตยังคงมีการควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่น ซึ่งรวมถึงราคา ณ โรงกล่ัน ซึ่งที่ผานมาในชวงที่ราคานํ้ามัน
ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สงผลใหราคาขายปลีกกาซ LPG ในประเทศแตกตางจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขาย
ปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศคอนขางมาก ทําใหปริมาณความตองการกาซ LPG ในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางมากโดยเฉพาะ
ในภาคขนสงและอุตสาหกรรม ทําใหต้ังแตเดือน เมษายน 2551 กําลังการผลิตกาซ LPG ในประเทศไมเพียงพอกับปริมาณ
ความตองการ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให ปตท. เปนผูนําเขากาซ LPG ในราคาตลาดโลก และจําหนายในราคาที่รัฐ
ควบคุม โดย ปตท. จะไดรับเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิงภายหลัง 

รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดานพลังงาน โดย ใหขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาค
ครัวเรือน ไปจนถึงสิ้นป 2555  LPG ภาคขนสง ขยายระยะเวลาการตรึงราคากาซ LPG ตอไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555  
สําหรับการปรับราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมใหทยอยปรับราคาเพ่ือใหสะทอนตนทุนโรงกลั่นนํ้ามัน ต้ังแต
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทตอกิโลกรัม   

ในป 2554 ปตท. และ รฟท. รวมลงนามบันทึกความเขาใจการจัดหารถจักร เพ่ือใชลากจูงขบวนรถบรรทุกกาซ 
LPG โดย ปตท.จัดหารถจักรเพ่ือใชลากจูงขบวนรถบรรทุกกาซ LPG จํานวน 6 คัน และ สงมอบให รฟท. เปนผูบริหารการ
ใชงานและซอมบํารุง  ซึ่งจะทําใหการบริหารการขนสงกาซ LPG ทางรถไฟมีประสิทธิภาพ และคลองตัวยิ่งขึ้น  

ในระยะยาวรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รับไปดําเนินการศึกษา
จัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการนําเขา LPG ในอนาคต เชน ขยายระบบคลังและทาเรือเพ่ือนําเขา LPG รวมถึง
การขยายขีดความสามารถในการจายกาซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคตางๆ เพ่ือรองรับความตองการในอนาคตอยางเพียงพอ 
โดยการขยายกําลังการจายทั้งทางรถยนตและรถไฟ 

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร)

1. น้ํามันเบนซิน 95 0.0000 -

2. น้ํามันเบนซิน 91 0.0000 -

3. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 10 0.2000 -

4. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 20 - -2.8000

5. น้ํามันแกสโซฮอล 95 อี 85 - -13.5000

6. น้ํามันแกสโซฮอล 91 - -1.4000

7. น้ํามันดเีซลหมุนเรว็ 0.0000 -

8. น้ํามันเตา (FO 600 (1) 2% S 0.0600 -

9. น้ํามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 0.0600 -

10. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 0.9525 -
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โครงสรางราคากาซปโตรเลียมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสรางราคาจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวจะประกอบดวย 3 สวนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 
(2)   ราคาขายสงหนาโรงกลั่น ประกอบดวย 
 -  ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพ่ิม 
(3)   ราคาขายปลีก ประกอบดวย 
 -  ราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ 
 -      คาการตลาดและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 

ตัวอยางโครงสรางราคา LPG ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2554  
           หนวย : บาท/กิโลกรัม 

 ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา /1 10.3468 10.3468 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 2.1700 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 0.2170 

กองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง /2 0.9525 6.5600 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.9580 1.3506 

ราคาขายสงรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 14.6443 20.6444 

คาการตลาด 3.2566 3.2566 

ภาษีมูลคาเพ่ิม /2 0.2280 0.2280 

ราคาขายปลีก 18.13 24.13 
 

ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 
        /2     รัฐบาลกําหนด 
                รัฐบาลควบคุมคาการตลาดเฉพาะราคา LPG ภาคครัวเรือน  
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 143 

4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

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

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนไปผาน
กระบวนการตางๆจนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง เชน สไตรีนโมโนเมอร ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลางไปผาน
กระบวนการตางๆ จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดตางๆ เชน โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ ซึ่งจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบพ้ืนฐาน
ในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเน่ืองอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน 

4.3.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

การผลิตปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในป 2554 เพ่ิมขึ้นรอยละ 13 จากป 2553 โดยมาจากการผลิตผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีขั้นตนและขั้นปลายท่ีเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 18 และ 21 ตามลําดับ ตามกําลังการผลิตที่ขยายเพ่ิมขึ้นในระหวางปและ 
ความตองการบริโภคจากตางประเทศทั้งในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนและขั้นปลายเปนหลัก โดยในสวนของ
ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนมาจากภาวะอุปทานตึงตัวเน่ืองจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในญี่ปุน ปญหาขัดของดานเทคนิค
ของโรงงานผลิตปโตรเคมีรายใหญของโลกที่เกิดอุบัติเหตุและไฟไหมโรงงานหลายครั้ง รวมถึงการหยุดซอมบํารุงของโรงงาน
อื่นๆ สําหรับความตองการผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายจากตางประเทศน้ัน มาจากการขยายตัวดานอุปสงคของภูมิภาคเอเชียเปน
หลักโดยเฉพาะประเทศจีน กอปรกับการปรับเปล่ียนแผนของบริษัทผูผลิตในประทศเพ่ือเรงสงออกชดเชยความตองการบริโภค
ในประเทศท่ีลดลงจากเหตุการณมหาอุทกภัยเมื่อปลายปที่ผานมา สงผลใหการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับปกอนและสูงสุดในชวง 5 ปยอนหลัง ขณะที่การนําเขาผลิตภัณฑปโตรเคมีโดยรวมหดตัว
รอยละ 4 และความตองการบริโภคผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศโดยรวมขยายตัวเพียงรอยละ 6 เทาน้ัน ซึ่งลดลงจากปกอนที่
ขยายตัวรอยละ 31 และ 12 ตามลําดับ 

หากพิจารณาสัดสวนของการสงออกเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีในแตละขั้นของประเทศแลว พบวา 
ประเทศสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลางและขั้นปลาย รอยละ 17 39 และ 58 ของการผลิตในแตละขั้นตามลําดับ ซึ่ง
เปนสัดสวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน โดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลายที่ปรับสูงขึ้นมากจากการผลิต  
และการสงออกที่เพ่ิมขึ้นตามที่กลาวขางตน 
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การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกผลิตภณัฑปโตรเคมีข้ันตน*ของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 

2550 5,832 607 5,969 470
2551 5,515 523 5,427 609
2552 7,074 305 6,341 1,037
2553 7,973 354 7,091 1,236
2554  9,445 351 8,222 1,575

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีข้ันกลาง*ของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2550 4,535 297 3,054 1,777
2551 4,008 354 2,882 1,479
2552 4,529 264 3,140 1,654
2553 4,648 370 3,394 1,625
2554  4,468 367 3,095 1,741

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีข้ันปลายของประเทศไทย                                         หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2550 4,330 631 2,898 2,063
2551 4,190 550 2,745 2,094
2552 4,293 671 2,865 2,098
2553 4,995 898 3,320 2,574
2554  6,020 840 3,346 3,513

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคผลติภณัฑปโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หนวย : พันตันตอป 

ป 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา การบริโภค การสงออก 
2550 14,697 1,535 11,921 4,310
2551 13,713 1,427 11,054 4,182
2552 15,896 1,240 12,346 4,789
2553 17,616 1,622 13,805 5,435
2554  19,933 1,558 14,663 6,823

ท่ีมา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

4.4.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกกาซธรรมชาติที่ผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมท้ังคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังน้ัน ปตท. จึงได
ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ืองและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 พรอมทั้งระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งจนถึงปจจุบัน ปตท. ไดดําเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอ
ตอ สผ. รวมถึงหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ยิ่งไปกวาน้ัน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และ
เปนไปตามคําแนะนําของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในป 2546 และป 2548 โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง หนวยที่ 1 และ 5 ยังได
ติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่องอุปกรณพิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) ตามลําดับ ซึ่งจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแตเปด
ดําเนินการ พบวาคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลวนอยูในเกณฑที่
ดีกวามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ที่จังหวัด
ระยอง รวมทั้งโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าทิ้งเพ่ือหมุนเวียนกลับมาใชใหมของโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ซึ่งไดจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยผนวกการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสุขภาพ (Environmental 
Health Impact Assessment : EHIA) เพ่ิมเติมดวยโดยความสมัครใจน้ัน ขณะน้ี กอสรางแลวเสร็จและเริ่มดําเนินการแลว  สําหรับ
โครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความรอนเหลือทิ้งกลับคืน ของโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ขณะน้ีศึกษาและจัดทํารายงาน EIA แลวเสร็จ อยูระหวางการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ  

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว ปตท. ยังไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  และระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001//OHSAS 18001 เขามาใช โดยปจจุบัน ทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง
(หนวยที่ 1-3 และ 5) และโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (หนวยที่ 4) ไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก.
18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว และสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเน่ือง
จนถึงปจจุบัน นอกจากน้ี โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ยังเริ่มประยุกตใช ระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่ง
ไดผานการทวนสอบใน Stage 1 คาดวาจะไดรับการรับรองภายในป 2555  

4.4.2 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 เพ่ือกําหนดมาตรการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางกอสรางและระยะดําเนินการ รวมท้ังมีการปรับสภาพพื้นที่ใหเขาสูสภาพเดิมเมื่อการฝง
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กลบทอแลวเสร็จ ซึ่งทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซสายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และ
โครงการทอสงกาซธรรมชาติอื่นๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมามายังชายแดนไทยที่บานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัดราชบุรี 
ที่เริ่มกอสรางในป 2540 น้ัน ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอ สผ. ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยกกาซธรรมชาติ 
ซึ่งจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมต้ังแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวาเปนไปตามมาตรการลดและติดตาม
ผลกระทบท่ีไดเสนอไวในรายงานฯ 

ในระหวางป 2547 จนถึงปจจุบัน โครงการกอสรางระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับ
ที่ 3 และโครงการเกี่ยวเน่ือง ไดมีการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA รวมท้ังมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการดําเนินการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ สําหรับโครงการที่อยู
ระหวางการกอสรางที่จะตองดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชัย-พระรามที่ 2  โครงการทอสงกาซฯ สุวรรณภูมิ-พญาไท 
โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย)  โครงการติดต้ังเครื่องเพิ่มความดันกาซหนวยที่ 4  โครงการทอสงกาซฯ 
นวนคร-รังสิต  โครงการทอสงกาซฯ Debottleneck (Looping BV#25)  โครงการทอสงกาซฯ ในทะเลจากแหลงบงกชใตมายังทอ
เสนที่ 3  และโครงการทอสงกาซฯ ยอยเขาโรงไฟฟา Cogeneration  โรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาอิสระ/ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 
(Independent Power Producer (IPP)/Small Power Producer (SPP))  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV นอกจากน้ี ยัง
มีโครงการท่ีอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงาน EIA เพ่ือเสนอตอ สผ. หรืออยูระหวางการพิจารณา ไดแก โครงการทอสง
กาซฯ ไปยังสถานีควบคุมกาซ BVW# 1  โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกนครสวรรค และนครราชสีมา  โครงการทอสงกาซ
ฯ ไปยังกลุมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2  โครงการผลิตไฟฟาจากลมรอนทิ้งไทรโยคและโครงการติดต้ังเคร่ืองเพ่ิมความดัน
กาซ หนวยที่ 4 สถานีเพ่ิมความดันกาซไทรโยค  และโครงการทอสงกาซฯ ยอยเขาโรงไฟฟาของ IPP/ SPP เขาโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานีบริการกาซ NGV ตางๆ เปนตน 

เพ่ือใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบทอ
สงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มอก.18001/OHSAS 18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวและสามารถรักษาการรับรองไดอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

4.4.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียมและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงาน EIA ซึ่งระบุมาตรการ
ปองกัน และแกไขผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนไดดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เสนอตอ 
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปตท. สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางครบถวน โดยผลการติดตามตรวจวัดทั้งหมดอยูในเกณฑที่ดีกวา
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสงผลิตภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว
เชนเดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

โครงการทาเทียบเรือที่อยูในขั้นตอนการจัดทํารายงาน EIA ไดแก โครงการปรับปรุงทาเทียบเรือนํ้ามันและกาซของ
คลังปโตรเลียมสงขลา ซึ่งรายงาน EIA ไดรับความเห็นชอบแลว แตชะลอโครงการ ยังไมมีกําหนดการกอสรางที่แนนอน และ
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โครงการขยายทาเทียบเรือพรอมวางทอนํ้ามันใตทะเลและกอสรางถังเก็บผลิตภัณฑเพ่ิมเติมของคลังกาซเขาบอยาและคลังนํ้ามัน
ศรีราชา  ซึ่งมีการศึกษาและจัดทําเปนรายงาน EHIA โดยความสมัครใจเชนกัน    

4.4.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนในโรงงานปโตรเคมีและโรงกล่ันนํ้ามัน 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีและการกลั่นเปนอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ตองจัดทํารายงาน EIA ตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดย ปตท. ไดรวมลงทุนและเขาไปมีสวนรวมใน
ขั้นตอนของการพัฒนา รวมท้ังในขั้นตอนการกอสรางหรือขยายโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามันตางๆ ในสัดสวนที่มากนอย
ตางกัน โดยในปจจุบัน มีโครงการกอสรางและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุมที่ ปตท.ถือหุนโดยตรง 
ทอยูในระหวางการศึกษาและจัดทํา EIA ซึ่งผนวกการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพเปน EHIA เพ่ิมเติมโดยความสมัครใจดวย 
ไดแก โครงการโรงงานผลิตสารฟนอล (สวนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด  สําหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
รายงาน EIA  ขณะน้ีกอสรางแลวเสร็จ อยูในระหวาง Commissioning ไดแก โครงการกอสรางโรงผลิตสาร Acrylonitrile/Methyl 
Methacrylate (AN/MMA) ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด ซึ่งมีการศึกษาและจัดทําเปน EHIA โดยความสมัครใจเชนกัน  
ทั้งน้ี โครงการท่ีกอสรางแลวเสร็จและเขาสูระยะดําเนินการ ก็ไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ซึ่งมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานเสนอตอ สผ. 
และหนวยงานที่เก่ียวของเปนระยะตามที่กําหนด 

4.4.5 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการรวมลงทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ปตท. ไดรวมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนการขยายโครงขายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟาไอนํ้าและนํ้าเย็น ซึ่งทั้งหมดลวนแลวแตตองจัดทํารายงาน EIA 
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยในขณะน้ี มีโครงการท่ีไดรับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลว อยูในระหวางการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง ไดแก โครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟา
และน้ําเย็น จํากัด (DCAP) และโครงการโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP)  
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4.5          การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ดําเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการเสริมสรางฐานทางดานเทคโนโลยี 
(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัยใหเปนผูเช่ียวชาญในแตละสาขา รวมทั้งกําหนดกลไกการ
ดําเนินงานใหมีกระบวนการเช่ือมโยงการทํางานระหวาง สวญ. และกลุมธุรกิจ ผานคณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจกาซ 
คณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจนํ้ามัน และคณะกรรมการวิจัยเพ่ือธุรกิจปโตรเคมี เปนผูกํากับดูแลงานวิจัยของกลุมธุรกิจและบริษัท
ในเครือใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทางองคกรที่มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว และมีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมบทบาทใหสวนแผนและบริหาร
โครงการ เปนแกนนําการบริหารจัดการโครงการวิจัย การกล่ันกรอง จัดลําดับโครงการงานวิจัยใน สวญ. และกําหนดเปนแผน
แมบท (Master Plan) นอกจากน้ัน ยังเพ่ิมความแข็งแกรงใหสวนวิจัยตลาดและธุรกิจ โดยมุงเนนงานวิจัยเชิงธุรกิจที่สัมพันธกับ
เทคโนโลยี ใหสามารถสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ ตลอดจน
ดําเนินการงานวิจัยเพ่ือติดตามและรับทราบความพึงพอใจของลูกคา ผูบริโภค และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือนําสูการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการท่ีเปนเลิศ อยางตอเน่ือง   ทั้งน้ี สวญ. มีโครงสรางการดําเนินงานเปนดังน้ี 
 

 

 
 
4.5.1     งานวิจัยและพัฒนาที่สําคัญของ สวญ. 
4.5.1.1    วิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม 

สืบเน่ืองมาจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา 
สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ดังน้ัน สวญ. จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ

ฝายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปโตรเลียม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
กระบวนการ  

ปโตรเลียมและปโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝายวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สวนวิเคราะหงานวิจัยเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

สวนวิเคราะหเทคโนโลยีและบริหารองคความรู 
(Analytical Technology & KM Division) 

  สวนบริหารทรัพยสินทางปญญาและวิเทศสัมพันธ 
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียม และเช้ือเพลิงทางเลือก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 สวนปฏิบัติการและบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณวิจัย 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝายเทคนิคพลังงานประยุกต 
และเครื่องยนตทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝายแผนและบริหารงานวิจัย 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สวนแผนและบริหารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 
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จากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยใหความสําคัญนับต้ังแตการสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนสง และได
ดําเนินงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม โดยมุงเนนดานการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจัย
การเพ่ิมประสิทธิภาพการนํานํ้ามันและกาซกลับมาใช รวมถึงการวิจัยกระบวนการสํารวจและขุดเจาะแหลงปโตรเลียมประเภท
ใหม (Unconventional Reservoir Exploitation) ไดแก FLNG, oil sands, shale gas, tight gas, ฯลฯ โดยไดมีการกอต้ัง
หองปฏิบัติการทางธรณีวิทยาที่ สวญ. วังนอย นอกจากน้ียังมีการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงาน
โรงงานและระบบทอ วิจัยแกปญหาการเกิดตะกรันและไขในทอสงกาซดวยวิธีการทางกายภาพและเคมีเพ่ือคงสภาพทอสงกาซฯ 
ใหมีประสิทธิภาพดังเดิม รวมท้ังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาดานการปองกันการกัดกรอน (Corrosion) มีการพัฒนาชุด
ทดสอบแบคทีเรียที่มีผลตอการกัดกรอน (Microbial Induced Corrosion Test Kit) จากการทดสอบการใชงานจริงที่แหลง S1 
พบวาสามารถใชงานไดดีและผลิตใหแก S1 ในเชิงพาณิชยแลว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสารปองกันการกัดกรอนของทอสง
กาซ (Corrosion Inhibitor) ทั้งประเภทการกัดกรอนจากของเหลวภายในทอ (Bottom Line) และการกัดกรอนจากกาซภายในทอ 
(Top Line) เพ่ือทดแทนสารนําเขาซึ่งมีราคาสูง ไดมีการทดสอบการใชงาน Corrosion Inhibitor ที่แหลงบงกช  รวมท้ังมีการวิจัย
การแกปญหาการเกิดไขในการขนสงนํ้ามันทางรถไฟใหแกแหลง S1 ซึ่งนอกจากชวยลดคาขนสงแลวยังสามารถนําไขมาใช
ประโยชนสรางมูลคาไดถึง 500 – 1,000 ลานบาทตอป 

ปจจุบัน สวญ. ยังมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับงานวิจัยทางดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมอยาง
ตอเน่ือง โดยเริ่มวางแผนการสรางอาคารและจัดหาอุปกรณวิจัยสําหรับหองปฏิบัติการ E&P, Core Lab, Material & Chemistry 
Center, Reservoir Rock Center และ Reservoir Fluid Center ซึ่งเปนงานวิจัยในสาขาที่ยังไมเคยมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมใน
ประเทศมากอน เพ่ือใหบริการแกกลุม ปตท. และเปนศูนยกลางการศึกษาดานธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมของประเทศ
ไทย  

4.5.1.2    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี 

จากการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีของ ปตท. ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี จงึเปนเครื่องมือสําคัญเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานปโตรเคมีของ
บริษัทในกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูงสุด ดังน้ัน สวญ. จึงไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี เพ่ือ
แกไขและปองกันปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยก
กาซฯ และบริษัทในกลุม ปตท. เชน โรงกลั่นนํ้ามันและโรงงานปโตรเคมี ทั้งยังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการวิจัย
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับใหแกบริษัทในกลุม ปตท. ซึ่งไดทําการพัฒนาตัวเรงปฏิกริยา
และตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับตัวดูดซับเชิงพาณิชยเพ่ือทดแทนการนําเขา นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับบริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยโครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีการดําเนินการ เชน งานวิจัยการสังเคราะหและขึ้นรูปพลาสติก
ชีวภาพ (Bio-Plastics) เพ่ือสนับสนุนการใชชีวมวลในอุตสาหกรรมปโตรเคมีทดแทนปโตรเลียม โดยไดผลิตแกวพลาสติก
ชีวภาพแบบยอยสลายได 100% ใชงานในรานอเมซอน รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาสูตรและตัวเรงปฏิกิริยาสําหรับสังเคราะห
ผลิตภัณฑปโตรเคมีจําเพาะ เชน Ultra High Molecular Weight PE นอกจากน้ียังไดมีการวิจัยกระบวนการที่ใชในโรงงานปโตร
เคมีตางๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่เหมาะสมกับแหลงวัตถุดิบและแนวโนมของตลาด 
เชนการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณแบบ Microchannel Base ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถายเทพลังงานและมวลสารสูง
สําหรับประยุกตใชกับกระบวนการ GTL (Gas-to-Liquid) ขนาดเล็ก เชน กระบวนการแปรรูปกาซจากแหลงกาซขนาดเล็กเปน
นํ้ามันดิบสังเคราะห อีกดวย 
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สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ไดขยายศักยภาพงานวิจัยดานกระบวนการและปโตรเคมีที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองของธุรกิจปโตรเคมีของกลุม ปตท. ปจจุบันไดกอสรางและจัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับอาคารปฏิบัติการป
โตรเคมีและโพลิเมอรแลวเสร็จ สําหรับรองรับงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งใหบริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตัวเรงปฏิกิริยา
และตัวดูดซับ ใหแกบริษัทในกลุม ปตท. อีกทั้งอยูระหวางดําเนินการกอสรางโรงงานจําลองกระบวนการผลิต HDPE ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สําหรับงานวิจัยตัวเรงปฏิกิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชันในระดับโรงงานนํารอง 
(Pilot Plant) ซึ่งสามารถใหบริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแกบริษัทในกลุม ปตท. 

4.5.1.3    วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก 

สวญ. ไดทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ทั้งนํ้ามันเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืน ทั้งดานคุณภาพ และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด  ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงของ ปตท. ที่จําหนายจึงลวนผานการยืนยันคุณภาพการใชงาน และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤตดานพลังงานท่ีเกิดขึ้นอยูในขณะน้ี การนําผลิตผลทางการเกษตรมา
พัฒนาเปนเช้ือเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ลดการพ่ึงพาการนําเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ 
นับเปนการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ  ทั้งยังชวยรักษาสภาพแวดลอม สวญ. จึงดําเนินการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงสังเคราะหจากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในอนาคต ดังเชน ความสําเร็จในการ
คิดคนสูตรนํ้ามันแกสโซฮอล อี 20 (E20) และนํ้ามันแกสโซฮอล อี 85 (E85) จําหนายเปนรายแรกของประเทศไทย และ สวญ. 
ยังคงมุงมั่นพัฒนาโดยเดินหนางานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเสนใยพืช (Cellulosic Ethanol) เชนพืชโตเร็วจําพวกหญาเนเปยร
และผักตบชวา รวมถึงวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว เศษสับปะรด ใบออย ทะลายปาลม และ นํ้าทิ้งจากโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง เพ่ือนําไปสูการลดตนทุน และเปนการใชวัตถุดิบที่ไมใชพืชอาหารซึ่งจะชวยลดผลกระทบของพลังงานท่ีมีตอ
ราคาอาหารในอนาคต 

นอกจากน้ี สวญ. ยังไดพัฒนาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมนํ้ามันดีเซลในอัตราสวนรอยละ 5 ตอ 95 ใหสามารถใชใน
เครื่องยนตดีเซลมาตรฐานยุโรป เปนเกรดพรีเมี่ยม (Premium B5)  อีกทั้งไดพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเช้ือเพลิงทั้งกลุมเบนซินและ
ดีเซล ใหมีสมรรถนะไมแตกตางจากการใชเช้ือเพลิงปโตรเลียม มีความประหยัดเช้ือเพลิง และปลดปลอยมลพิษตํ่า ภายใตช่ือ 
PTT Blue Innovation จัดจําหนายในเดือน กันยายน ป 2553 สําหรับการพัฒนาพืชพลังงานทางเลือกน้ัน สวญ. ไดทําการศึกษา
สายพันธุและวิธีปลูกสาหรายขนาดเล็ก (Micro-algae) และสบูดําสําหรับผลิตนํ้ามัน การศึกษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอี
เธอร (DME) จากวัสดุชีวมวลดวยกระบวนการแกสซิฟเคชัน (Gasification) รวมถึงการดําเนินการศึกษาและพัฒนาการผลิต
นํ้ามันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซึ่งมีโครงสรางใกลเคียงนํ้ามันดีเซลที่ใชกันในปจจุบัน 
และสามารถใชงานในเครื่องยนตดีเซลที่อัตราสวนสูงรวมท้ังสามารถปรับปรุงคุณภาพเปน Biojet สําหรับใชงานในเคร่ืองบิน
เพ่ือลดการปลดปลอยมลภาวะจากธุรกิจการบินตามขอกําหนด Emission Trading Scheme (ETS) ของกลุมประเทศยุโรปได ทั้งน้ี
ไดมีการรวมมือวิจัยการใชไบโอเจ็ตในเคร่ืองบินของการบินไทย ดวยสัดสวนการผสมไบโอเจ็ต รอยละ 50 โดยไดทดสอบบิน
ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และบินในเที่ยวบินเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 

ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน สวญ. ไดทําการพัฒนานํ้ามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมครอบคลุมการใชงานทุก
ดาน รวมถึงเปนผูนําในการใชมาตรฐานสากลลาสุดคือ API SM ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ เพ่ือใหสนองตอบ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและยืดอายุการใชงานของยานยนต นอกจากน้ี ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนของ ปตท. 
น้ัน สวญ. ยังไดพัฒนาสายผลิตภัณฑออกไปใหหลากหลายยิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยในป 2554 ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืน 
Performa Super Synthetic Hybrid สําหรับรถยนตไฮบริด  และ Performa NGV 5W-40 สําหรับรถยนตใชกาซธรรมชาติ 
ออกจําหนายสูทองตลาด 
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นอกเหนือจากหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมแลว สวญ. ยังทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพิเศษ (Specialty 
Products) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม เชน การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกยางมะตอย ดวยการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) เปนตน 
ทั้งหมดน้ีเพ่ือรองรับกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต ดังน้ันผลิตภัณฑเช้ือเพลิงและหลอล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุม
ความตองการของตลาด ไดรับการรับรองโดยผูผลิต และมีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาด โดยจําหนายในราคาที่เหมาะสมและเปน
ธรรม และครองสวนแบงตลาดเช้ือเพลิงและหลอล่ืนเปนอันดับหน่ึงจนถึงปจจุบัน  

4.5.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกตและเคร่ืองยนตทดสอบ 

สวญ. มีหองปฏิบัติการทดสอบดานเครื่องยนต (Engine Test) และยานยนต (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับการ
ทดสอบท่ีหลากหลาย และใชวิธีการทดสอบอางอิงมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล สรรหาเทคโนโลยีดานพลังงาน
ประยุกต ทําการวิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการทดสอบและประเมินผล
เครื่องยนต ยานยนต การเผาไหม และการปลดปลอยมลพิษจากการใชผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากน้ียังดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาเชิงวิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสนับสนุนการตลาด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพ่ือรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบริโภค 
ผลิตภัณฑตางๆ ที่ออกจําหนายภายใตช่ือ ปตท. จะผานการวิเคราะห ทดสอบ และประเมินผล ดานประสิทธิภาพ สมรรถนะ และ
มลพิษจากหองปฏิบัติการเคร่ืองยนตทดสอบเพ่ือยืนยันผลการใชงานตามมาตรฐานสากล 

งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันวิจัยฯ ไดแก การวิจัยเพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเช้ือเพลิงสะอาดและใชเปน
เช้ือเพลิงราคาประหยัดทดแทนนํ้ามัน โดยวิจัยและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กับยานพาหนะ
หรือรูจักกันในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซึ่งสามารถลดการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงและลดมลพิษทางอากาศลงไดใน
ระดับหน่ึง ภาครัฐจึงใหการสนับสนุนและมีการขยายผลเพ่ือใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก. และรถแท็กซี่ ทั้งน้ีการใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในรถยนตเบนซินจะตองติดต้ังชุดอุปกรณควบคุมการจายเช้ือเพลิง (Conversion Kit) เพ่ือใหสามารถใช
สลับไปมาระหวางกาซธรรมชาติกับนํ้ามันเบนซินได สวญ. จึงไดทําการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ พรอมทั้งคิดคนและพัฒนาอุปกรณจายเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนต
กาซธรรมชาติ (Engine Control Unit, ECU) สําหรับรถยนตเบนซินใชกาซธรรมชาติระบบ Bi-Fuel เพ่ือควบคุมสวนผสม
เช้ือเพลิงและจังหวะการฉีดเช้ือเพลิงใหเหมาะสมกับคุณภาพกาซธรรมชาติของประเทศไทยและสภาวะการทํางานของ
เครื่องยนต อันจะชวยใหเครื่องยนตมีการเผาไหมที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะเครื่องยนตสูง และปลดปลอยมลพิษตํ่า ทั้งยังไดรับ
อนุสิทธิบัตรและการรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยจากสถาบัน TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH  ประเทศเยอรมันอีก
ดวย และไดออกจําหนายอุปกรณดังกลาวในเชิงพาณิชยในประเทศไทยและมาเลเซียในป 2554 นอกจากน้ี ยังทําการพัฒนาระบบ
เช้ือเพลิงกาซธรรมชาติในเครื่องยนตดีเซลท่ีปรับแตงเปนระบบเช้ือเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel Engine) ดวยการประยุกต
แนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition ทําใหสามารถใชกาซธรรมชาติในเครื่องยนตดีเซลดวยสัดสวนสูง 
เครื่องยนตมีสมรรถนะดี และการปลดปลอยมลพิษตํ่าได สวญ. ยังคงนําแนวคิดการพัฒนาเครื่องยนตกาซธรรมชาติไปตอยอด
เพ่ือประยุกตใชกับเครื่องยนตหลายประเภท ทั้งการใชกาซธรรมชาติใน Flex Fuel Vehicle และรถยนตไฮบริด อีกทั้งนักวิจัยของ 
สวญ. ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา การฝกอบรม การใหความรู และการแกไขปญหาการใชกาซธรรมชาติเปน
เช้ือเพลิง เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากน้ีหองทดสอบยานยนตของปตท.ยังไดมีการปรับปรุงเพ่ือขยายการ
ทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ไดมีการอัพเกรดอุปกรณทดสอบมลพิษใหสามารถทดสอบในระดับมาตรฐาน 
Euro IV และ Euro V และมีแผนปรับปรุงอุปกรณทดสอบ และเตรียมแผนงานวิจัยโรงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวิจัยรถใช
ไฟฟาในอนาคต เชน สถานีเติมไฟฟา, หัวเติมไฟฟา, เทคโนโลยีแบตเตอร่ี เปนตน  
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ปจจุบันไดมีการศึกษาการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยเริ่มมีการสรางหองปฏิบัติการ
ทดสอบ Burner ในป 2553 กอนพัฒนาเปน Gas Application Lab เพ่ือใหบริการ กลุม ปตท. เต็มรูปแบบในป 2556 เปนการ
สนับสนุนการขยายตลาดกาซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย รวมท้ังการอนุรักษพลังงาน  

4.5.1.5    วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทาน้ัน สวญ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม จึงได
ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือลดและปองกันผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุม ปตท. และชุมชนใกลเคียง โดยทําหนาที่คนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานสิ่งแวดลอมทั้งทางอากาศ นํ้า ดิน และ
กากของเสีย แกธุรกิจนํ้ามัน ไมวาจะเปนคลังนํ้ามันและสถานีบริการนํ้ามัน ธุรกิจกาซฯ ปโตรเคมีและการกลั่น และอาคาร
สํานักงาน เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุม ปตท. 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย ปตท.ไดมีการทํา Carbon Accounting สําหรับกลุม ปตท. เพ่ือประเมินปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจก (GHG) ของกลุม ปตท.  เปนขอมูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปลอย GHG โดยไดมีการ
กําหนดมาตรฐาน (Standardization) การคํานวณปริมาณปลดปลอย GHG  และติดตามการปลดปลอย GHG ของกลุมปตท.เปน
รายปต้ังแตป 2550 มีการศึกษาแบบจําลองการตัดสินลงทุนเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งดานอากาศและแหลงนํ้า โดยการ
พัฒนาแบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศ และทําบัญชีแหลงนํ้าและขอมูลการใชนํ้าในพ้ืนที่มาบตาพุด สวญ.ได
ทําการศึกษาวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจากปโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพเพ่ือเปนขอมูลแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปลอยมลพิษแลว สวญ.ยังมีงานวิจัยดานการบําบัดมลพิษ เชนการบําบัดดิน
ปนเปอนนํ้ามันดวยกระบวนการทางชีวภาพ ไดแกการพัฒนาเตาปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) การพัฒนาวิธีเก็บแบบทีเรียบําบัด
ในรูปเซลลแหง (Freeze-Dry) และการบําบัดโดยใชพืชรวมกับจุลินทรีย (Land Farming) รวมถึงใหบริการหาแนวทางบําบัด
มลพิษแกบริษัทในกลุม ปตท. เชนงานวิจัยกระบวนการบําบัดปรอทจากนํ้าทิ้งของ PTTAR และการบําบัดนํ้าทิ้งปนเปอนนํ้ามัน
จากสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. โดยใชเครื่องบําบัดแบบ air-lift รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีการบําบัด VOCs และ NOx ดวย
กระบวนการ Photocatalytic นอกจากน้ียังมีการวิจัยการเลี้ยงสาหรายสําหรับดูดซับ CO2 และผลิตเปนกาซชีวภาพ ทั้งหมดน้ีเพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยางมีประสิทธิภาพกรณีเกิดเหตุการณจริง จะเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปองกันและแกไข
กรณีฉุกเฉินตางๆ ไดอยางทันทวงที และมีตนทุนการบําบัดตํ่า ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานที่ยึดมั่นตอความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม อันเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ ปตท. ตอสังคม 

4.5.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

การจัดทําแผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนที่สําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดทําแผน
วิจัยและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Roadmap) ดําเนินการควบคุมติดตามผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมท้ังประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยตางๆ และ
สรางเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางความรูดาน
ปโตรเลียม ปโตรเคมี สรางสรรคผลการศึกษาวิจัยอยางบูรณาการและเช่ือถือได อันจะเปนหนทางในการสรางมูลคาและโอกาส
ทางธุรกิจในเชิงรุก นอกจากน้ียังดําเนินการสํารวจตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคในผลิตภัณฑและ
บริการ ที่ครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท.   มีการประเมินและสํารวจภาพพจนองคกรอยางตอเน่ือง   เพ่ือที่จะนํามาใช
ประกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยังศึกษาและวิจัย ทางดานตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะหทางการเงิน ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และสายโซคุณคา
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ผลิตภัณฑ  เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธองคกร  โดยมีเปาหมายเพ่ือเตรียมความ
พรอมให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ใหสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี  อีกทั้งยังมีการสํารวจความพึงพอใจของ
พนักงานตอองคกรและหนวยงานภายในอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ (High Performance Organization) ตอไป 

เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ขอมูล และองคความรูดานการวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันรวมทั้งชวยใหกลุม ปตท. 
เติบโตไดอยางยั่งยืน ปตท. จึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและเทคโนโลยีกลุม ปตท.(PTT Group R&TI Committee) 
ประกอบดวย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.   หนวยงานวิจัยของบริษัทในกลุม ปตท. และหนวยธุรกิจ ปตท. มีหนาที่สําคัญ
คือกําหนดและจัดทํานโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และเปาหมายงานวิจัยและเทคโนโลยีของกลุม ปตท. 

อน่ึง ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายท่ีจะเปนหน่ึงในกลไกเพื่อนําไปสูความ
มั่นคงดานพลังงานของประเทศ สวญ. จึงไดมีการติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพ่ือทราบทิศทาง และแนวโนมดานพลังงาน
อยางใกลชิด รวมทั้งศึกษาศักยภาพ และเตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานําเทคโนโลยีมาใชในเชิงพาณิชย เชน เช้ือเพลิง
ชีวภาพ   เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) แนวโนมและนโยบายของภูมิภาคตางๆในการจัดการดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนศูนยบริหารจัดการความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือเปนประโยชนตองานวิจัย กลุมธุรกิจ และ
กลุมบริษัท ปตท. พรอมใหขอมูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการท่ีถูกตองแกลูกคาและผูบริโภค เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและ
ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. นอกจากน้ี ยังมีการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สิทธิประโยชน และ
เง่ือนไขในการรวมมือกับสถาบันและบุคคลตางๆ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม รวมทั้งบริหารจัดการสิทธิบัตรผลงานวิจัยของ 
สวญ. ใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย 

นอกจากงานวิจัยและพัฒนา สวญ. ไดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน อีกทั้งไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 
(ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมท้ังสิ้น 143 คน โดยมีคาใชจายในชวงที่
ผานมาเปนดังน้ี 

หนวย : ลานบาท 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

1,100            1,424 1,457 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ทรัพยสินหลัก  

สินทรัพยที่ ปตท. ใชในการประกอบธุรกิจหลักไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตนและสินทรัพย
เหมืองโดย ราคาตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 มีมูลคาสุทธิดังน้ี    หนวย:ลานบาท 

หนวย: ลานบาท ท่ีดิน อาคารและสวนปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ 

สินทรัพยเพื่อการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม 

สินทรัพย
อ่ืนๆ 

งานระหวาง
กอสราง 

สินทรัพยไมมีตัวตน สินทรัพยเหมือง รวม 

มูลคาสุทธิ 5,741.98 29,605.32 233,396.26 290,222.27 7,824.69 34,550.89 52,613.78 33,914.48 687,869.67 

ภาระผูกพัน ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

นอกจากสินทรัพยดังกลาวขางตนแลว ยังรวมทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารองพิสูจน
แลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) คิดเปนปริมาณ
นํ้ามันดิบและคอนเดนเสท 275 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 4,529 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวมทั้งหมดเปน 969 ลาน
บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท 
.  .  . .  . กาซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจนแลว(1) (2) 

.  ปริมาณสํารองนํ้ามันดิบ, คอนเดนเสท . ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ . ปริมาณเทียบเทานํ้ามันดิบ 

.  ท่ีพิสูจนแลว(1) (2) . ท่ีพิสูจนแลว(1) . .  
.  (ลานบารเรล) . (พันลานลูกบาศกฟุต) . (ลานบารเรล) 

.  ในประเทศ ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 126 92 218  3,254 2,395 5,649  662 437 1,099 
1) Revision of previous  1 4 5  61 13 74  12 7 19 
    estimates            
2) Improved recovery 16 - 16  19 - 19  18 - 18 
3) Extensions and  2 - 2  55 46 101  11 7 18 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (24) (3) (27)  (397) (121) (518)  (91) (20) (111) 

Total consolidation companies     
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043 
1) Revision of previous  24 (1) 23  (224) (31) (255)  (20) (7) (27) 
    estimates            
2) Improved recovery 6 - 6  27 - 27  11 - 11 
3) Extensions and  5 36 41  128 - 128  26 36 62 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - 21 21  - (195) (195)  - (10) (10) 
     Petroleum in place            
5) Production (25) (5) (30)  (381) (120) (501)  (88) (22) (110) 
Total consolidation companies           
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 155 

(1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิท่ีเปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม  

(2) รวมปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลวและการผลิตของกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

5.2 สัญญาเชาทรัพยสินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเชาทรัพยสินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาใหใชที่ราชพัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง โดยทรัพยสิน
ตามสัญญาเปนทรัพยสินที่ปตท. แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแก ที่ดิน สิทธิการใช
ที่ดิน  ทอและอุปกรณเครื่องมือที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ โดยสินทรัพยตามสัญญาดังกลาวบันทึกเปน
สินทรัพยไมมีตัวตน  สําหรับสัญญาใหใชที่ราชพัสดุดังกลาว มีกําหนดระยะเวลา   30  ป เริ่มต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2580 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว  กระทรวงการคลังใหคํามั่นวาจะให ปตท. ใชที่ราชพัสดุที่แบงแยก
ใหกระทรวงการคลังตอไปไดอีกมีกําหนดระยะเวลา  30  ป โดย ปตท.  ตองชําระคาใชที่ราชพัสดุเปนรายป  ในอัตราคาใชที่
คํานวณจากสวนแบงรายได (Revenue Sharing) ของคาบริการสงกาซธรรมชาติบนฝง (รายไดคาผานทอ) ในแตละปปฏิทิน  ซึ่ง
รายไดคาผานทอตามสัญญาน้ี หมายถึง รายไดคาบริการสงกาซธรรมชาติของระบบทอกาซบนฝง (พ้ืนที่ 3)  ซึ่งรวมคาบริการ
สวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) และคาบริหารสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑการกําหนด
ราคากาซธรรมชาติและอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 
หรือที่จะมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไขเพิ่มเติมในภายหนา โดยเปนการคํานวณคาใชระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังน้ี 

                                                                                                  หนวย : ลานบาท 

รายได อัตราคาใชจายคิดเปนรอยละของรายได คาใชตอป ขั้นตํ่า สวนเพ่ิม 
0 – 3,600 5%  = คาใชขั้นตํ่า 180 

> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = คาใชขั้นสูง 550 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เปนคูความหรือคูกรณี  ซึ่งเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  1 
พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอนํ้ามันผาน 
ท่ีดินเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอนํ้ามัน  ศรีราชา - สระบุรี ผานที่ดินเอกชน โดย
ชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งในรายหางหุนสวนจํากัด 
สุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เรียกใหชดใชเงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซึ่ง ปตท. และบริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคาเสียหายดังกลาว ขณะน้ีหางฯ กับพวก ไดยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่ดําเนินการวาง
ทอนํ้ามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปนการละเมิดทางปกครอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความเสียหาย 7,122.5 
ลานบาท ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไดพิจารณา
และมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ใหยกฟองคดี อยางไรก็ตาม  ผูฟองคดีไดอุทธรณคดีตอศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

6.2  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) ถูก บริษัท ระยอง 
เพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ และย่ืนฟองคดีตอศาลแพง เพ่ือเรียกให
ปฏิบัติตามสัญญาหรือรวมกันรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน 

กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให ปตท. เพ่ือขายตอ
ใหแก บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) โดยมีกําหนดระยะเวลา 15 ป ซึ่งจะครบกําหนดในวันที่ 31 มกราคม 2555  
เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) ไดแจงไมตออายุสัญญากับ ปตท.  ปตท. จึงจําเปนตองแจงไมตออายุ
สัญญากับ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) เปนเหตุใหบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ไมพอใจตอ
การไมตออายุสัญญาดังกลาว  และอางวาสัญญาดังกลาวไมมี กําหนดระยะเวลาสิ้นสุด  จึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และฟองคดีตอศาลแพง เรียกรองให ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยดําเนินการขายกากคอนเดนเสทใหแก บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) ตอไปอีก หรือหากไมปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ใหรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่ง ปตท. ไดยื่นคําคัดคานตอสูคดีตอสถาบันอนุญาโตตุลาการและย่ืนคําใหการ
ตอศาลแพงแลว คดีอยูระหวางการดําเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการและดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพง 

6.3    บริษัทผูรับเหมาใชสิทธิตามขอสัญญานําขอพิพาทตามสัญญาวางทอสงกาซธรรมชาติ ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/
ใต สูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทผูรับเหมาไดใชสิทธิเรียกรองตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกคาเสียหายจากการเปลี่ยนงาน เพ่ิมงาน และอื่นๆ 
ตามสัญญาวางทอสงกาซธรรมชาติ ไทรนอย – โรงไฟฟาพระนครเหนือ/ใต จาก ปตท. ซึ่ง ปตท. เห็นวา การใชสิทธิเรียกรอง
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ดังกลาวนอกจากไมถูกตองตามสัญญา แลวยังมีการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งยังหาขอยุติไมได  ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอโตแยงและ 
ขอเรียกรองกับบริษัทผูรับเหมา   ซึ่งปจจุบัน ผูรับเหมาถูกศาลลมละลายสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดอยูภายใตกระบวนการพิทักษ
ทรัพยของศาลลมละลาย  และ ปตท. ไดยื่นคําขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลายไวแลว คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการและอยูระหวางดําเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลมละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยที่เรียกรองเปนเงินจํานวน 1,754,879,909.40 บาท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีที่ ปตท. ขอรับชําระในคดีลมละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เปนเงินทั้งสิ้น 905,768,832.18 บาท 
 
6.4  เจาพนักงานพิทักษทรัพยของบริษัทผูรับเหมานําขอพิพาทตามสัญญาโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ เสนท่ี 3 (บนบก) สู

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จากการที่บริษัทผูรับเหมาตาม ขอ 6.3 ถูกศาลลมละลายมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกรองให ปตท. ชําระคาจางและคาเสียหายจากการผิดสัญญาตางๆ ตามสัญญา
โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติ เสนที่ 3 (บนบก) ซึ่ง ปตท. เห็นวาการใชสิทธิเรียกรองดังกลาวนอกจากไมถูกตองตามสัญญา
แลว ยังมีการโอนสิทธิเรียกรองซึ่งยังหาขอยุติไมได  ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอโตแยงและขอเรียกรองกับบริษัทผูรับเหมา 
ปจจุบัน คดีอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และในสวนคดีลมละลาย ปตท. ไดยื่นคําขอรับ
ชําระหน้ีไวแลว  ซึ่งอยูระหวางดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีลมละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยที่เรียกรองเปนเงินจํานวน 6,576,076,914.12 บาท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีที่ ปตท. ขอรับชําระในคดีลมละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เปนเงิน 643,544,641.17 บาท 

 
6.5   มูลนิธิยามเฝาแผนดิน กับพวก รวม 6 คน ฟองคดีปกครอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ตอศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยามเฝาแผนดิน กับพวก รวม 6 คน ไดยื่นฟอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ตอศาลปกครองกลาง ในคดี
หมายเลขดําที่ 1912/2554 กลาวหาวา การดําเนินการแปรรูปของ ปตท. ก็ดี การกระจายหุนของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ง การประเมิน
ราคาสินทรัพยของ ปตท. มิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหศาลพิพากษาวาการขายหุนตกเปนโมฆะและใหขายใหม   
ใหหุนในโรงกลั่นนํ้ามันที่ ปตท. ถือตกเปนของแผนดินหรือขอใหระงับการผูกขาดโดยสั่งให ปตท.ขายหุนในโรงกลั่น  และ
ขอใหสาธารณสมบัติอันไดมาจากอํานาจตามกฎหมายมหาชนตกเปนของแผนดิน หรือขอใหระงับการผูขาดโดยสั่งให ปตท.ขาย
โรงแยกกาซ   ซึ่ง ปตท. ปฏิเสธขอกลาวหาโดยสิ้นเชิง และ สงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดทําคําใหการแกตางคดี
และพนักงานอัยการผูรับมอบอํานาจไดยื่นคําใหการตอศาลแลว 
 
 6.6   มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค กับพวกรวม 4 คน ฟองคดีปกครอง นายกรัฐมนตรีกับพวก 5 คน ตอศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค กับพวกรวม 4 คน ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน (ปตท. เปนผูถูกฟองคดี ที่ 5)  
ตอศาลปกครองกลาง อางวา มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่ใหปรับขึ้นราคา
กาซ NGV และ LPG ที่ใชเปนเช้ือเพลิง เปนมติที่ขาดการตรวจสอบ และเปนดุลพินิจที่ไมสุจริต เอื้อประโยชนตออุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี และผลักภาระราคาใหแกประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอื่นโดยไมเปนธรรม โดยขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติ ครม. 
และมติ กพช. ดังกลาว พรอมทั้งใหเปดเผยตนทุนที่แทจริงและรับฟงความคิดเห็นจากองคกร หรือประชาชนกอนดําเนินการ  
ซึ่ง ปตท. ปฏิเสธขอกลาวหาโดยสิ้นเชิง และ สงเรื่องใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดทําคําใหการแกตางคดีแลว  อยูระหวาง
รวบรวมและนําสงขอเท็จจริงใหพนักงานอัยการ เพ่ือจัดทําคําใหการย่ืนตอศาลปกครองกลางตอไป 
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7. โครงสรางเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยของ ปตท.  

7.1.1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 9  มีนาคม  2555  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 หุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนที่ออกและชําระแลว 28,562,996,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,856,299,625 หุน 

7.1.2 พันธบัตรและหุนกู 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศท่ีอยูในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง
จํานวน 10,000 ลานบาท และที่อยูในหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน  162,804  ลานบาท รวมพันธบัตรและ
หุนกู ปตท.ในประเทศ ทั้งสิ้น 172,804 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและ
สกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา  47,039 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุนกู 
สามารถสรุปไดดังน้ี 

พันธบัตรและหุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 
วันครบกําหนด 

ไถถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

10,000 

 

ป 2555-2563 

 

ไมมี 
 

หุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน    

- หุนกูในประเทศ  1/ 4/ 162,804 ป 2555-2653 ไมมี 

- หุนกูตางประเทศ 2/  3/   4/ 47,039 ป 2557, 2560, 
2565, 2578 

ไมมี 

รวม 209,843   

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 219,843   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวท่ีระดับ “AAA (tha)” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจากระดับ “A3” 

แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที ่21 ก.พ. 2554 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอยีดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC125A 15,000 
ปที่ 1 - 4 รอยละ 4.25      ปที่ 5 – 8 รอยละ 5.75     
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 8 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC127A 8,500 รอยละ 3.20 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 3 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75      
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50   
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป             

อายุ  5 ป  กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5            ปที่ 4 - 7 รอยละ 5.95       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 
ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5           ปที่  4 – 5 รอยละ 5.50 
ปที่ 6 - 7  รอยละ 6  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป              

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC15OC 1,950.53  รอยละ 3.80 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 3 ป 8 เดือน 20 วัน ไถถอนป2558 
PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.40 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 
ปที่ 1 - 6 รอยละ 5      ปที่ 7 - 12 รอยละ 5.95    
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC165B 2,970 รอยละ 6.17 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC167A 17,100 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.25      ปที่ 6 - 7 รอยละ 5.25       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC16OA 8,000 รอยละ 5.79 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 
PTTC17DA 1,500 รอยละ 5.87 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC17DB 4,000 
ปที่ 1 - 4 รอยละ 3.20     ปที่ 5 - 6 รอยละ 4.20 
ปที่ 7 รอยละ 5.00 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 7 ป 15 วัน กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC18NA 18,049.47 
ปที่ 1 - 4 รอยละ 4.00   ปที่ 5 - 6 รอยละ 4.40 จาย
ดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 6 ป 9 เดือน 19 วัน กําหนดไถถอน
ป 2561 

PTTC18DA 500 รอยละ 5.91 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 11 ป กําหนดไถถอนป 2561 
PTTC195A 1,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2562 
PTTC208A 4,118 รอยละ 5.95 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2563 
PTTC215A  1,030 รอยละ 6.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2564 
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หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC243A 15,000 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 5      ปที่ 6 - 8 รอยละ 6.20       
ปที่ 9 – 15 รอยละ 6.80 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 
2567(ผูถือหุนกูสามารถไถถอน
กอนกําหนดได ณ สิ้นปที่ 8) 

PTTC247A 9,400 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.25  ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.50 
ปที่ 11-15 รอยละ 5.75  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 
2567(ผูถือหุนกูสามารถไถถอน
กอนกําหนดได ณ สิ้นปที่ 10) 

PTTC10DA 4,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 

อายุ 100 ป กําหนดไถถอนป 
2653 (ผูถือหุนกูสามารถไถถอน
กอนกําหนดได ณ สิ้นปที่ 50 
และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุใน
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและ
หนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือ
หุนกู) 

 
 
หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู จํานวน (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

USD Bond ป 2004 12,361.95   รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 
2557 

USD Bond ป 2005 10,537.61 รอยละ 5.875 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 
2578 

Samurai Bond ป 2007 9,002.47 1/ รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป  
อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 
2560 

PTTC14DA ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐฯ 

2,788.973/ เฉล่ียรอยละ 4.74 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC14DB  ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐฯ 

6,150.413/ เฉล่ียรอยละ 1.375 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 4 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC172A ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐฯ 

2,461.904/ LIBOR บวกรอยละ 1.04 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2560 

PTTC222A ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐฯ  

3,735.805/ LIBOR บวกรอยละ 1.05  จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 
อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 
2565 

1/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเยน จํานวน 36,000 ลานเยน เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 290.51 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และไดใชอนุพันธทางการเงินมาชวยลดตนทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดังน้ี จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงท่ีรอยละ 4.975 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปล่ียนเปนอัตราลอยตัวที่รอยละLIBOR+0.65 
ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.20 ตอป กรณีที่ LIBOR มากกวารอยละ4.25 ตอป หรือรอยละ 5.50 
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ตอป กรณีที่ LIBOR นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4.25 ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงที่รอยละ 5.37 ตอป โดยคูสัญญา
อนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตรา LIBOR+0.20 ตอป  

2/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวน จํานวน 3,054 ลานบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 
90 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียคงท่ีเฉลีย่รอยละ 4.74 ตอป คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาท จํานวน 2,946 ลานบาท 

3/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวนจํานวน 6,000 ลานบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐฯ จํานวน  
198.47 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียคงที่เฉลี่ยรอยละ 1.375 ตอป  

4/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท จํานวน 2,636 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 79.45 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่รอยละ 6mLIBOR+1.04 ตอป  

5/ ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท จํานวน 4,000 ลานบาท เปนสกุลเหรียญ จํานวน 120.55 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบ้ียลอยตัวที่รอยละ 6mLIBOR+1.05 ตอป  

 

7.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 

7.1.3.1   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดมีมติรับทราบการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ 
ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หนวย แบงเปน 2 รุน คือ 

 รุนที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2548  

 รุนที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2549  

 และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จํานวน 40,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 

40,000,000 หุนโดยใบสําคญัแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน 4 ฉบับ และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับสามารถใชสิทธิได

ในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  

มีดังน้ี 

 

 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาการใชสิทธิ 
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
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 
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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 

 ทั้งน้ี  นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W1) จนถึงครั้งสุดทาย (วันที่ 31 สิงหาคม 2553) มีจํานวนผูใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W1) รวมท้ังสิ้น  39,407,300 หนวย 

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 

                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.ไมไดรับการจัดสรร Warrant ยกเวน 
 กรรมการผูจัดการใหญ 

                เมื่อวันที่  11 เมษายน 2549  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2549  ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน ใหแก 
กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. 
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใชสิทธิไดในวันทํา
การสุดทายของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งน้ี  
ดังน้ี 

 ฉบับท่ี 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 

ราคาการใชสิทธิ 
(บาท/หุน) 

อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
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 
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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 

 ทั้งน้ี นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W2)  จนถึงครั้งสุดทาย (วันที่ 28 กันยายน 2554)  มีจํานวนผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W2) รวมท้ังสิ้น  19,646,600  หนวย   

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปล่ียนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาท  หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 

                 -  ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจัดการใหญ 
     
               ผูถือหุน 

ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนตามขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงินปนผลระหวางกาล ป 2554 (วันที่  9  มีนาคม  
2555) ดังน้ี  
 

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 

ทุนจดทะเบียน  2,857  28,572 - 

ทุนชําระแลว     (ณ  วันที่  24  เมษายน  2555) 

    - กระทรวงการคลัง 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 

    - กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 

    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 2,856 

 1,460 

 218 

 218 

 960 

 28,563 

 14,598 

 2,179 

 2,179 

 9,607 

 100.000 

 51.111 

 7.629 

 7.629 

 33.631 

ทุนยังไมชําระ  1  9  
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                 ทั้งน้ี รายช่ือผูถือหุนใหญ 12 อันดับแรกของ ปตท. เปนดังน้ี  (ณ วันที่  9  มีนาคม  2555) 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ จํานวนหุน 
รอยละของจํานวน

หุนท้ังหมด 
1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.111 

2.  กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.629 

3.  กองทุนรวม วายุภักษ หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.629 

4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด. 94,356,738 3.303 

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,649,701 2.543 

6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 60,536,154 2.119 

7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  37,626,034 1.317 

8.  NORTRUST NOMINEES LTD- NT0 SEC  LENDING THAILAND 28,816,101 1.009 

9.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  26,584,834 0.931 

10.  สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 23,100,500 0.809 

11.  GOVERNMENT OF SINGAPORE IVESTMENT CORPORATION C  17,133,900 0.600 

12.  THE BANK OF NEW YORK MELLON  15,041,694 0.527 

 ยอดรวม 2,271,531,231 79.527 

 

หมายเหตุ  : 1.    ผูถือหุนลําดับที่ 5, 6 และ 8  มีชื่อเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ไดตรวจสอบกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate Shareholder ได แตอยางไรก็ตาม 
กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอ
ผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง สวนผูถือหุนรายอื่นซึ่งรวมถึงผูถือหุนลําดับที่ 5, 6 และ 8  ไมไดมี
พฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน 

2. ผูถือหุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไมมีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใชสิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเก่ียวกับการเพิก
ถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

   นโยบายการจายเงินปนผล 

 นโยบายจายเงินปนผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผล
ประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
 
             



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 165 

นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย  

สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยน้ันๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดต้ังสํารองตามกฎหมาย
แลว  บริษัทยอยน้ันๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 

 นโยบายจายเงินปนผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 หากไมมีความจําเปนอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนจายเงินปนผลของบริษัทแกผู
ถือหุนเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลวในแตละป และอาจจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนเปนครั้งคราวได สวนในกรณีของบริษัทยอยน้ัน บริษัทไมไดกําหนดนโยบายจายเงินปนผล 
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8. การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

 
 ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของ ปตท. ดังน้ันสิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ 
และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับอยางเปน
ธรรมตามที่กฎหมายกําหนด หรือมากกวาน้ัน รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เปนที่
ยอมรับจากผูลงทุนและผูเก่ียวของทุกฝายอยูเสมอ 
 นับต้ังแตแปลงสภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปลายป 2544  
ปตท. ใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให ปตท. “ตองจัดทํานโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” ไวในขอบังคับของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รวมทั้งไดกําหนดระเบียบบริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และ
สงมอบใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เปนครั้งแรกในป 2544 และตอมา คณะกรรมการ 
ปตท. จัดใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองอีกจํานวน 2 ฉบับ ในป 2548 และ 2552 เพ่ือใหมีความสอดคลองตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549  ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลักการ 5 หมวด 
ไดแก สิทธิของผูถือหุน  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มาเปนแนวทางหลัก รวมทั้งเพ่ิมเติมหัวขอการเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา และการเคารพสิทธิของผูบริโภค เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและกฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป 
ทั้งน้ี คูมือดังกลาวมีสถานะเปนประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ ปตท. ไดเผยแพรคูมือการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 บนระบบเครือขาย 
PTT Intranet และบน เว็บไซต ของ ปตท.  โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการเปน ดังน้ี 

8.1 สิทธิของผูถือหุน 
 ในฐานะเจาของบริษัท ผูถือหุนยอมมีสิทธิกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอบริษัท การประชุมผูถือหุนจึงเปนเวทีสําคัญสําหรับผูถือหุนในการแสดงความคิดเห็น ติดตอซักถาม และพิจารณา
ลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลบริษัทแทนผูถือหุนดังน้ันผูถือหุนจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขา
รวมประชุมผูถือหุน มีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

                8.1.1  กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 
 ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ ปตท. 
และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวของกับผลประโยชนของผูถือหุน 
หรือเก่ียวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเปนกรณีไป  

ทั้งน้ีในป 2554 ปตท. ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ หองเพลนารี 1-3 ศูนยประชุมแหงชาติ
สิริกิต์ิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และในระหวางป ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน  
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                8.1.2  การแจงเชิญประชุมลวงหนา 
 เมื่อคณะกรรมการ ปตท. มีมติใหมีการจัดการประชุมผูถือหุน ปตท. จะดําเนินการเปดเผยมติการประชุม วันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมโดยละเอียดลวงหนาโดยการแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูถือ
หุนทราบลวงหนากอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุม 
 ปตท. ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ ปตท. เปน
ผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ขอมูลประกอบท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ/ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน  รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม  เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใชไวชัดเจน โดยจัดสงใหผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผู
ถือหุน  และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเน่ืองฉบับละ 
3 วัน กอนวันประชุม 3 วัน เพ่ือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบเปดเผยใน เว็บไซต 
ของ ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน 

 8.1.3  การดําเนินการประชุมผูถือหุน 
 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ประธานที่ประชุมจะแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท 
และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางใหที่ประชุมรับทราบ แลวจึงช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือ
หุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน และเมื่อมีการ
ใหขอมูลตามระเบียบวาระแลว ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  ถามคําถามใน
แตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น 
และใหความสําคัญกับทุกคําถาม แลวจึงใหที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระน้ันๆ สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการประธานจะ
ดําเนินการใหผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคล 
 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวม
ประชุม หรือผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไวเปนที่เรียบรอยแลว ตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับของ ปตท. ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ไมมีการเปล่ียนลําดับระเบียบวาระ และไมมีการขอใหที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไมไดกําหนดไวในที่ประชุมอยางใด 
 อน่ึงในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติพรอมกับนับ
คะแนนเสียง  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2554 ไดกําหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมเวลา 13.33 น. โดยมี
ผูเขารวมการประชุมดังตอไปน้ี  

กรรมการบริษัท  
1. นายนริศ ชัยสูตร รักษาการประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายณอคุณ  สิทธิพงศ กรรมการ 
3. นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการสรรหา/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
5. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 168 

6. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ / กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
7. นายสุรพล นิติไกรพจน กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
8. นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ 
9. นายภูษณ  ปรียมาโนช กรรมการอิสระ 
10. นายสมหมาย  โควคชาภรณ กรรมการอิสระ 
11. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ 
12. นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /  

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูบริหาร  

1. นายเทวินทร วงศวานิช ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 
2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมท้ังยังมีผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญของหนวยธุรกิจเขารวม
ประชุมและตอบขอซักถามดวย 

ผูสอบบัญชี  

1. นางมะยุรีย  จันทะมาตย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2. นางสาวพิสมัย  แฉลมเขตต สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
3. นางสาวอังคณา  เตชะวงศากร สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ท่ีปรึกษากฎหมาย (ทําหนาที่ตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม) 
1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกลํ่า บริษัท วีระวงศ ชินวัตร และเพียงพนอ จํากัด 
2. นายอัครพล  พิเชษฐวณิชยโชค บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 
3. นางมนัญญา  ธิตินันทวรรณ บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 
4. นายสรายุทธ  จิตตประเสริฐงาม บริษัท อัลเลนแอนดโอเวอรี่ (ไทยแลนด) จํากัด 

ผูถือหุน (ณ ตอนปดประชมุ)  

มีผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งสิ้น 6,785 ราย โดยมาประชุมดวยตนเอง 3,071 ราย และรับมอบฉันทะ 3,714 ราย 
รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 2,162,521,091 หุน คิดเปนรอยละ 75.90 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชนสําหรับการประชุม 
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแยงของ

ผลประโยชนทั้งที่เปนแบบรายงานประจําป และแบบรายงานใหมระหวางปกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการประชุมใดๆ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย หรือมีผลประโยชนที่ขัดแยงกับ ปตท. จะตองแจงใหที่ประชุมทราบและไมรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องน้ันๆ 

ในการประชุมผูถือหุน หากกรรมการทานใดมีสวนไดสวนเสีย หรือมีสวนเก่ียวของในวาระใด กรรมการทานน้ันจะแจงตอ
ที่ประชุมเพ่ือขอไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ันๆ   

 8.1.5  การเปดเผยผลการประชุมผูถอืหุน 
 ปตท. จะจัดสงรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
ภายใน 1 วันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการ
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ออกเสียง  รวมท้ังขอซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียดใหตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยภายใน
กําหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพรรายงานการประชุม วีดีทัศน ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซตของ ปตท.  

8.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 แมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากันตามจํานวนหุนที่ถือ แตมิไดหมายความวา
การมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน  ปตท. จึงปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแมผูถือหุนจะไมสามารถเขารวมประชุม
ดวยเหตุไมสะดวกประการใด ผูถือหุนยอมมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนได  

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนกรรมการ 
 ปตท. กําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนาใหคณะกรรมการ ปตท. พิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ือใหโอกาสผูถือหุนมีสวนรวมใน
การกํากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียว หรือหลายทานที่มีหุนรวมกันไมนอยกวา 100,000 หุนเสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ปตท. กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ในชวงไตรมาสสุดทายของป 
 สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ ปตท. และแจง
ขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  เพ่ือใหผูถือ
หุนเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนา และสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป2555 
ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ ปตท. และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
โดยมีระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม และ
ไมมีการเสนอช่ือบุคคลสมัครเปนกรรมการในระยะเวลาดังกลาว  

 8.2.2  การอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 
 ในการจัดการประชุมผูถือหุนฯ ปตท. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกราย ดวยการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแล 
ตอนรับ ใหความสะดวกอยางเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุและผูพิการท่ีใช
รถเข็น การจัดหองประชุมสํารองและระบบการถายทอดสัญญาณโตตอบระหวางหองประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและ
แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหกับผูเขารวมการประชุม การเปดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนลวงหนา 1 วัน การจัดเจาหนาที่
ใหบริการถายเอกสารและตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง การขยายระยะเวลา
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลากอนการพิจารณาวาระการประชุมสุดทาย การใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว และการจัดใหมีการเล้ียงรับรองสําหรับผูถือหุนที่มารวมประชุม  
 แมผูถือหุนสวนใหญที่มาเขารวมการประชุมสามัญประจําปของ ปตท. เปนคนไทย  และดําเนินการประชุมผูถือหุนเปน
ภาษาไทย แต ปตท. ไดจัดทําเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และเอกสารอื่นที่เก่ียวของเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับผูถือหุนชาวไทยและชาวตางชาติ  และจัดทําเว็บไซตของ ปตท. เปน  2  ภาษา รวมท้ังจัดใหมีพนักงานที่มีความ
เช่ียวชาญทางภาษาคอยใหความสะดวกในการประชุมผูถือหุน ทั้งน้ีในกรณีที่มีผูถือหุนที่ไมสามารถสื่อสารเปนภาษาไทยซักถามขอ
สงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผูถือหุน ปตท. จะจัดใหมีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเปนภาษาไทยทั้งคําถาม และคําตอบ
สําหรับผูเขารวมประชุมทานอื่นในที่ประชุมเพ่ือรักษาประโยชน และอํานวยความสะดวกในการสื่อสารสําหรับผูถือหุนชาวตางชาติ 

 8.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพ่ือรักษาสิทธิใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของ 
ปตท. ทานใดทานหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมทั้งหมด  ซึ่ง ปตท. จะระบุรายช่ือไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี
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กระทรวงพาณิชยกําหนดเพ่ือใหเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีที่ผูถือหุนมอบ
ฉันทะใหกับผูอื่น ปตท. จะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหน่ึง นอกจากน้ี ปตท. ไดเปดเผยแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบ พรอมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนตางๆ บน เว็บไซตของ ปตท. ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน โดยผูถือ
หุนสามารถสอบถามไดทั้งทางโทรศัพท หรือชองทางอื่นๆ  

8.3 บทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
 ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึง
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ออกเปน 6 กลุม และกําหนดพันธกิจเปน
เปาหมายในการตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละกลุมไวดังน้ี 
ตอประเทศ ดํ า เ นินการสร า งความ ม่ันคงด านพลังงานในระยะยาว  โดยการจัดหาปริมาณที่ เ พี ย งพอ   

มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และราคาเปนธรรม  
ตอสังคมชุมชน เปนองคกรที่ดีของสังคมในการดําเนินการกิจการ โดยปกปองผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายใต

มาตรฐานสากล และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกสังคมชุมชน 
ตอผูถือหุน  ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย  สามารถสรางกําไรเพ่ือผลตอบแทนที่ดี  และใหมีการเจริญเติบโตตอเน่ืองอยางยั่งยืน   
ตอลูกคา สรางความพึงพอใจแก ลูกคา   โดยผานการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ  ที่มีคุณภาพสูงในระดับ

มาตรฐานสากลดวยราคาเปนธรรม 
ตอคูคา ดําเนินธุรกิจรวมกัน โดยพ้ืนฐานของการแขงขันอยางเปนธรรม  มุงสราง ความสัมพันธและความรวมมือที่ดี   

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 
ตอพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานระดับมืออาชีพอยางตอเน่ือง  ใหความมั่นใจในคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพนักงานทัดเทียมบริษัทช้ันนํา  

8.3.1  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 6 กลุม 

8.3.1.1 ประเทศ  
ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ทําหนาที่เปนบริษัทพลังงานแหงชาติ ปตท. เปนผูจัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญเพ่ือ

ตอบสนองความตองการทางดานพลังงานของประเทศอยางเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย พัฒนา ผลิต 
และจัดจําหนายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาทรัพยากรจากตางประเทศ  สรางรายไดให
ภาครัฐซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาประเทศ และเปนผูนําในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจการจัดหา ขนสง จัดจําหนาย โรงแยกกาซธรรมชาติ และลงทุนในสถานีบริการ NGV รวมท้ัง
ธุรกิจที่ใชประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในกลุม ปตท. โดยการจัดหากาซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจัดหาจากแหลงในประเทศ นําเขาจากประเทศเพ่ือนบาน และในรูปของกาซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 
Natural Gas (LNG) เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการใชที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับความตองการทั้งในภาคไฟฟา อุตสาหกรรม 
และขนสง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมกําลังการแยกกาซธรรมชาติและการผลิต
ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเน่ือง  

ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก นํ้ามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนและ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก คือ ตลาดคาปลีก โดยจัดจําหนายผานสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. 
ซึ่งไดพัฒนาเปนสถานีบริการท่ีทันสมัยแบบครบวงจร และตลาดพาณิชย โดยจัดจําหนายผานกลุมลูกคาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนสง เรือประมง โรงบรรจุกาซ รานคากาซ และจัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังตลาด
ตางประเทศ  และมีการสงเสริมการใชเช้ือเพลิงชีวภาพทั้งแกสโซฮอลเพ่ือทดแทนนํ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทน
นํ้ามันดีเซลอยางตอเน่ือง 
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นอกจากน้ี ปตท. ยังมีการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน  และธุรกิจปโตรเคมีผานบริษัทใน
เครือโดยมีวัตถุประสงคในการสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน และเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน
สูงสุดอันมีสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

8.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลอยางเครงครัด มีการจัดการดาน

พลังงาน ปโตรเลียมอยางมืออาชีพ ใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤติ รวมทั้งนํามาตรฐานคุณภาพสากลทั้งในประเทศและตางประเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมมา
ใชในการบริหารจัดการ ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบอยางชัดเจน และสนับสนุนใหบริษัทในกลุม 
ปตท. ปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

ปตท. แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมของกลุม ปตท. โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคมเปนประธาน และฝายกิจการเพ่ือสังคมเปนหนวยงานรับผิดชอบและแตงต้ัง
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของกลุม ปตท. โดยมีรองกรรมการผูจัดการ
ใหญทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกรเปนประธาน และฝายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
เปนหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุม ปตท.  

ปตท. ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกลุม ปตท. และไดนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่อาสา
นํารอง โดยทําการประเมินความสอดคลองของการดําเนินงานจริงเทียบกับกรอบการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคม (Gap Assessment) ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานทั่วทั้งองคกรตอไป และเพ่ือแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียและสังคม ควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ รวมท้ัง
การเตรียมความพรอมเขาสูมาตรฐานสากล โดยต้ังแตป 2551 เปนตนมา ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ที่ไดรับการรับรอง
การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) แลว 
ประกอบดวย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน): โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และโรงแยกกาซธรรมชาติขนอม, บรษิัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน): โรงงานปโตรเคมี, บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน): โรงกลั่นนํ้ามัน, บริษัท สตาร ปโตรเลียม   
รีไฟนน่ิง จํากัด: โรงกลั่นนํ้ามัน, บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด, บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน): โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก  
โพลิโพรพีลีน และ โรงงานผลิตเอทธิลีน, บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด, บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด 
(มหาชน): โรงงาน AR1 และ AR2, บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จํากัด ซึ่งทุกพ้ืนที่ไดเขารวม
เปน “เครือขาย CSR-DIW” หรือ “CSR-DIW Network” เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งและสงเสริมใหผูประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ไดรับเกียรติบัตรแลว มีการดําเนินงานความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเน่ือง เกิดความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ และภาคเอกชนกับเอกชนอยางใกลชิด  

สําหรับในป 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดจัดพิธีมอบโลและเกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW) ประจําป 2554 โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรางวัลประกอบดวย  

1. CSR-DIW Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรับทั้งสิ้น 117 แหง มีสถานประกอบการในกลุม ปตท. ไดรับ
รางวัล 3 แหง ไดแก  (1) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก HDPE (2) บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) โรงงานบีทีเอ็กซ และ (3) บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด 

2. CSR-DIW Continuous Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรับทั้งสิ้น 139 แหง มีสถานประกอบการในกลุม 
ปตท. ไดรับรางวัล 11 แหง ไดแก (1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง (2) บริษัท ปตท. จํากัด 
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(มหาชน) โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม (3) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (4) 
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน (5) บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (6) บริษัท ไทยออยล 
จํากัด (มหาชน) (7) บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) (8) บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด (9) บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด (10) บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด และ (11) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

3. CSR-DIW Network Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรับทั้งสิ้น 34 แหง มีสถานประกอบการในกลุม 
ปตท. ไดรับรางวัล 1 แหง ไดแก บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 

นอกจากน้ี ปตท. ยังไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและ
การสื่อความกลุม ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 
จํานวน 11 บริษัท เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลงานฯ ของกลุม ปตท. ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

อยางไรก็ดี ปตท. ยังมุงมั่นดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางตอเน่ือง ครอบคลุมดานการศึกษา 
สังคม สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ เพ่ือรวมกันคิด รวมกันสราง เพ่ือ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย”  

อน่ึง ขอมูลการดําเนินการ ในเรื่องดังกลาวปรากฏอยูในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย” และหัวขอ.พลเมืองที่ดีของ
สังคม”ในรายงานความย่ังยืนป 2554 แลว 

8.3.1.3 ผูถือหุน 
กลยุทธการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) ถูกนํามาใชในการบริหารจัดการ ปตท. ใหเปน

องคกรที่มีความเปนเลิศในดานการดําเนินงาน (High Performance Organization) โดยต้ังมั่นอยูบนหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate governance) ควบคูไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) 
เพ่ือใหนักลงทุนมั่นใจวา ปตท. จะเปนบริษัทที่ใหผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เปนองคกรที่อยูคูสังคมไทยไปอีกนาน 

 กิจกรรมสําหรับผูถือหุน 
 ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเยี่ยมชมกิจการ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดมีโอกาสเย่ียมชมการ

ดําเนินงาน รับทราบขอมูล พบปะกับคณะผูบริหาร ปตท. และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนที่จังหวัดระยองของ ปตท. อยางตอเน่ืองต้ังแตป 2549 เปนตนมา สําหรับในป 2554 ไดกําหนดเปนแผนงานวาจะจัด
กิจกรรมในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2554 แตตองเล่ือนออกไปเน่ืองจากสถานการณอุทกภัยครั้งใหญ จึงไดมีการกําหนดวัน
จัดกิจกรรมใหมไปเปนวันที่ 14-16 กุมภาพันธ 2555 โดยจะจัดใหผูถือหุนรายยอยเขาเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง จํานวน 480 คน โดยแบงเปน 3 รุนๆ ละ 160 คน   

ปตท. ไดนําสงหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผูถือหุนซึ่งปรากฏรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือจายเงิน
ปนผลระหวางกาล ประจําป 2554 (วันที่ 9 กันยายน 2554) โดยทางไปรษณีย เพ่ือใหผูถือหุนแจงความประสงคในการเขา
เยี่ยมชมกิจการของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจากมีผูใหความสนใจและแจงความประสงคที่จะเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จํานวน
มากกวา 3,000 คน ปตท. จึงใชวิธีการจับสลากในการคัดเลือกผูมีสิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยผูบริหาร เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2554 และประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซตของ ปตท. เจาหนาที่ของ ปตท. ได
ดําเนินการแจงผูมีสิทธิเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพทเพ่ือยืนยันการตอบรับเขาเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.   

สําหรับผูถือหุนที่สนใจเขาเยี่ยมชมกิจการ ในครั้งตอไปสามารถติดตามความคืบหนาและรายละเอียดโครงการได
บนเว็บไซตของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิสําหรับผูถือหุนที่ยังไมเคยเขารวมกิจกรรมเทาน้ัน 

กิจกรรมสําหรับผูถือหุนกู 
สําหรับกิจกรรมการสานสัมพันธผูถือหุนกู ในป 2554 ปตท. ไดจัดงานแสดงคอนเสิรตมีช่ือวา ”The Everlasting 

Concert”  ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี มีผูถือหุนกูและผูติดตามเขารวมงานประมาณ 14,500 คน รวมท้ังไดจัดกิจกรรม
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ดาน CSR ในงานคอนเสิรตดังกลาว ประกอบดวย บูทพลิกใจ “พลิกใจใหพอเพียง เพ่ือสุขที่ยั่งยืน” นําเสนอรายละเอียด
โครงการพลิกใจ ที่ ปตท. จัดต้ังขึ้น เพ่ือเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสท่ีพระองคทรงเจริญ
พระชนมายุ 84 พรรษา และ บูทสอยดาว โดย ปตท. ไดนําเงินที่ไดทั้งหมด (ไมหักคาใชจาย) มอบใหกับ ครอบครัวทหาร
จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตก ที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ ปตท. จัดขึ้น
เพ่ือเปนชองทางรักษา และความสรางสัมพันธอันดีระหวาง ปตท.กับผูถือหุนกูของ ปตท. และเพ่ือตอบแทนผูถือหุนกูทั่ว
ประเทศท่ีใหความไววางใจในการลงทุนหุนกู ของ ปตท. อาทิ กิจกรรมบรรยายธรรมโดยทาน ว.วชิรเมธี  กิจกรรมชม
ภาพยนตรตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอนยุทธนาวี  และ ภาค 4 ตอน ศึกนันทบุเรง และ กิจกรรมสัมมนาใน
หัวขอ  “ลงทุนสไตล happiness” เปนตน 

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 
ในป 2554  ปตท. ไดจัดใหนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะหหลักทรัพยเยี่ยมชมกิจการและพบผูบริหารเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเปนประจําปในชวงเดือนมกราคม และจัดใหมีการเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงแยกกาซฯหนวย
ที่ 6 ที่จังหวัดระยองโดยในการเย่ียมชมดังกลาว นักลงทุนและนักวิเคราะหหลักทรัพยไดมีโอกาสทราบถึงทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจของ ปตท. จากผูบริหารโดยตรง อีกทั้งยังไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.  

8.3.1.4 ลูกคา 
ปตท. คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งเปนผูที่ซื้อสินคาและบริการจาก ปตท. ดวยราคาที่เปนธรรม มี

คุณภาพ มุงมั่นพัฒนาสินคา และใหบริการอยางปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคา และผูบริโภคอยางตอเน่ือง   

ปตท. นําระบบการบริหารงานดานคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมมาใชในการ
ดําเนินงานเพ่ือมุงเนนการบริหารคุณภาพดวยกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่สราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา และถือความปลอดภัยเปนหัวใจในการปฏิบติังาน โดยการนํามาตรฐานตางๆ อาทิ ISO 9001 / 
มอก. 18001 / ISO 14001 มาปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

ปตท. ประกอบธุรกิจคาปลีกนํ้ามันอยูบนหลักการแขงขันเสรีตามกลไกตลาดโดยมีหนวยงานของรัฐทําหนาที่ดูแล
การขายปลีกใหเหมาะสม ทั้งน้ี ความแตกตางของราคาขายปลีกนํ้ามันเปนปจจัยตอการตัดสินใจท่ีสําคัญของผูบริโภค ราคา
ขายปลีกของ ปตท. และผูคารายอื่นจึงอยูในระดับที่เทากันหรือใกลเคียงกันอยางมากเพราะผูคาแตละรายไมอยากเสียสวน
แบงการตลาดจึงตองปรับราคาใหอยูในระดับเดียวกัน อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ปตท. ชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลีก
นํ้ามันในประเทศใหชากวาคูแขงอยูเสมอเพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูบริโภค 

ปตท. มุงเนนใหความสําคัญกับความตองการของผูบริโภค อาทิ การจัดใหมีบริการหลากหลายและสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในสถานีบริการอาทิ รานคาสะดวกซื้อ รานกาแฟ Café Amazon รานอาหาร ศูนยบริการนํ้ามันหลอล่ืน 
บริการลางรถ รวมถึงการใหบริการของธนาคาร ภายใตแนวคิด “ความสุขหลากสไตลในที่เดียว...PTT Life Station” เพ่ือ
สนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย มีการนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ  เชน ผลิตภัณฑ PTT Blue Innovation ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑนํ้ามันเช้ือเพลิงสูตรใหมที่ใหการเผาไหมสมบูรณ และผลิตภัณฑนํ้ามันหลอล่ืนใหม 4 ชนิด 

นอกจากน้ี ปตท. ยังจัดใหมีระบบ Call Center ที่มีชองทางหลากหลายเพื่อรบัฟงความคิดเห็น ขอติชม และขอ
รองเรียนจากลูกคา และผูบริโภค มีระบบการตอบสนองขอรองเรียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการรับฟงความคิดเห็น
ภายหลังจากการใชบริการระบบ Call Center เพ่ือนําไปปรับปรุงการใหบริการ และมีการสํารวจความคิดเห็นดวย 

8.3.1.5 คูคา 
ปตท. ใหความสําคัญกับคูคา อันเปนผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญที่ชวยเหลือ ในการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดย 

ปตท. จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สรางความสัมพันธ
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และความรวมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด และใหความสําคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเปนกระบวนการ
สําคัญในการควบคุมคาใชจาย  คุณภาพสินคา และบริการท่ี ปตท.จะนํามาใชดําเนินกิจการ มีการกําหนดขั้นตอนการจัดหา
พัสดุเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ปตท. กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยเก่ียวกับการทํางานและการใช
เครื่องมือตลอดจนระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในการทํางานที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดลอม  ใหระมัดระวังในการทํางานเปนพิเศษ  และเขาเยี่ยมชมกิจการของคูคา เพ่ือประเมินถึงศักยภาพใน
การดําเนินงาน โดยเฉพาะดานความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม นอกจากน้ีพนักงานของบริษัทคูคาตอง
ผานการเขาอบรมการปฏิบัติตนและดําเนินการในพ้ืนที่การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามขอกําหนดในการเขา
ทํางานในเขตปฏบิัติงานซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติตนตามแตละลักษณะงานไว  

ปตท. นําหลักการ Total Cost of Ownership (TCO) ซึ่งเปนการพิจารณาตนทุนในการจัดสงพัสดุ ตลอดจนความ
สะดวกในการติดตอสื่อสารมาเปนเกณฑพิจารณาในการคัดเลือกคูคา เพ่ือใหโอกาสแกคูคาที่มีฐานการผลิตและสํานักงาน
ในประเทศไทย อันเปนการสนับสนุนการจัดหาพัสดุในทองถ่ิน (ภายในประเทศไทย) สงผลใหคูคาภายในประเทศมีจํานวน
มากขึ้นในพัสดุบางประเภทท่ีบริษัทคูคาภายในประเทศไมมีขีดจํากัดในการจัดหา 

8.3.1.6 พนักงาน 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหความสําคัญกับพนักงานทุกคนไม

วาจะทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดย ปตท.สงเสริมใหบุคลากร รูรักสามัคคี ไวเน้ือเช่ือใจกัน 
ไมแบงฝกแบงฝาย ปฏิบัติตอกันอยางสุภาพ และเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  โดยการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ดี มีความปลอดภัย  จายคาตอบแทนที่เหมาะสมกับการทํางาน มีสวัสดิการที่ดีใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการทํางาน  รวมทั้งไมใหเกิดกรณีที่มีลักษณะเปนการคุกคามทางเพศ   ปตท. สงเสริมการ
ใชสิทธิของลูกจางตามกฎหมายวาดวยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ปตท. มีความเช่ือมั่นวา การเจริญเติบโตขององคกรขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ปตท. จึงมีนโยบาย
มุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยี 
และเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวนรวมใน
การพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. ไปสูความเปน
องคกรแหงความเปนเลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงขององคกร  

จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร 
จํานวนพนักงาน ปตท.                                                                                                                                             

(รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุม ปตท.) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2555  เทากับ 4,089 คน และ 
ทั้งน้ี ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ ภายใตความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยใหความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม หรือมีความจําเปนตอเน่ืองจากการลงทุน 
นอกจากน้ัน ยังไดจัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อยางจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ขอพิพาทดานแรงงาน 
ปตท. ไมมีขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
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จํานวนบุคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ป 2552 – ถึง 31 มีนาคม 2555 มีรายละเอียด ดังน้ี  

กลุมธุรกิจ 
(หนวย : คน) 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ป 2555 

(1 ม.ค. – 31 มี.ค.) 

ปตท. 
กลุม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุม 
ปตท. 

ปตท.  
กลุม 
ปตท.  

1.  กาซธรรมชาติ 1,196 - 1,206 - 1,270  1,284 - 

2. นํ้ามัน 1,199 - 1,182 - 1,387  1,402 - 

3.  ปโตรเคมีและการกลั่น 72 - 61 - 68  73 - 

4.  สนับสนุน และปฏิบัติงานใน 
     บริษัทที่ ปตท.ถือหุน 

9381/ 2762/ 1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 1,0611/ 2692/ 

5.  บริษัทยอยและกิจการรวมคา - 7,676 - 8,743 - 17,964 
 

- 20,816 

รวม 3,405 7,952 3,526 9,015 3,770 18,240 3,820 21,085

หมาเหตุ  :   1/ ไมรวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                  2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวม กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
 หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ป 2555 

(1 ม.ค. – 31 มี.ค.) 

เงินเดือนรวม 2,900,872,989 2,976,806,620 3,044,018,589 813,217,486 

โบนัสรวม 1,336,855,751 1,482,437,324 1,465,345,881 389,598,496 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 280,726,154 284,638,508 293,871,121 78,456,527 

อื่นๆ (ถามี) 1,346,214,160 1,592,691,853 2,076,671,038 499,145,109 

รวม 5,864,669,055 6,336,574,305 6,879,906,629 1,780,417,618 

คาตอบแทนอ่ืนๆ 
 ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ
ผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบริษัทในธุรกิจช้ันนําประเภท
เดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ ป 2549  ปตท. ยังไดขออนุมัติจัดสรร
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. 
และพนักงานบริษัทในกลุมที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเน่ือง ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของและการมี
สวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต  ทั้งน้ี รายละเอียด
ไดรายงานไวในหัวขอ “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ ปตท. แลว” 
 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ  ต้ังแตป 2553 เปนตนมา ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลใหเต็ม
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ศักยภาพ เพ่ือใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของตนเองอยาง
เต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน และเติบโตไปพรอมๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย  เชน   

• พัฒนาองคกรอยางย่ังยืน ดวยกลไก Learning Organization  

                ปตท. ไดพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลองคความรู (Knowledge Management) ที่สําคัญขององคกร โดยสนับสนุนให
ผูบริหารและพนักงานมีการจัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจุบัน รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับสามารถใช
ประโยชนไดจากระบบฐานขอมูลดังกลาว  ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวย
สงเสริมใหพนักงานพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเน่ือง  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ 
ดังน้ัน “การท่ีเราจะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดน้ัน ก็ดวยกําลัง สติปญญาของคน Learning เปน Lifetime หยุดไมได”  

• ทั้งน้ี ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพัฒนาใหกับผูบริหารและพนักงานอยางตอเน่ือง ต้ังแตแรกเขาจนถึง 

เกษียณอายุการทํางาน เพ่ือเตรียมความพรอมและสรางขีดความสามารถตามทิศทางขององคกรและหนวยงานตองการ สรางพนักงาน
ใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกรและสังคม 
                นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง หรือเปนผูที่มีศักยภาพ
สามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาพนักงานใหเปนคน
ดี  มีสวนรวมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) รวมท้ังยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance) เปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี 
และคนเกงน้ัน จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

• รวมประสาน  เพ่ือกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององคกร 

                ปตท. ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายของ
องคกร ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารระดับสูงของ ปตท. 
และบริษัทในกลุมที่เก่ียวของทั้งหมด  รวมท้ังสายงานสนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางขององคกร
รวมกัน  และถายทอดทิศทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ จากกลยุทธธุรกิจเปนแผนธุรกิจ และแผนการใช
งบประมาณที่มีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน 
                ในป 2555 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่ถายทอด
ลงมาตามลําดับเปนรายบุคคล ต้ังแตระดับองคกร หนวยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งน้ี วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดที่พนักงานกําหนด
น้ัน จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคล รวมท้ังปรับปรุงการ
ประเมินขีดความสามารถของพนักงานในระบบ Competency ทั้งหัวขอที่ใชในการประเมินและวิธีการประเมิน โดยมีการจัดทําและ
ทบทวนระบบการประเมินบนระบบ COACH ซึ่งเปนโปรแกรมใชในการประเมินขีดความสามารถพนักงาน พรอมทั้งปรับปรุงคูมือ
การใชงาน และมีการนําระบบตางๆ มาใชเพ่ือสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ระบบ
ประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน ระบบ Career Management ซึ่งเปนระบบการวางแผนอาชีพสําหรับพนักงาน 
และระบบ Employee Self Service ซึ่งเปนระบบจัดการสวนบุคคลของพนักงานบนเครือขายคอมพิวเตอรองคกร เปนตน   
พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพท่ีกําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 

  การบริหารสายอาชีพ (Career Management) คือ การวางแผนหรืการจัดการลวงหนา เพ่ือเตรียมความพรอม และสงเสริม
พนักงานทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ใหเปนไปตามรูปแบบ (Model) ที่องคกรกําหนดขึ้น เพ่ือรองรับ
ภารกิจ และสรางคุณคาใหแกองคกร อยางตอเน่ือง 

  ปตท. มีนโยบายในการนําระบบบริหารสายอาชีพมาใชเปนกรอบและแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนาพนักงานใน
ทุกระดับ โดยการกําหนดสายอาชีพของ ปตท.ขึ้นอยูกับทิศทางการดําเนินธุรกิจที่มุงสรางใหองคกรมีขีดความสามารถในการ
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แขงขัน โดยการแบงการดําเนินงานเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมพนักงาน ที่เช่ือมโยงกันอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ  และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
อยางเปนระบบ  โดย 

 กลุมผูบริหารระดับสูง  (ระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป)  เปนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม 
ปตท.  (Group Leader Development) เพ่ือรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา คณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. 
(PTT Group Management Committee : PTTGMC ) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนด
ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมที่
ปรึกษาสายอาชีพของกลุม ปตท. เรียกวา คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับสูงกลุม 
ปตท. (PTT Group Executive Counseling Team : ECT) มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
บรหิารสายอาชีพกลุมผูบริหารระดับสูง ชวยเหลือสนับสนุน 

 กลุมพนักงาน  (ระดับผูจัดการสวนหรือเทียบเทาลงมา) เปนการบริหารและพัฒนาพนักงานตาม
ความจําเปนของการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทในกลุม เพ่ือรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต สําหรับ ปตท.ไดกําหนดใหจัดต้ังคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human 
Resource Committee : HRC) มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสงเสริมผลักดันและควบคุมติดตาม
การดําเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุมพนักงานใหเปนไปตามเปาหมาย และกลุมที่ปรึกษา
ประจําสายอาชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ  มีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การ บริหารสายอาชีพกลุมพนักงาน ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ ควบคุมและติดตามการดําเนินงานทั้งน้ี 
วัตถุประสงคในการบริหารสายอาชีพน้ัน เปนกลไกใหพนักงานต้ังเปาหมายและวางแผนพัฒนา
ตนเอง เพ่ือความกาวหนาในอาชีพและสรางคุณคาในงานที่รับผิดชอบ ใหสอดคลองกับเปาหมาย
และทิศทางขององคกร ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึง การ
หมุนเวียนเปล่ียนหนาที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพ่ือใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะ 
ความชํานาญจากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหม  ตลอดจนการแตงต้ัง เล่ือนระดับพนักงานให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานใหเหมาะสม
ตามความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรน้ัน นอกจากพนักงานจะมีความพรอม
สําหรับการเติบโตเปนผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. แลว จะนํา ปตท. ไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด 

• สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพ่ือเปาหมายเดียวกัน 
ปตท. ไดจัดใหมีรูปแบบการสื่อความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพ่ือใหพนักงานทุกระดับได

รับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานขององคกร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร 
ในป 2554 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอยาง
นอยเดือนละหน่ึงครั้ง ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee : 
JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาคท่ัวประเทศ 
นอกจากน้ี ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญยังไดจัดประชุมสื่อความกับพนักงานอยาง
ตอเน่ืองเปนระยะมาโดยตลอด  รวมท้ังการประชุมระหวางผูบริหารและพนักงานทั้งในและนอกสังกัด  และ
การสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเปนประจําทุกป เพ่ือรับทราบระดับความพึงพอใจ
และระดับความผูกพันในปจจัยตางๆ และหาทางแกไขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมั่นวาการสื่อ
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ความที่ดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานจะนําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  และทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกัน  รวมทั้งไดดําเนินการ 
สอบถามความตองการพ้ืนฐานดานทรัพยากรบุคคลของผูบริหารและพนักงานผานการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหลายคณะ เชน คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ปตท. 
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เปนตน และมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษา
ผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง  และมีการรวมมือกับบริษัทในกลุม 
ปตท. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลผูบริหารของกลุมรวมกัน และจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม 
ปตท. รวมกัน  

• กําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Value) 
คานิยมกลุม ปตท.คือ SPIRIT ซึ่งผูบริหารและพนักงานกลุม ปตท.มีความเช่ือรวมกันวา คานิยม SPIRIT 
จะเปนตัวชวยใหบริษัทในกลุม ปตท. ผูบริหาร พนักงาน เกิดวิถีการทํางานรวมกัน มีทิศทางที่
สอดคลองกัน มีความเช่ือรวมกัน และจะชวยสรางความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะไปสูสายตาคน
ภายนอกและนําองคกรสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศอยางยั่งยืนได  โดยเรายึดคานิยม SPIRIT เปน
แนวทางในการสรางกรอบความคิด และความเช่ือที่จะนําไปสูพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติ คานิยม
กลุม ปตท.จึงเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเกิดวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง เปนตัวชวยพวกเราใน
การตัดสินใจสรางความไววางใจกันและกัน และสรางความรูสึกรวมกันในการเปนกลุมเดียวกัน คานิยม
จึงเปนตัวผลักดันที่สําคัญตอวิธีการคิดและการปฏิบัติใหพนักงานในกลุม ปตท. เปนทั้งคนเกงและคนดี. 
ซึ่งคานิยม SPIRIT ประกอบดวย: 

Synergy =  สรางพลังรวมอันยิ่งใหญ 
Performance Excellence =  รวมมุงสูความเปนเลิศ 
Innovation =  รวมสรางนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  รวมรับผิดชอบตอสังคม 

Integrity & Ethics =  รวมสรางพลังความดี 

Trust & Respect =  รวมสรางความเช่ือมั่น 

การสืบทอดตําแหนงสําหรับผูบริหาร 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจัดการ

ใหญ  จึงตองตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 8 ตรี และดําเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปนผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซ่ึงเปนกรรมการโดยตําแหนง และ
มีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาะสมแลวใหเสนอ
ตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง 
สัญญาจางมีระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตองดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 

ในป 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดดําเนินการกระบวนการสรรหากรรมการผูจัดการใหญคนใหมเพ่ือ
ทําหนาที่แทนนายประเสริฐ  บุญสัมพันธซึ่งครบวาระตามสัญญาจางในวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยไดแตงต้ัง
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คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ี มีผูสนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถวนจํานวน 4 คนโดยแบงเปนผูบริหารกลุม ปตท. 3 คน 
และบุคคลภายนอก 1 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดําเนินการดวยความโปรงใสภายใตแนวทางการสรรหาผูบริหาร
สูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญไดพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมเสนอตอ
คณะกรรมการ ปตท. เพ่ือพิจารณา คือนายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 
คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ปตท. เสนอและ 
แตงต้ังนายไพรินทร  ชูโชติถาวร ใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.  
คนใหม ตอจากนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ โดยเขารับตําแหนงต้ังแตวันที่  10 กันยายน 2554 และมีวาระ 
การดํารงตําแหนง 4 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการพัฒนาผูบริหารระดับสูงอยางตอเน่ือง เพ่ือเสนอเขารับการคัดเลือกในการสรรหา
กรรมการผูจัดการใหญครั้งตอไป โดยมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะ
เกษียณอายุ ในระหวางป 2555 – 2560  และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. รวมท้ัง
การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบดวยผูบริหาร 312 คน และ Potential Pool ของ
ตําแหนง Key Area  ไวเรียบรอยแลว 

ในป 2552 และป 2553 ปตท. มีการพัฒนาระบบ “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพ่ือเปนการวาง  Succession Plan สําหรับเตรียมบุคลากรใหมีความขึ้นดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหนงวางของกลุม ปตท. ไดแกตําแหนงตาง ๆ ดังน้ี 

 กรรมการผูจัดการใหญ (President) 
 รองกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Senior Vice President  :  SEVP) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญหรือเทียบเทา (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจัดการฝายหรือเทียบเทา (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรับผิดชอบและหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดังน้ี 
 คณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาผูบริหารระดับสูงของกลุม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 
 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 
 รองกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกรหรือตําแหนงเทียบเทาในกลุม 

ปตท. 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร ปตท. 
 ฝายกลยุทธและนโยบายทรัพยากรบุคคล ปตท. 
 ฝายบริหารศักยภาพผูบริหารและบุคลากร ปตท. 
 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละธุรกิจ ปตท. 
 ฝายพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู ปตท. 

ทั้งน้ี  ไดมีการกําหนด System & Policy  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 
 หลักการและเหตุผล 
 การวัดผลการดําเนินงาน 
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 แนวทางการดําเนินงาน 
 บทบาทและหนาที่ของผูเก่ียวของ 
 กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลัก 
1. การกําหนด Business Driver และ Success Profiles ของแตละตําแหนง 
2. การคัดเลือกกลุมผูเหมาะสมเปน Pool Member 
3. การประเมินศักยภาพเปนรายบุคคลเทียบกับ  Profile กับตําแหนงที่สูงขึ้น เพ่ือใหทราบ

ประเด็นที่ตองพัฒนา 
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมีระบบ  

Mentoring เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาและการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

ผลการดําเนินการ ป 2554 
 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ  EVP  

- จํานวน Pool Member 73 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  12  ราย (ป 2551 - 2554) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ VP  (กลุม ปตท.)    
- จํานวน Pool Member 107 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  13  ราย  (ป 2551 - 2554) 

 การเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุมผูบริหารระดับ ผจ.สวน  (ปตท.) 
- จํานวน Pool Member  132  ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรับการแตงต้ังใหขึ้นดํารงตําแหนง  26  ราย (ป 2552 - 2554) 

 จัดทํา  SEVP Career Path ของกลุม ปตท. 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. กําหนด ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนตองเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละประเทศท่ี ปตท. เขาไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล อยางเครงครัดตามหลักปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงาน และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล อน่ึง ขอมูลการ
ดําเนินการในป 2554 ในเรื่องน้ีปรากฏอยูในรายงานความยั่งยืนป 2554 

8.3.3  ขอพิพาทท่ีสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปรากฏอยูใน “ขอพิพาททางกฎหมาย”  
       8.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

การเปดเผยขอมูลเปนดัชนีช้ีวัดความโปรงใสในการดําเนินการที่สําคัญ เปนปจจัยสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นใหกับนัก
ลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปตท. จึงใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา และสรางชองทางการเปดเผย
ขอมูลที่หลากหลายเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย รณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสในการดําเนินงาน และสรางกลไกในการรับเรื่องรองเรียนที่เหมาะสม 
และเปนธรรมสําหรับทั้งผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน 
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 8.4.1  การรายงานของคณะกรรมการท้ังท่ีเปนการเงินและไมใชการเงิน 

 ปตท. จัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปทั้งดานการเงินและดานที่ไมใชการเงินของบริษัทโดยเปดเผยขอมูลไมนอยไปกวาที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดยื่น
ตอหนวยงานกํากับดูแล และนําสงผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

นอกจากน้ี ปตท. ไดจัดทํารายงานความย่ังยืนป 2554 (Corporate Sustainability Report 2011) เพ่ือสื่อสารนโยบาย แนว
ทางการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางการรายงานดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุนที่ 3 และประเมินความสมบูรณของเน้ือหาเทียบกับ GRI ไวที่ระดับ A นอกจากน้ี 
เพ่ือแสดงถึงการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและตรวจสอบได เอื้อประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับขอมูลที่เหมาะสม ปตท. 
จึงจัดใหมีการตรวจรับรองคุณภาพและประเมินระดับความสมบูรณของรายงานโดยหนวยงานภายนอกดวย 
 ทั้งน้ี ปตท. จัดสงรายงานความย่ังยืนป 2554  พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุน และเปดเผยใหกับผูที่สนใจบน
เว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com 

8.4.2 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมีหนวยงาน
ฝายผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Department) ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอผูลงทุนและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึง
มีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพผลการดําเนินงานและแนวโนมใน
อนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  
นอกจากน้ี ปตท. ไดจัดทํานิตยสารเพ่ือผูถือหุนกู ปตท. ภายใตช่ือ “happiness” ออกเปนรายไตรมาส เพ่ือใชเปนชองทางในการสื่อ
ความ ขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและผลการดําเนินงานของ ปตท.ตอผูถือหุนกู  ทั้งน้ีผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง 
หรือผานทางเว็บไซตของ ปตท. ซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ  ประกอบดวย
ขอมูลสําคัญๆ อาทิ 

• รายงานประจําป / แบบแสดงรายการประจําป(แบบ 56-1) 

• ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 

• การจัดซื้อจัดจาง 

• การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร 

• การดําเนินการตามนโยบายรัฐ 

• แผนงานที่สําคัญ 

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมสงเสริม 

• ผลการดําเนินงานดานการเงิน 

• ผลการดําเนินงานที่ไมใชดานการเงิน 

• กิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคม ที่สําคัญ 

 โดย ปตท. ไดใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอผลงาน
และการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน  ผูถือหุนและผูเก่ียวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด  สรุปไดดังน้ี 

• ทางตรง  :  ปตท. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยาง
สม่ําเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบัน
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ตางๆ รวมทั้ง การรวมกิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเก่ียวของสามารถทําการนัดหมาย 
(Company Visit) เขาพบผูบริหาร ปตท. เพ่ือสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการไดตลอดเวลา  

 สรุปกิจกรรมหลักป 2553  ป 2554 และไตรมาสท่ี 1/2555  ดังน้ี 

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในป 2553  

(จํานวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ในป  2554  

(จํานวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ในไตรมาสท่ี 1/2555

(จํานวนครั้ง) 

Roadshow ตางประเทศ 13 11 4 

Roadshow ในประเทศ 4 4 4 

Analyst meeting 4 4 1 

Credit Rating Review 5 3 1 

Company Visit / Conference call 178 148 43 

ทาง e-mail / โทรศัพท 6-8 ครั้งตอวัน 8-10 ครั้งตอวัน 8-10 ครั้งตอวัน 

รวมกิจกรรมกรรมตลาดหลักทรัพยสัญจร และหนวยงานอื่นๆ เพ่ือพบ
นักลงทุน 

3 2 1 

นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 2 1 

นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 (3 รุน) 

กําหนดจัด 1 คร้ัง (3 รุน) 
ในเดือน พ.ย.54 แตตอง
เลื่อนไปเปน ก.พ.55 
เนื่องจากสถานการณ

อุทกภัย 

1 (3 รุน) 

กิจกรรมสานสัมพันธผูถือหุนกู 3 15 4 

• ทางออม: ปตท. มีการใหขอมูลเก่ียวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน และขอมูลนําเสนอในรูปแบบตางๆ
รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลได
ทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผูถือหุน
กู ปตท. “happiness” 

• กรณีที่นักลงทุนและผูเก่ียวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังฝายผูลงทุนสัมพันธ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผานเว็บไซตของ ปตท. www.pttplc.com 
การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และโครงการตางๆ 
รวมท้ังใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกสื่อมวล ชนและสาธารณชนอยางตอเน่ือง 
ซึ่งในป 2554  มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได ดังน้ี  
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กิจกรรม 
กิจกรรม 
ป 2554  

(จํานวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ป 2555 

(1 ม.ค.-31 พ.ค.)  
(จํานวนครั้ง) 

ทาง e-mail 216 433 

ขาวแจก / ภาพขาว 216 51 

การแถลงขาว 55 12 

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 8 0 

การใหการตอนรับ / ใหขอมูลกับหนวยงานที่มาเยี่ยมชม / ดูงานในดานตาง ๆ 
49 คณะ 
= 2,181*  

35 คณะ  
= 1,792 

*   ลดลงเน่ืองจากปดรับการเยี่ยมชมจากการปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญ 

8.4.3  การแจงขอรองเรียนและการเขาถึงขอมูล 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการติดตอ การรับทราบขอมูล การแจงขาว/ เบาะแส ทั้งภายในองคกรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผานชองทางเว็บไซต  / โดยทางโทรศัพท /  โดยหนังสือแจง /  โดยทาง E-mail แจง
หนวยงาน ฝายผูลงทุนสัมพันธ  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  ฝายสื่อสารองคกร หรือศูนยบริหารคําสั่งซื้อและ
ลูกคาสัมพันธ  ดังน้ี 

• โทรศัพท  :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

• Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศูนยบริหารคําสั่งซื้อและลูกคาสัมพันธ  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝายสื่อสารองคกร :  corporate@pttplc.com   
  -  สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝายผูลงทุนสัมพันธ  :  ir@pttplc.com  

ซึ่งขอคําถาม ขอติชม และขอเสนอแนะตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ แกไขปรับปรุง ผานระบบการ
จัดการเรื่องรองเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนาผานการแจงเตือนในระบบ email ทุก 3 วัน หากดําเนินการไมแลวเสร็จจะแจง
เตือนไปยังผูบังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพ่ือดําเนินการ หากแลวเสร็จ หนวยงานที่รับผิดชอบจะแจงผลการดําเนินงานใหผูติดตอ
ทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหน่ึงโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบริการโดยเจาหนาที่ Call Center เพ่ือนําไป
ปรับปรุงการบริหารระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีผูบริหารติดตามสารสนเทศท้ังหมดเปนประจําทุกเดือนเพ่ือติดตามแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงและนํากลับมาใชเปนแนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินคา และบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝาย 

สําหรับการรองเรียน ปตท. เปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถรองเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานที่ไมเหมาะสมหรือขัดตอจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ตอสํานักตรวจสอบภายใน สํานักกรรมการผูจัดการใหญและ
เลขานุการบริษัท และฝายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟงทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาค โปรงใส เอาใจใส และใหความเปน
ธรรมแกทุกฝาย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุมครองผูรองเรียน 
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 8.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสรางการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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                                                                                            หมายเหตุ : ผูชวย กผญ. = ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูถือหุนผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริหารจดัการผาน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธองคกร

ประธานเจาหนาที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ผูชวย กผญ.
 แผนกลยุทธและบริหารการลงทุน

ผูชวย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผูชวย กผญ.
 การเงินองคกร

ผูชวย กผญ.
บัญชีองคกร

ผูชวย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคกร

สํานักกฎหมาย

1.ผูชวย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผูชวย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผูชวย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผูชวย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   กาซธรรมชาติ
4.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอสง
   กาซธรรมชาติ
5.ผูชวย กผญ.
   แยกกาซธรรมชาติ
6.ผูชวย กผญ.
   กาซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต

สํานักกรรมการผูจดัการใหญ และเลขานุการบริษัท

ผูชวย  กผญ.
ส่ือสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผูชวย กผญ.
   วางแผน
2.ผูชวย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผูชวย กผญ.
   การตลาดพาณิชย
   และตางประเทศ
4.ผูชวย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผูชวย กผญ.
       วางแผน

ผูชวย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองคกร

   ผูชวย กผญ.
   บริหารกลยุทธ
   กลุมธรุกิจ
   ปโตรเลียม
   ข้ันปลาย

5.ผูชวย กผญ.
   ธรุกิจหลอล่ืน

7.ผูชวย กผญ.
   ระบบทอจัดจําหนาย
   กาซธรรมชาติ

1.ผูชวย กผญ.
   ปฎิบัติการการคา
   ระหวางระหวางประเทศ

 บริหารจัดการผานคณะกรรมการ 15 คณะ 
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 8.5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
 ตามขอบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการดังน้ี 

• มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 

• มีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน 
(หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดใหมีกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง) 

• กรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูดานบัญชีการเงิน 
ทั้งน้ี ปจจุบันคณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  24  เมษายน  2555   

มีจํานวน  15  ทาน  ประกอบดวย 

• กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 14 ทาน  (เปนกรรมการที่เปนอิสระ 10 ทาน ซึ่งเกินกวาก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 

• กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  1 ทาน 

รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ปตท. 

1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ 

ประธานกรรมการ 
(ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ 
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2553 
และต้ังแต 29 เม.ย. 2554 – ปจจุบัน)

10  เมษายน  2552 

2.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

3.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห กรรมการอิสระ 20  เมษายน  2554 

4.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ 9  เมษายน  2553 

5.  นางเบญจา  หลุยเจริญ กรรมการ 9  เมษายน  2553 

6.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

7.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

8.  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 

9.  นายมนตรี  โสตางกูร  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554  

10.  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554 

11.  พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต  กรรมการอิสระ 25 พฤศจิกายน  2554  

12.  นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว กรรมการอิสระ 23 ธันวาคม  2554 

13.  นายอินสอน  บัวเขียว กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2555 
14.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ   กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2555  

15.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการ 
(ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ) 

10  กันยายน  2554 

หมายเหตุ : คณะกรรมการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออกในป  2554 - 2555  ดังน้ี 

บุคคลลําดับท่ี  6 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ดํารงตําแหนงแทนนายสุรชัย  ภูประเสริฐ  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2554   
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บุคคลลําดับท่ี  7 นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  ดํารงตําแหนงแทนนายพิชัย  ชุณหวชิร  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2554   
บุคคลลําดับท่ี 8  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  ดํารงตําแหนงแทนนายนริศ  ชัยสูตร  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  
บุคคลลําดับท่ี 9  นายมนตรี  โสตางกูร  ดํารงตําแหนงแทนนายภูษณ  ปรียมาโนช  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดับท่ี 10  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  ดํารงตําแหนงแทนนายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ  ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดับท่ี 11  พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต  ดํารงตําแหนงแทนนายสมหมาย  โควคชาภรณ  ซึ่งลาออกจากการเปน 
  กรรมการเมื่อวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดับท่ี 12  นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว ดํารงตําแหนงแทนนายสุรพิทย  กีรติบุตร ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2554  
บุคคลลําดับท่ี 13 นายอินสอน  บัวเขียว  ดํารงตําแหนงแทน นายสุรพล  นิติไกรพจน  ซึ่งครบวาระการเปนกรรมการ  
  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2555  
บุคคลลําดับท่ี 14 นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  ดํารงตําแหนงแทนนายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  ซึ่งลาออกจากการเปน 
  กรรมการ เมื่อวันที่  20  เมษายน  2555  
บุคคลลําดับท่ี 15  นายไพรินทร ชูโชติถาวร ดํารงตําแหนงแทนนายประเสริฐ บูญสัมพันธ ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ 
  เน่ืองจากสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงตามสัญญาจางกรรมการผูจัดการใหญ  
 

8.5.2  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของที่
ประชุมผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  และจะแตงต้ังรองประธานกรรมการก็
ได  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงต้ังกรรมการคนหน่ึงเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน 

• กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 

• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท 
งบประมาณของบริษัท รวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนด 

• จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมท้ังดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกัน 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 187 

• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพ่ือกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

• ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 

• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 

• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี 

8.5.3  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 
ตามขอบังคับบริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 ประกอบดวย  

(1) นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ  
(2)  นายณอคุณ  สิทธิพงศ  นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการสองในสี่คนน้ีลง
ลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  

8.5.4  การแตงต้ังและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 15 คน และมีกรรมการท่ี

เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับกําหนด ต้ังแตป 2547 เปนตนมา คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติเห็นชอบให
กําหนดสัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระเพ่ิมเปนไมนอยกวาก่ึงหน่ึง และถือปฏิบัติตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน ณ วันที่ 24 
เมษายน  2555  มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการทั้งหมดมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย และมีกรรมการผูมีความ
เช่ียวชาญดานบัญชีการเงิน 6 คน คือ นางเบญจา หลุยเจริญ   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  นายมนตรี โสตางกูร    
นายจุลสิงห วสันตสิงห   นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  และ นายไพรินทร ชูโชติถาวร    

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน 
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมน้ันเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  
สวนในปที่สามและปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

4. ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับบริษัทเขาเปนกรรมการแทนในตําแหนงที่วางในการประชุม
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คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดย
คณะกรรมการตองมีคะแนนเสียงแตงต้ังไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู ทั้งน้ีบุคคลที่เขาเปน
กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.5.5  คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ อาทิ 

• มีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ 

• ไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนเกินกวา 3 แหง ทั้งน้ีนับรวมการเปน
กรรมการโดยตําแหนงและการไดรับมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงกรรมการดวย 

• กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

• ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดํารงตําแหนงกรรมการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

• ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

• ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่ 

• ไมเปนผูถือหุนของรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผูถือหุนของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันถือหุน (ยกเวน กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ ที่ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางที่มีตําแหนง  หรือเงินเดือนประจําตําแหนงของราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ันถือหุนไมเกินกวา
รอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของรัฐวิสาหกิจซึ่ง ตนเปนกรรมการหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปนกรรมการ
ถือหุนอยู) 

• ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน เวนแตคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน
มอบหมายใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือดํารงตําแหนงอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ันเปนผูถือหุน 

• ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการจัดการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซึ่งเปนผูรับสัมปทาน 
ผูรวมทุน หรือมีประโยชนไดเสียเก่ียวของกับกิจการของรัฐวิสาหกิจน้ัน เวนแตเปนประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผูบริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจน้ัน 

8.5.6  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของ

กรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองแตเขมกวาหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังน้ี 

• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษัทในกลุม  บริษัทรวมทุน หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  (นับรวมบุคคลที่เก่ียวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 
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• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมท้ังไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท.  บริษัทในกลุม 
บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะ
ดังกลาวมาแลว  เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน  เปนลูกคา  คูคา  เจาหน้ี/ลูกหน้ีการคา เจาหน้ี/ลูกหน้ีเงินกู เปนตน รวมทั้งไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  
บริษัทในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  
บริษัทในกลุม  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  

8.5.7  การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 
เพ่ือใหการแบงแยกหนาที่ในเรื่องการกําหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน และ

เพ่ือใหกรรมการทําหนาที่สอดสอง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปตท.  จึงกําหนดใหประธานกรรมการ 
และประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกันเสมอ  ประธานกรรมการตองคอยสอดสองดูแลการบริหาร
จัดการของฝายบริหาร คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ แตตองไมมีสวนรวม และไมกาวกายในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยใหเปน
หนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ี ประธานกรรมการตองมีภาวะผูนํา ดูแลกรรมการมิใหอยูภายใตอิทธิพลของฝายบริหาร โดยทําหนาที่ประธานใน
ที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถือหุนอยางเปนธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันใหผูเขารวม
ประชุมใชสิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด 

8.5.8  ความเปนอิสระของประธานกรรมการ 
ปตท. ใหความสําคัญกับความเปนอิสระของกรรมการเปนอยางมาก แตเน่ืองจาก ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ  ที่ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานที่กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนใหญ  ดังน้ัน  ประธาน
กรรมการท่ีไดรับเลือกต้ังจากกรรมการท่ีผานมาจะเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจากกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลังเปนสวน
ใหญ  แตอยางไรก็ตาม  ในการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอยางมีความเปนอิสระตลอดมา 

8.5.9  เลขานุการบริษัท 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ

ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ปตท. จึงไดมอบหมายให นางสุมณฑ  รังคสิริ ทําหนาที่
เลขานุการบริษัท ของ ปตท. โดยมีภาระหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบและ
ปฏิบัติ  การจัดการประชุม  รวมท้ังดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ  เพ่ือใหกรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ปตท.  รวมท้ังการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียน
กรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจําปของบริษัท  หนังสือนัดประชุม
ผูถือหุน  รายงานการประชุมผูถือหุน  และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  

8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดับ
คณะกรรมการดวย 
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ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพ่ือชวยสงเสริมและ
กล่ันกรอง  การดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังน้ัน ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องรวม  4 คณะ  เพ่ือชวยกล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสราง
ประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมท้ังมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรไว
อยางชัดเจน  ต้ังแตป 2552 เปนตนมา ไดมีการขยายอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีหนาที่มอบนโยบาย 
แนวปฏิบัติ และติดตามการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม เพ่ือใหคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสามารถดําเนินงานดานการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานบัญชีและสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปน
ผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมท้ังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใชการเงิน  ดําเนินการบน
พ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ 
ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  
2555 ประกอบดวยกรรมการอิสระ  3  ทาน  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
2. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  กรรมการ กรรมการอิสระ 
3. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ กรรมการ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายจุลสิงห  วสันตสิงห นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและ
ประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินบริษัท 
โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (มีผลต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555) 

• สอบทานให ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

• บทบาทหนาที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน  สอบทานให ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ 

• พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด ของตลาดหลักทรัพย 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ ปตท. 
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• บทบาทเก่ียวกับหลักจริยธรรมธรุกิจ และจรรยาบรรณ โดยดําเนินการใหฝายบริหารจัดใหมีกระบวนการใน
การรับเรื่องรองเรียน และกํากับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องรองเรียน 

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี ปตท.  

• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของ ปตท.   ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน 

• สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

• สอบทานความถูกตองและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวของกับรายงานการเงินและการ
ควบคุมภายใน 

• สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 

• สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเก่ียวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ ปตท. 
อยางมีนัยสําคัญ หรือความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

• หากมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหความเห็นตอการดําเนินการตางๆของ ปตท. 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเปนอิสระ โดยมีอํานาจในการวาจางหรือเชิญ (โดยมีคาตอบแทน
ตามความเหมาะสม) ที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดย ปตท. รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชุมผูถือหุนของ ปตท.   

• เขาประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

• ใหคณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยางเปนทางการรวมกับฝายบริหารอยางนอย ปละ 1 ครั้ง  

• สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป 

• ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตองอยูในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2555 มีการประชุม  6  ครั้ง  โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบ
บัญชีภายนอกและหนวยงานบัญชีในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

 8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งน้ี ณ วันที่  31 พฤษภาคม  2555   ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังรายช่ือตอไปน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการสรรหา ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา กรรมการ กรรมการ
3.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 

• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพ่ือใหเกิดความ
โปรงใส 

ทั้งน้ี  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ  ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาทดแทน  เพ่ือใหมีองคประกอบและ
คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมีคุณสมบัติ 

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการ ปตท. พรอมเหตุผล
ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการหรือเพ่ือเสนอรายช่ือตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการตอไป 

ในป 2555  มีการประชุม  2  ครั้ง  

8.5.10.3   คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงต้ังจาก

กรรมการ ปตท.  3 ทาน  ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2555  ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน  ดังรายช่ือตอไปน้ี 
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  กรรมการ กรรมการ 

3.  นางเบญจา หลุยเจริญ  กรรมการ กรรมการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรม
และสมเหตุสมผล  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ในป 2555  มีการประชุม 2 ครั้ง   

8.5.10.4  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  โดยแตงต้ัง

จากกรรมการ ปตท.  3  ทาน  ทั้งน้ี ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2555  ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน  
ดังรายช่ือตอไปน้ี  
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตําแหนงในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต   กรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 

• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ 
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 

• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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• มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 

• ติดตามการดําเนินงานดาน CSR และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
ในป 2555  มีการประชุม  1  ครั้ง 

8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยในป 2555  กําหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สี่ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
ซึ่งสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท จะสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถวน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเน้ือหาที่จําเปนและเพียงพอในการตัดสินใจ ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการ
ประชุมประมาณ 7 วัน เพ่ือใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ทั้งน้ี ต้ังแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  มีการสงระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน CD ซึ่ง
ชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก   

ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นวา
เปนผลประโยชนที่อาจขัดแยงกับผลประโยชน ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไมเขารวมประชุมในวาระนั้น ๆ  และมี
การบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบดวยขอคิดเห็น/ขอสังเกต เปนลายลักษณอักษร  และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของตรวจสอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละครั้งใช
เวลาประชุมประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยมีการประชุมดังรายละเอียดตอไปน้ี   
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สรุปการเขารวมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในป 2554  และ ป 2555 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)  
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1.  นายณอคุณ  สิทธพิงศ                   

2.  นายนริศ  ชัยสูตร               ลาออก 10 ต.ค. 54  

3.  นายสุรพล  นิติไกรพจน             ครบวาระ 
10 เม.ย. 55

4.  นายอินสอน  บัวเขยีว  แตงต้ัง 10 เม.ย. 55   

5.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย                         

6.  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ       ลาออก 24 มี.ค. 54  

7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา               ลาออก 10 ต.ค. 54  

8.  นายปยวัชร  นิยมฤกษ  ลาออก 1 ม.ค. 54  

9.  นายสมหมาย  โควคชาภรณ แตงต้ัง 14 ก.พ. 54             ลาออก 
21 พ.ย. 54  

10.  นายอนุวัฒน  เมธีวบิูลวุฒิ     ลาออก 3 พ.ย. 54  

11.  นายชัยเกษม  นิติสริิ       ครบวาระ 20 เม.ย. 54 (AGM)   

12.  นายจุลสิงห  วสันตสิงห แตงต้ัง 20 เม.ย. 54                   

13.  นายอําพน  กิตติอําพน      ลาออก 29 มี.ค. 54  

14.  นายสุรพิทย  กีรติบุตร แตงต้ัง 20 เม.ย. 54        
ลาออก 
21 ธ.ค. 

54 
 

15.  นายภูษณ  ปรียมาโนช             ลาออก 1 พ.ย. 54  

16.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา                 

17.  นางเบญจา  หลุยเจริญ                 

18.  นายพิชัย  ชุณหวชิร       ลาออก 4 ต.ค. 54  

19.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ        ครบวาระการดํารงตําแหนงตาม
สัญญาจาง  9 ก.ย. 54  

20.  นายอาคม  เติมพทิยาไพสิฐ   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54          

21.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54          

22.  นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย   แตงต้ัง 11 ต.ค. 54        ลาออก 
20 เม.ย. 55

23.  นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ   แตงต้ัง 21 เม.ย. 55   

24.  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   แตงต้ัง 25 ต.ค. 54          

25.  นายมนตรี  โสตางกูร   แตงต้ัง   4 พ.ย. 54         

26.  พลเอก วรวัฒน  อนิทรทัต   แตงต้ัง   4 พ.ย. 54         

27.  พลเอก พฤณฑ  สวุรรณทัต   แตงต้ัง 25 พ.ย. 54        

28.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว แตงต้ัง 23 ธ.ค. 54  (เร่ิมประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555)     

29.  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  แตงต้ัง 10 ก.ย. 54           

 รวมกรรมการท่ีเขาประชุม 12 14 13 14 14 14 13 13 14 14 14 13 10 12 9 11 14 13  14 14 13 13 12 13 

 จํานวนกรรมการท้ังหมด 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 13 14 14 15 15 15 15 15 15 
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สรุปการเขาประชุมในป 2555 และ ป 2555 (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 
คณะ  

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
ป 2554 และ ป 2555 (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)  

การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป 

กรรมการ 
ปตท. 

(ป 2554) 
รวม 18 ครั้ง 

กรรมการ
ปตท. 

(1 ม.ค. - 31
  พ.ค.2555)
รวม 6 ครั้ง

1 มกราคม - 31 พฤษภาคม  2555  

ตรวจสอบ
รวม 6 ครั้ง 

กํากับดูแล
กิจการท่ีดี

1 ครั้ง

สรรหา 
รวม 2 ครั้ง 

กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 2 ครั้ง 

1.นายณอคุณ  สิทธิพงศ 18/18 6/6 – – – – – 

2.นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 17/18 6/6 – 1/1 2/2 – – 

3.นางเบญจา  หลุยเจริญ 17/18 5/6 – – – 2/2 – 

4.นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 18/18 5/6 – – 2/2 2/2 – 

5.นายจุลสิงห  วสันตสิงห 11/12 5/6 5/6 – – – 20 เมษายน 2554 
(แทน นายชัยเกษม  นิติสิริ) 

6.นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  3/3 4/6 1/4 – – 2/2 11 ตุลาคม  2554  
( แทน นายสุรชัย  ภูประเสริฐ ) 

7.นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  3/3 5/6 2/2 1/1 – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายพิชัย  ชุณหวชิร ) 

8.นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  3/3 6/6 – – – – 25 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนริศ  ชัยสูตร ) 

9.นายมนตรี  โสตางกูร  2/2 4/6 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายภูษณ  ปรียมาโนช ) 

10.พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  2/2 6/6 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ ) 

11.พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต  1/1 6/6 – – – – 25 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายสมหมาย  โควคชาภรณ )

12.นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว 0/0 4/6 – – – – 23 ธันวาคม 2554  
( แทน นายสุรพิทย  กีรติบุตร) 

13.นายอินสอน  บัวเขียว  2/2 2/2 – – –  10 เมษายน  2555 
(แทน นายสุรพล  นิติไกรพจน)  

14.นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  2/2 2/2 2/2 – –  21 เมษายน  2555  
(แทน นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย)

15.นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  6/6 6/6 – – 2/2 – 10 กนัยายน  2554  
(แทน นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) 
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สรุปการเขาประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหวางป 2554 และ ป 2555 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)  (รวม 14 ทาน) 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 
ป 2554 และ ป 2555 (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)  

การดํารงตําแหนง 
กรรมการระหวางป 

กรรมการ 
ปตท. 

(ป 2554) 
รวม 18 ครั้ง 

กรรมการ
ปตท. 

(1 ม.ค. - 31
  พ.ค.2555)
รวม 6 ครั้ง

1 มกราคม - 31 พฤษภาคม  2555 

ตรวจสอบ 
รวม 6 ครั้ง 

กํากับดูแล
กิจการท่ีดี

1 ครั้ง 

สรรหา 
รวม 2 ครั้ง 

กําหนดคา 
ตอบแทน  
รวม 2 ครั้ง 

1. นายปยวัชร  นิยมฤกษ 0/0 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 มกราคม  2554

2. นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 5/5 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 24 มีนาคม 2554

3. นายอําพน  กิตติอําพน 6/6 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 29 มีนาคม 2554 

4. นายชัยเกษม  นิติสิริ 6/6 – – – – – ครบวาระเม่ือ 
วันที่ 20 เมษายน 2554

5. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 13/13 – – – – – ครบสัญญาจาง  
เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

6. นายพิชัย  ชุณหวชิร 12/14 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2554

7. นายนริศ  ชัยสูตร  13/14 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554

8. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  14/14 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554

9. นายภูษณ  ปรียมาโนช  11/15 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

10. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ  15/15 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

11. นายสมหมาย  โควคชาภรณ  10/13 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554

12. นายสุรพิทย  กีรติบุตร  8/11 – – – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2554

13. นายสุรพล  นิติไกรพจน 4/4 4/4 – 1/1 – – ครบวาระเม่ือ 
วันที่ 10 เมษายน 2555

14. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  3/4 3/4 4/4 – – – ลาออกเม่ือ 
วันที่ 20 เมษายน  2555

 

หมายเหตุ  :  ในป 2555 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 6  ครั้ง เปนการประชุมตามปกติ 5 ครั้ง  ประชุมนัดพิเศษ 1 ครั้ง 
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8.5.12  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ปตท. ที่ไดปรับปรุงและใชประเมินในป 2553 วายังคงมีความเหมาะสมสําหรับใชประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2554 ซึ่ง
แบบประเมินผลดังกลาวน้ันมีความสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใช
ประโยชนเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และสามารถนําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating รวม 3 แบบ คือ
แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) โดยมีเกณฑการประเมินผล คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังน้ี 

มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 
มากกวา 75% = ดีมาก 
มากกวา 65% = ดี 
มากกวา 50% = พอใช 
ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังน้ี 
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/  การ
จัดเตรียมและดําเนินการประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญ
จัดทําไดดีเยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 93.40% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability)/  ความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/  การ 
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment)/ มี
ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูล  (Transparency)/ การมี
วิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวา
กรรมการสวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 95.34% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอ่ืน)   ประกอบดวย 6 หัวขอ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการ
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็น
วากรรมการสวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา  คะแนนเฉล่ียอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ 96.83%   

8.5.13 การบริหารจัดการองคกร 

8.5.13.1  อํานาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการผูจัดการใหญ) 
ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
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เครงครัด  ซื่อสัตย  สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของ
กรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปน้ีดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 

• บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง 
ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ
คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและ
ขอบเขตอํานาจ  ดังตอไปน้ี 

• เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  
คําสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  สั่งการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา  
เอกสารคําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  
ตลอดจนใหมีอํานาจกระทําการใดๆที่จําเปนและสมควร  เพ่ือใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน เล่ือน 
ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือ
คําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางช้ันที่ปรึกษา รองกรรมการผูจัดการ
ใหญ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และใหมี
อํานาจกําหนดเง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของ
บริษัท โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ
มอบอํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจดังกลาว และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
บริษัทกําหนดไว 

ทั้งน้ี การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมี
สวนไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 
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8.5.13.2  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพ่ือทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท. 

ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2555  ประกอบดวยผูบริหาร 10 ตําแหนง ดังน้ี 
 

ชื่อตําแหนง ตําแหนง 

1.  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 

2.  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน  กรรมการ 
3.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ กรรมการ 
4.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 

7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจนํ้ามัน กรรมการ 

8.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 
10.  รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธองคกร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในป 2555  มีการประชุมรวม 16 ครั้ง  

 หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธ
องคกรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และ
บริษัทที่ ปตท.ถือหุน  รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนําไปสูการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิผล 

• กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

• จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 

• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ปตท.ถือหุน 

• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมท้ังโครงสรางองคกรใน 
ปตท. และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 

• กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  
14  คณะเพ่ือทําหนาที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องตางๆภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
2. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองคกร 
3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
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6. คณะกรรมการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
7. คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ปตท. 
8. คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
9. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
11. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจนํ้ามัน 
12. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจกาซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

8.5.13.3  รายชื่อผูบริหาร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม  2555  

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 1/ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
2. นายสุรงค  บูลกุล   6/ ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน  
3. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน  2/ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
4. นายณัฐชาติ  จารุจินดา 2/ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
5. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  2/ รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร 
6. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 
7. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน 2/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 
8. นายสรัญ  รังคสิริ 3/ รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจนํ้ามัน 
9. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

10. นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
11. นายเทวินทร  วงศวานิช 7/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

12. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 8/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

13. นายบวร  วงศสินอุดม 4/ รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  

14. นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล  9/ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

15. นายสุวนันท ชาติอุดมพันธ 3/ รองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัด ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียม
ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด  
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ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

16.  นายอธิคม  เติบศิริ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สังกัดประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ 
ปโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  

17.  นายวิรัตน เอื้อนฤมิต 5/ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  
18.  นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร  

หมายเหตุ :  1/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2554 แทนนายประเสรฐิ  บุญสัมพนัธ ซ่ึงครบกําหนดตามสัญญาจางกรรมการผูจัดการใหญ 

                   2/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554  

                   3/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 

                   4/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

                   5/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 แทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment  ในบริษัท  
     ปตท. อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

                  6/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายเทวินทร  วงศวานิช  ทีไ่ดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment  ใน 
  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

                  7/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายอนนต  สิริแสงทักษิณ ที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment   
  ใน บริษทั พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC)  

                  8/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล  ทีไ่ดรับแตงต้ังใหปฏิบัติงาน Secondment   

  ใน บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  

                  9/ แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 แทน นายสุรงค  บูลกลุ ทีไ่ดรับแตงต้ังใหกลับมาปฏิบัติงานที่บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 

8.5.14  คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  

ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่
ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส อน่ึง กรรมการท่ีไดรับ
มอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี 
คาตอบแทนกรรมการไดรับการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังน้ี 

8.5.14.1  คาตอบแทนกรรมการ 

• คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังน้ี 

1.  คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2554) 
1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
-  เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม) 
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอ่ืน ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงต้ัง ไดแก 
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1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  
   และเลขานุการฯ ไดรับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 
1.2.2  สําหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กําหนด
เบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขาประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 

• เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําป 2555  (เทากับป 2554)  :  กําหนดคาตอบแทนท่ีเปนเงินโบนัสใหสะทอน
และเช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2555  แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาท ตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหนง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   

คาตอบแทนท่ีกรรมการไดรับเปนรายบุคคล  วันท่ี 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2555   
หนวย  : บาท  

ลํา 
ดับท่ี ชื่อ - นามสกุล จํานวน 

วัน  โบนัส 
เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมคาเบี้ย
ประชุม 

รวม
คาตอบแทน 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ 91 625,000.00 212,500.00 – 212,500.00 837,500.00 

2. นายสุรพล นิติไกรพจน 91 500,000.00 170,000.00 30,000.00 200,000.00 700,000.00 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 91 500,000.00 170,000.00 84,000.00 254,000.00 754,000.00 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 91 500,000.00 150,000.00 24,000.00 174,000.00 674,000.00 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 91 500,000.00 170,000.00 72,000.00 242,000.00 742,000.00 

6. นายจุลสิงห วสันตสิงห 91 500,000.00 226,250.00 56,250.00 282,500.00 782,500.00 

7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 91 500,000.00 175,000.00 45,000.00 220,000.00 720,000.00 

8. นายวรุณเทพ วัชราภรณ 91 500,000.00 150,000.00 24,000.00 174,000.00 674,000.00 

9. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย 91 500,000.00 195,000.00 45,000.00 240,000.00 740,000.00 

10. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 91 500,000.00 170,000.00 – 170,000.00 670,000.00 

11. นายมนตรี  โสตางกูร 91 500,000.00 170,000.00 – 170,000.00 670,000.00 

12. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต 91 500,000.00 170,000.00 – 170,000.00 670,000.00 

13. พลเอก พฤณฑ  สุวรรณทัต 91 500,000.00 170,000.00 – 170,000.00 670,000.00 

14. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว 91 500,000.00 150,000.00 – 150,000.00 650,000.00 

15. นายไพรินทร ชูโชติถาวร 91 500,000.00 170,000.00 48,000.00 218,000.00 718,000.00 

รวมทั้งสิ้น 7,625,000.00 2,618,750.00 428,250.00 3,047,000.00 10,672,000.00 
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หมายเหตุ :   

 บุคคลลําดับท่ี 1   :  นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ ปตท. ต้ังแตวันที ่22 กรกฎาคม 2554 – ปจจุบนั 
   (ไมรับเบี้ยประชุม ต้ังแต มกราคม - มิถุนายน 2554) 

 บุคคลลําดับท่ี 6   :  นายจุลสิงห  วสันตสิงห ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที ่ 20  เมษายน  2554 

 บุคคลลําดับท่ี 7, 8, 9  :  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ  นายไกรฤทธ์ิ  อุชกุานนทชัย  ดาํรงตําแหนง 
    กรรมการ  ต้ังแตวนัที่  11  ตุลาคม  2554  

 บุคคลลําดับท่ี 10  :  นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที ่ 25  ตุลาคม  2554  

 บุคคลลําดับท่ี 11, 12  :  นายมนตรี  โสตางกูร  พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  ดํารงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวนัที่  4  พฤศจิกายน  2554  

 บุคคลลําดับท่ี 13  :  พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต ดาํรงตําแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที่  25  พฤศจิกายน  2554  

บุคคลลําดับท่ี 14  :  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแกว ดํารงตาํแหนงกรรมการ  ต้ังแตวันที่  23  ธันวาคม  2554  

 บุคคลลําดับท่ี 15   :  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการเม่ือวันที่  10  กันยายน  2554  แทน   
       นายประเสริฐ บญุสัมพันธ ซ่ึงลาออกเนื่องจากส้ินสุดวาระการดํารงตาํแหนงตามสัญญาจางกรรมการผูจัดการใหญ 

 

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2554 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2555  หนวย  : บาท 

 
หมายเหตุ :     

บุคคลลําดับท่ี   1  นายปยวัชร  นิยมฤกษ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 

บุคคลลําดับท่ี   2  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่24 มีนาคม 2554 

บุคคลลําดับท่ี   3  นายอําพน  กิตติอําพน ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่29 มีนาคม 2554 

ลํา 
ดับท่ี ชื่อ - นามสกุล จํานวน 

วัน โบนัส 
เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมคาเบี้ย
ประชุม รวมคาตอบแทน 

1. นายปยวัชร  นิยมฤกษ 0 - - - -
2. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 83 454,794.52 223,387.09 78,000.00 301,387.09 756,181.61
3. นายอําพน กิตติอําพน 88 482,191.78 261,532.25 86,250.00 347,782.25 829,974.03
4. นายชัยเกษม นิติสิร ิ 110 602,739.73 293,750.00 45,000.00 338,750.00 941,489.73
5. นายพิชัย  ชุณหวชิร 277 1,517,808.22 512,903.23 – 512,903.23 2,030,711.45
6. นายนริศ  ชัยสูตร 283 1,828,767.12 639,032.26 6,000.00 645,032.26 2,473,799.38 
7. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 283 1,550,684.93 558,709.68 38,500.00 597,209.68 2,147,894.61 
8. นายภูษณ ปรียมาโนช 305 1,671,232.88 610,000.00 75,000.00 685,000.00 2,356,232.88 
9. นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 307 1,682,191.78 602,000.00 36,000.00 638,000.00 2,320,191.78 

10. นายสมหมาย โควคชาภรณ 281 1,539,726.03 578,214.29 105,000.00 683,214.29 2,222,940.32 
11. นายสุรพิทย กีรติบุตร 226 1,238,356.16 381,000.00 72,000.00 453,000.00 1,691,356.16 
12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 252 1,380,821.92 509,000.00 – 509,000.00 1,889,821.92 

 รวมทั้งสิ้น 13,949,315.07 5,169,528.80 541,750.00 5,711,278.80 19,660,593.87 
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บุคคลลําดับท่ี   4  นายชัยเกษม  นิติสิริ ครบวาระการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 

บุคคลลําดับท่ี   5  นายพิชัย  ชุณหวชิร ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2554 

บุคคลลําดับท่ี   6  นายนริศ  ชัยสูตร ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่  24 ธันวาคม – 22 กรกฎาคม 2554  และลาออก 
 จากการเปนกรรมการเม่ือวันที่  10 ตุลาคม  2554 

บุคคลลําดับท่ี   7  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 

บุคคลลําดับท่ี   8  นายภูษณ  ปรียมาโนช ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที ่1 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดับท่ี   9  นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดับท่ี 10  นายสมหมาย  โควคชาภรณ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดับท่ี 11  นายสุรพิทย  กีรติบุตร ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวนัที ่1 ธันวาคม 2554 

บุคคลลําดับท่ี 12  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ ลาออกจากการเปนกรรมการเม่ือวันที่ 9 กนัยายน 2554 เนื่องจากครบกําหนดตามสัญญาจาง 
 กรรมการผูจัดการใหญ 
 

คาตอบแทนกรรมการอิสระท่ีไดรับจากการเปนกรรมการอิสระในบริษัทยอย  (ระหวางวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2555)  
คณะกรรมการ ปตท. ไมมีกรรมการอิสระที่เปนกรรมการอิสระ  4  คน ในบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเปนบริษัทยอย ของ ปตท.   
 
สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2552 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2555 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 
ป 2555 

(1 ม.ค.-31 มี.ค.) 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม 15 10,863,879.03 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 15 3,047,000.00

โบนัสรวม 15 29,173,972.62 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 15 7,625,000.00

รวม  40,037,851.65  41,055,747.95  40,158,139.49 10,672,000.00

 
8.5.14.2  คาตอบแทนผูบริหาร 
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  กําหนดโดยกระทรวงการคลัง 
ซึ่งประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและ ต้ังคาเปาหมาย 
(Key Performance Indicators : KPIs) ไวแตละป เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บรหิาร/กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ  โดยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนว
ปฏิบัติและมาตรฐานของกลุมธุรกิจช้ันนําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสม
ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 
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ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ทาน 
ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. (ไมรวมผูบริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทที่ ปตท. ถือหุน ที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท.) ตามรายละเอียด  ดังน้ี  

คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท. 
หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 
(1 ม.ค.-31 มี.ค.)

จํา
นว

นร
าย

 
จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 52,677,119 7  50,470,620 10 62,091,720.00 8 14,385,240.00 

โบนัสรวม 8 24,143,679 7 22,183,379 6 24,581,820.00 8 19,386,559.87 

รวม  76,820,798  72,653,999  86,673,540.90  33,771,799.87 

 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

หนวย  :  บาท 

คาตอบแทน 

ป  2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555  
(1 ม.ค.-31 มี.ค.) 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํา
นว

นร
าย

 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

7 3,384,852 7 2,925,340 8 3,980,468.00 7 1,010,499.00 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท มีดังน้ี 
ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเก่ียวกับ  
1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดในทํานองเดียวกัน  
2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย  
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูก

พิทักษทรัพย 

8.5.15  นโยบายการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่อ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 

ปตท. มีบริษัทในกลุมที่ไปลงทุนและถือหุนรวม 49 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 7 บริษัท) 
โดยประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ ปตท.ในปจจุบันมาจากบริษัทในกลุม ปตท.ดังน้ัน ปตท. จึงไดใหความสําคัญและกําหนด
รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุม ปตท. เพ่ือสรางใหเกิดพลังรวมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน  (Synergy)  
ดวยการเสนอแตงต้ังใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาว
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กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุม   ทั้งน้ี วัตถุประสงคของการเสนอบุคคลเพ่ือไปเปนกรรมการในบริษัทอื่นมีดังน้ี 

1) เพ่ือกํากับดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบายของบริษัทในกลุม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน 

2) เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือใหเกิดการประสานประโยชนและการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับทุกองคกรที่เก่ียวของ รวมถึงประเทศ 

3) เพ่ือนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวยปรับปรุง
พัฒนาดานบัญชี  การเงิน  ใหบริษัทน้ันๆ ดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอไปอยางเขมแข็งซึ่งรวมถึงการไปชวยเหลือ
บริษัทที่ไมไดอยูในกลุม ปตท.  รวมท้ังสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปทําหนาที่เปนกรรมการกํากับ
ดูแลบริษัทช้ันนําเหลาน้ันกลับมาชวยเสริมประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพ่ือ
เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจใหกับ ปตท.ดวย 

4) ถือเปนหนาที่หน่ึงในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร 

ทั้งน้ี ปตท. กํากับดูแลใหมีการพิจารณาแตงต้ังผูบริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลัง (Director’s Pool) ในบริษัทกลุม ปตท. ที่เปนรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ จัดทําขึ้น ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจน้ัน และกํากับดูแลใหผูบริหาร 
ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน ดํารงตําแหนงในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือ
หุนไมเกิน 3 แหง เพ่ือลดความเสี่ยงดานการขัดกันทางผลประโยชนและกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อน่ึง เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เก่ียวกับมาตรการปองกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ
เรื่องการแตงต้ังขาราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแหง ตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแหงชาติ (ปปช.) ปตท. จะเสนอแตงต้ังบุคคลไปดํารงตําแหนงกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเปนผูถือหุนอยูในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเกินกวา 3 แหง  

8.5.16  การพัฒนากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เก่ียวของกับการพัฒนา

ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ  (ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน)  โดยกรรมการ 
ปตท. สวนใหญมีประวัติไดเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว โดย ปตท.ใหการสนับสนุน
และดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุก
หลักสูตรที่เก่ียวของอยางตอเน่ืองตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงานจากหนวยงาน  องคกรอื่นตามความเหมาะสม  ทํา
ใหเกิดมุมมองความคิดที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี ในป 2555 (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม)  มีกรรมการ
เขารับการอบรม / สัมมนา ดังน้ี  

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  
2. พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต  

การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ 
องคการมหาชน  รุนที่ 9  สถาบันพัฒนา กรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) โดย 
สถาบันพระปกเกลา 

ปตท.  มีนโยบายที่จะจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน การปฏิบัติงานจริง  ทั้งในประเทศและตางประเทศใหกับกรรมการเปน
ระยะ ๆ  เพ่ือใหเกิดความเขาใจธุรกิจยิ่งขึ้น สามารถนําความรู ประสบการณ ที่ไดรับมาชวยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. 
และของประเทศได โดยในป 2554 ปตท. ไดจัดใหคณะกรรมการไดเขาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานตางประเทศดังน้ี 
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1. การเยี่ยมชมดูงานธุรกิจของ ปตท. ที่ไปลงทุนในประเทศออสเตรเลียซึ่งเปนประเทศที่กลุม ปตท. ลงทุนในธุรกิจ
ขุดเจาะสํารวจปโตรเลียมมาอยางยาวนานผานบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และได
ริเริ่มการดําเนินธุรกิจถานหินผานบริษัท PTT International จํากัด   

2. การเยี่ยมชมดูงานประเทศในทวีปแอฟริกาใต ประกอบดวย ประเทศเคนยา และแอฟริกาใตซึ่งเปนประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบและมีประชากรจํานวนมาก  จึงทําใหมีรูปแบบการบริหารจัดการพลังงาน
ที่นาสนใจและเปนพ้ืนที่ที่บริษัทพลังงานช้ันนําทั่วโลกตางใหความสนใจเขาไปลงทุนพัฒนาการใชประโยชนจาก
พลังงานรูปแบบตางๆ อยูในปจจุบัน 

โดยนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการไดเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับทิศทางการใชพลังงานของประเทศตางๆ ดังกลาวขางตน
น้ัน เพ่ือใหคณะกรรมการไดศึกษาเปรียบเทียบกับการกําหนดนโยบายดานพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปดโอกาสใหกรรมการได
ติดตามขอมูลและความกาวหนาในธุรกิจพลังงาน พรอมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเช่ียวชาญจากบริษัทพลังงานช้ันนําระดับโลกใน
ตางประเทศโดยตรง เพ่ือเปดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุม ปตท.ในตางประเทศ  ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
กลุม ปตท.ในอนาคต โดยขอมูล ความรูและประสบการณตรงที่คณะกรรมการไดรับจากกิจกรรมน้ี จะมีสวนชวยใหเกิดความรู ความ
เขาใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลกไดเปนอยางดี และจะชวยในการพิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. 
และประเทศไดตอไป นอกจากนี้ในป 2554 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดไปศึกษาดูงานการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ 
ประเทศเกาหลี เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาเรื่องการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาของกลุม ปตท. ที่จังหวัดระยอง 

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
สําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพ่ือใหกรรมการใหมได

รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  ขอมูลระบบตางๆ ที่ใช
งานภายใน ปตท.  รวมท้ังกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการ
เปนกรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งน้ี  คูมือกรรมการ ประกอบดวย 

คูมือกรรมการ  :   
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
5. หนังสือรับรองบริษัท 
6. วัตถุประสงคของบริษัท 
7. ขอบังคับบริษัท 
8. ระเบียบบริษัท (14 ระเบียบ) 
9. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 
10. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการใหญ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และผังโครงสรางการจัดการ 
3. ขอมูลเก่ียวกับบทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับยอ 
5. รายงานประจําป และรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย และ CD 
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6. รายงานความรับผิดชอบตอสังคม กลุม ปตท. 
7. PTT The S-Curve Story 
8. Director Fiduciary Duty Check List 
9. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 
10. รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
11. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
12. หนังสือธรรมาภิบาล 
13. วารสารบานเรา (PTT Spirit) 
กรรมการผูจัดการใหญหรือเลขานุการบริษัทจะเปนผูนําเสนอขอมูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหกับกรรมการใหมเก่ียวกับ

นโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมท้ังขอมูลที่เก่ียวของ  เพ่ือนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ใหกรรมการใหมได
เห็นภาพที่ชัดเจน พรอมกับสงมอบคูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการตามรายการขางตน  

8.5.18  การสืบทอดตําแหนง 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ันการสรรหาและแตงต้ังตําแหนงของกรรมการผูจัดการใหญ  จึงตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และดําเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหคณะกรรมการ ปตท. ต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมสําหรับเปน
ผูบริหาร ปตท. โดยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ไมเปนกรรมการของ ปตท. ยกเวน เปนผูบริหารซึ่งเปน
กรรมการโดยตําแหนง และมีอายุไมเกิน 58 ปบริบูรณในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูที่มีความเหมาสมแลวให
เสนอตอผูมีอํานาจพิจารณาแตงต้ัง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ผูบริหารเดิมพนจากตําแหนง สัญญาจางมี
ระยะเวลาคราวละไมเกิน 4 ป ในกรณีที่คณะกรรมการจะจางผูบริหารเดิมตอหลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจาง ไมตอง
ดําเนินการกระบวนการสรรหาใหมแตจะจางเกินสองคราวติดตอกันไมได 

8.5.19  ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุก

กิจกรรมและในหลายมิติ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
การใชทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน  รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเช่ือถือได  มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  อยางเครงครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ ปตท.  ไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เปนประจําทุกป 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงาน
เก่ียวกับการควบคุมภายในของ ปตท.  ในภาพรวม รวมท้ังกําหนดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานควบคุมภายในของ ปตท.  
โดยตรง 

ปตท.  ไดดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  มีสาระสําคัญดังน้ี 
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8.5.19.1  สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอตอประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ เชน  
- ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน  มีทัศนคติที่ดี  มีการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่

มุงเนนความซื่อสัตยและจริยธรรม  เปนตัวอยางที่ดี (Role Model)   และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับ
การบัญชี  การจัดการสารสนเทศ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การบริหารความเสี่ยง
เก่ียวกับการดําเนินงานที่สําคัญ  การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก  

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซื่อสัตย
และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนผูกําหนดนโยบายดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการเปดเผยเก่ียวกับการขัดกันในผลประโยชนสวนตน
กับกิจการขององคกร (Conflicts of Interest)  เพ่ือปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่
ผิดกฎหมายและไมเหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือเปนประจําทุกป โดยกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึง
คํามั่นสัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามโอกาสใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึงคํามั่น
สัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม โดยคณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไวดังน้ี 
1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มี
โครงสรางการบริหารท่ีมีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและผูถือหุนอยาง
เปนธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและมีการ
จัดแบงบทบาทหนาที่ระหวางประธานกรรมการกับกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่
สําคัญของ ปตท. โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
มีความนาเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือชวยพิจารณา
กล่ันกรองงานท่ีมีความสําคัญอยางรอบคอบ 
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6. คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือใหคณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับ
ขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ 
เช่ือถือไดและทันเวลา เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการให
ขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. ผูถือหุน ปตท. จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมี
ชองทางในการสื่อสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยาง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เปนธรรม 
 

 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับความซื่อสัตยและจริยธรรม 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนผูกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ฯตามหลักมาตรฐานสากลไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ และกําหนดใหการฝาฝนจรรยาบรรณมี
ความผิดทางวินัย 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสําคัญดังน้ี 
1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
2. เปนกลางทางการเมือง  
3. ไมมีสวนไดสวนเสีย และผลประโยชนขัดกัน 
4. รักษาความลับ และไมใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตัว  
5. ตอบสนองความตองการของลูกคา และรับผิดชอบตอผูบริโภค  
6. แขงขันอยางเสรี เปนธรรม  
7. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปรงใส และปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม  
8. รับผิดชอบตอชุมชน และสังคม 
9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสรางความผูกพันตอองคกร 
10. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
11. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
12. รักษาความปลอดภัย สงเสริมสุขอนามัย และรักษาสิ่งแวดลอม 
13. เคารพทรัพยสินทางปญญา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูก  

 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 
ปตท. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลเพ่ือปองกันการขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับบริษัท 

(Conflicts of Interest) เพ่ือปองกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ
ไมเหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบน
หลักการท่ีวาการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพ่ือ
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ผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทาน้ัน  และถือเปนหนาที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเล่ียงการมีสวน
เก่ียวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผลให ปตท. ตองเสีย
ผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตองแจงให
บริษัททราบถึงความสัมพันธหรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดังกลาว  และตองไมเขารวมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตองดําเนินการใหบุคคลที่เก่ียวของไมมีอํานาจอนุมัติหรือเก่ียวของกับ
ธุรกรรมน้ัน ๆ   

• การจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ปตท.  
ปตท. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน กับ ปตท.โดยใชแบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปน
ผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท.และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือ
หลักการไมใหมีการกําหนดเง่ือนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ  ถือเปนกระบวนการควบคุม
ภายในของ ปตท. รวมท้ังไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ทั้งน้ีในป 2554 ไมพบ
รายการขัดแยงที่มีสาระสําคัญ  

• การจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ 
ในชวงไตรมาสแรกของทุกป คณะกรรมการ ปตท. กําหนดใหมีการจัดทําแบบรายงานการมีสวน

ไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวของ เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับดูแล
ดานการมีสวนไดเสียในระดับกรรมการ และผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
จะตองจัดทําแบบรายงานดังกลาวเปนประจําทุกป และจัดทําแบบรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
และกําหนดใหเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัดเก็บ รวบรวม และทําสําเนาสงประธานคณะกรรมการ ปตท. 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใชในการตรวจสอบและกํากับดูแลดานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

• การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย 
เพ่ือกํากับดูแลดานการใชขอมูลภายใน  ปตท.ไดกําหนดใหคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซึ่ง

หมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ปตท. 
จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได
กําหนดนโยบายใหมีการเปดเผย/รายงาน การซื้อ/ขาย/โอน เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของ
กรรมการและผูบริหาร ตอคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในการประชุมประจําเดือน โดย
กําหนดเปนวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวลวงหนา 

 
อน่ึง ในชวง 1 สัปดาหกอนวันปดงบการเงินประจําไตรมาสและประจําป สํานักกรรมการผูจัดการ

ใหญและเลขานุการบริษัท จะทําหนังสือแจงกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูล
ภายใน ไมใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ และหามซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 45 วัน ต้ังแตวันปดงบจนถึงวันแจงงบตอตลาดหลักทรัพยฯ คือ กอนที่งบ
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การเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน   เพ่ือเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ  ทั้งน้ี  
ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด   

- บริษัทฯ มีไดจัดโครงสรางองคกรที่มีลักษณะของการกระจายอํานาจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว 
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม   
มีการมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicators : KPIs) ในตอนตนปเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดตามผล
การดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางสมํ่าเสมอวัดผลตอนปลายป รวมทั้งมีการทบทวนเปาหมาย
ประจําปซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบของตน  

- บริษัทฯไดทบทวนและปรับปรุงคานิยม/วัฒนธรรมองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศน
และบริบทการดําเนินงานขององคกรมาอยางตอเน่ือง โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนใหเห็นถึงความมุงมั่นตอ
คานิยม และสื่อสารตอบุคลากรท่ัวทั้งองคกร ผานชองทางการตางๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/กิจกรรมที่
สงเสริมคานิยม/วัฒนธรรมองคกร และตัวช้ีวัดที่ใชในการติดตามและประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม สงผลให
การสื่อสารภายในองคกร การแบงปนทักษะของบุคลากร การสรางนวัตกรรมในสภาพแวดลอมของการ
ทํางานเกิดประสิทธิผลเปนอยางดี  

- บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก  การ
ฝกอบรม  การเล่ือนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีศักยภาพสอดคลองกับความจําเปนทางธุรกิจและรองรับ
แผนการขยายงานในอนาคต 

- บริษัทฯไดจัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการ
ขอรองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองคกรในทุกๆดาน อยางสม่ําเสมอ  
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ  ปตท.  ป 2554 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

 
 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 
เพ่ิม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหตุ 
ป 2554 

ป 2555
(1 ม.ค.- 
31 พ.ค.)

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ  – – –  

2. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  – – –  

3. นายจุลสิงห วสันตสิงห – – –  

4. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  – – –  

5. นางเบญจา  หลุยเจริญ  – – –  

6. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม  2554 

7. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 11 ตุลาคม  2554 

8. 
นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
และคูสมรส 

258,690 258,690 0 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 25 ตุลาคม  2554 

9. นายมนตรี  โสตางกูร  – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

10. พลเอก วรวัฒน  อินทรทัต  – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

11. พลเอก พฤณท  สุวรรณทัต – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

12. นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว – – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

13. นายอินสอน  บัวเขียว  N/A – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 10 เมษายน  2555  

14. นายบุญสม  เลิศหิรัญวงศ  N/A – – 
กรรมการแตงต้ังใหม  

ต้ังแตวันที่ 21 เมษายน  2555  

15. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร – – – 
รายงานในสวนของ 

การดํารงตําแหนงผูบริหาร 
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 2554 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

 
  

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

หมายเหตุ 
ป 2554 

ป 2555
(1 ม.ค.- 
31 พ.ค.)

1.  นายปยวัชร  นิยมฤกษ – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 มกราคม  2554 

2.  นายสุรชัย  ภูประเสริฐ – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 24 มีนาคม 2554 

3.  นายอําพน  กิตติอําพน – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 29 มีนาคม 2554 

4.  นายชัยเกษม  นิติสิริ – – – ครบวาระเม่ือ วันที่ 20 เมษายน 2554 

5.  นายพิชัย  ชุณหวชิร N/A N/A N/A ลาออกเม่ือ วันที่ 4 ตุลาคม 2554 

6.  นายนริศ  ชัยสูตร  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

8.  นายภูษณ  ปรียมาโนช  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

9.  นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

10.  นายสมหมาย  โควคชาภรณ  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554 

11.  นายสุรพิทย  กีรติบุตร  – – – ลาออกเม่ือ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

12.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 121,500 N/A N/A 
ครบสัญญาจางบริหาร

 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 

13.  นายสุรพล  นิติไกรพจน  – – – ครบวาระเม่ือ วันที่ 10 เมษายน  2555  

14.  นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย  80,000 N/A N/A ลาออกเม่ือ วันที ่20 เมษายน  2555  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

สวนที่ 2 หนาท่ี 215 

การถือหลักทรัพยของผูบริหาร  ป 2554 ถึง ป 2555 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) 

ลําดับ
ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ป 2554 

ป 2555
(1 ม.ค.-
31 พ.ค.) 

จํานวนหุน
เพ่ิม (ลด) 
ระหวางป

(หุน)

ที่ไดรับ
จัดสรร
ป 2548 

 คงเหลือ
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลือ 

1. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 
และคูสมรส 

62,000 62,000 0 52,600 0 27,600 0  

2. นายณัฐชาติ  จารุจินดา  17,563 19,563 2,000 60,800 0 31,800 0  

3. นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ  8,334 8,334 0 38,500 0 20,400 0  

4. นายวิชัย  พรกีรติวัฒน 55,559 55,559 0 46,900 0 25,200 0  

5. นายสรัญ  รังคสิริ  
และคูสมรส 43,579 43,579 0 56,900 0 30,000 0 ดํารงตําแหนงต้ังแต

วันที่ 16 พ.ค. 2554

6. นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

7. นายสรากร  กุลธรรม  
และคูสมรส 63,900 66,900 3,000 54,200 0 28,300 0  

8. นายบวร  วงศสินอุดม 12,100 12,100 0 0 0 12,100 0  

9. นายสุรงค  บูลกุล ** 118,183 118,183 0 63,300 0 33,000 0 
- กลับมาปฏิบัติที่  
   บมจ. ปตท. ต้ังแต 
   วันที่ 1 พ.ค. 2555

10. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน  107,363 107,363 0 40,300 0 21,200 0 ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 ตุลาคม  2554 

11. นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  0 0 0 – – – – ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 ตุลาคม  2554 

12. นายอธิคม  เติบศิริ  0 0 0 – – – – ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 19 ตุลาคม 2554

13. นายวิรัตน เอื้อนฤมิต * 25,500 25,500 0 – – – – 
ดํารงตําแหนงต้ังแต 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2554

14. นางปริศนา  ประหารขาศึก 82,863 47,363 (35,500) 35,100 0 18,400 0  

หมายเหตุ  : *   นายวิรัตน เอื้อนฤมิต  ดํารงตําแหนงแทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  2554  

** ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชมุคร้ังที่ 3/2555 เม่ือวันที ่23 มีนาคม  2555 เห็นชอบใหแตงต้ังผูบริหาร 
     ปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และกลบัมาปฏิบัติงานที ่ปตท. มีผลต้ังแตวนัที่ 1 พฤษภาคม  2555   
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การถือหลักทรัพยของผูบริหารที่โยกยาย / เกษียณอายุ / ป 2554 ถึง ป 2555 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม) 

ลํา
ดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ป 2554 

ป 2555
(1 ม.ค.-
31 พ.ค.) 

จํานวนหุน
เพ่ิม (ลด) 
ระหวางป

(หุน)

ที่ไดรับ
จัดสรร
ป 2548 

คงเหลือ 
ที่ไดรับ 
จัดสรร 
ป 2549 

 คงเหลือ 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ N/A N/A N/A 243,000 0 119,000 0 
ครบวาระตามสัญญา 
จางฯ ต้ังแตวันท่ี 10 
กันยายน 2554 

2. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน N/A N/A N/A 88,300 0 45,900 0 
เกษียณอายุ  
เม่ือวันที่30 ก.ย. 54 

3. นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  10,000 N/A N/A - - - - 

ปฏิบัติงาน Secondment 
ในบริษัท พีทีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ต้ังแต 
วันที่ 1 พ.ย. 2554 

4. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม N/A N/A N/A 34,000 0 18,300 0 

ปฏิบัติงาน Secondment 
ใน บริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  ต้ังแต
วันที่ 1 ก.พ. 2554 

5. นายเทวินทร  วงศวานิช ** 56,000 56,000 0 40,300 0 21,000 0 

- ปฏิบัติงาน Secondment
   ใน บมจ. ปตท.  
   สํารวจและผลิต 
   ปโตรเลียม  ต้ังแตวันท่ี
   1 พ.ค. 2555

6. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ ** 141,700 141,700 0 79,800 0 41,900 0 

- ปฏิบัติงาน Secondment
   ใน บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 
   ต้ังแตวันท่ี 1 พ.ค. 2555

7. นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล ** 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0 
- ปฏิบัติงาน Secondment
   ใน บมจ. ไทยออยล 
   ต้ังแตวันท่ี 1 พ.ค. 2555

8. นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ  22,900 8,800 (14,100) 60,300 0 31,600 0 

- ดํารงตําแหนงต้ังแต 
   วันที่ 16  พ.ค. 2554 
- ปฏิบัติงาน Secondment
   ใน บจ.พีทีที ฟนอล 
   ต้ังแตวันท่ี 1 พ.ค. 2555

 

หมายเหตุ  :  ** ตามมติคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2555 เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม  2555 เห็นชอบใหแตงต้ังผูบริหาร 
 ปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และกลบัมาปฏิบัติงานที่ ปตท. มีผลต้ังแตวนัที่ 1 พฤษภาคม  2555   

 

• การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินตอ ปปช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 39 กําหนดใหกรรมการและผูบริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบริหารสูงสุดในนิติ
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บุคคลที่ ปตท. ถือหุนเกินกวารอยละ 50 มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินของตน คูสมรส 
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ ปปช. ทุกครั้งที่เขารับตําแหนง ทุกๆ 3 ปที่ดํารงตําแหนง 
และเมื่อพนจากตําแหนง  

• การแจงการมีสวนไดเสียในท่ีประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอความรวมมือ

กรรมการปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดที่กรรมการ
เก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให 
ความเห็นใด ๆ 

• การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการที่มี

ความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาส
อยางเครงครัด  

 

• กิจกรรมรณรงคสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกล่ันกรองการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับ

ดูแลกิจการ เพ่ือให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการอยางจริงจัง โดยไดจัดต้ังคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน ชวยดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลาย
ในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเก่ียวของดังน้ี 

• ปตท. มีการสรางบรรยากาศของการรณรงค ผานสื่อตางๆ  ภายในองคกร  เชน  การจัด
นิทรรศการ  การจัดทํา เว็บไซต CG  ที่มีขอมูลครบถวน  และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอ
สอบถามได  จัดรายการเสียงตามสาย  จัดทําวีดีทัศนเพ่ือใชสื่อความฯ  จัดใหมีคอลัมนเก่ียวกับ 
CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  การใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่
เก่ียวกับ  CG รวมทั้งใหความรูและมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงานทุก
ระดับเปนอยางดี  รวมท้ังการเผยแพรคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุนและผูสนใจตางชาติ  รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
นําไปใชเปนประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงไดไวใน เว็บไซต ของ ปตท. ดวย 

• ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  
บทวิทยุ   และบทวีดิทัศน   เ พ่ือเปนการปลูกฝงใหกรรมการ   ผูบริหาร  และพนักงานใช
วิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ใหรอบคอบและถูกตอง โดยสามารถ
ตรวจสอบการกระทําของตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาสิ่งที่จะกระทําน้ัน เปนสิ่งที่ถูกตอง
หรือไม  เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียง
ของ ปตท. ในฐานะที่เปนองคกรแหงจริยธรรมหรือไม  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา 
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• นอกจากน้ี ปตท. ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพ่ือให
เปนไปตามแนวทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ  “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการ
ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  
และเตรียมความพรอมสําหรับการเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกําหนด
แผนการดําเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพันธการกํากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก โดยรวมกัน
ศึกษา พัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนหลัก
ปฏิบัติของกลุม ปตท. และกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการของกลุม ปตท.  ดังน้ี 

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบตอหนาที่” 
 E = Equitable Treatment “ไมเลือกปฏิบัติ” 
 A = Accountability “ยึดถือความถูกตอง” 
 C = Creation of Long Term Value “สรางมูลคาเพ่ิมระยะยาวใหองคกร” 
 T = Transparency “ความโปรงใสตรวจสอบได”  

 ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ดังตอไปน้ี 
 แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี “กลุม ปตท.” 
 จัดงานสัมมนาใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  

สิ่งแวดลอม โดยเชิญวิทยากรผูมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณมาบรรยาย
ใหความรูกับพนักงาน ปตท.  และพนักงานของบริษัทใน กลุม ปตท.ที่มีหนาที่เก่ียวของ
การกํากับดูแลกิจการ เพ่ือเปนการเสริมสรางและแลกเปล่ียนความรูประสบการณซึ่งกัน
และกัน 

 การจัดงาน PTT Group  CG Day ซึ่งเปนกิจกรรมเพ่ือรณรงค สงเสริม และเผยแพรการ
ดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุม ปตท. โดยในป 2553 ไดจัดงาน PTT 
Group CG Day 2010 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  ณ ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหแตละบริษัทจัดนิทรรศการและ
นําเสนอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตนภายใตแนวคิด  CG 
: The Code to Growth  เพ่ือรวมถอดรหัสสูการเติบโตอยางยั่งยืน และจัดการเสวนา
ระหวางผูบริหารระดับสูงของบริษัทในกลุม ปตท. ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศักด์ิจาก
หนวยงานภายนอก ไดแก ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย / สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / ผูบริหารกลุม ปตท. /  พนักงาน /   สื่อมวลชน และ
แขกผูมีเกียรติ เขารวมงาน ราว 1,000 คน (ในป 2554 เดิมกําหนดจัดงานในวันที่ 15 
ธันวาคม  2554 แตเน่ืองจากเกิดเหตุอุทกภัยในประเทศไทย จึงไดเล่ือนไปจัด 
ประมาณกลางป 2555) 

 การประสานงานเพ่ือรวมพิจารณาปรึกษา หารือ แลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุม ปตท. 
เก่ียวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการของแตละบริษัท ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

• ปตท.  ไดจัดโครงสรางองคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจหนาที่ และ
ความรบัผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ใน
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ตอนตนปเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และวัดผลตอนปลายป รวมท้ังมีการทบทวน
เปาหมายประจําปซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบของตน   

• ปตท. ไดกําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร  เชน การคัดเลือก  การ
ฝกอบรม การเล่ือนตําแหนง การจายผลประโยชนตอบแทน เปนตน 

• ปตท. ไดจัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการ
ขอรองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองคกรในทุกๆดาน อยางสม่ําเสมอ 

8.5.19.2  การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)    
การบริหารความเสี่ยงองคกรเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ปตท.ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงขององคกรมาตลอด โดยดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) และ ISO31000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลท่ีองคกรทั่วโลกนิยมใชอยางแพรหลายและเปน
ที่ยอมรับ  

ปตท. ดําเนินการปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร กําหนดเปนนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk 
Management and Control Committee)  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและผูจัดการฝายจาก
ทุกหนวยธุรกิจทําหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท.  และรายงานผลการบริหารจัดการตอ
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  สําหรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใต
การกํากับดูแลของผูบริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการ
และควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional 
Description) ของทุกหนวยงาน  

การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. เปนกระบวนการที่เช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ  โดยมีการจัดทํา 
Strategic Thinking Session: STS  ซึ่งเปนการระดมสมองของผูบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทางเปาหมายและกลยุทธ
ในระดับองคกร มีการประเมินปจจัยแวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซ่ึงมีผลกระทบที่อาจทําใหองคกรไม
สามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (Aspiration)  รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงของการสูญเสีย
โอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิม  การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง โดยกําหนดเปน Corporate Risk Profile ของแตละป  
มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานปญหาอุปสรรค ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของแตละ Risk Area รวมท้ัง  เหตุการณตางๆ 
(Event Risk) ที่เกิดขึ้นระหวางปซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. 

ในป 2554 ความเสี่ยงระดับองคกรที่สําคัญ ไดแก  การบริหารจัดการการจัดหาและการแขงขันในธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ  การควบคุมราคากาซหุงตม (LPG) และกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV)  การบริหารจัดการกิจการโรง
กล่ันนํ้ามันในชวงวัฏจักรขาลงของธุรกิจปโตรเคมี  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการของหนวยธุรกิจนํ้ามันและธุรกิจกาซ
ธรรมชาติ  การขยายการลงทุนในธุรกิจตางประเทศ  และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุม ปตท.  ทั้งน้ี ปตท. ไดมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการบรหิารความเสี่ยงทุกไตร
มาส เพ่ือกํากับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามนโยบายของ ปตท.  

ทั้งน้ีรายละเอียดดานการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวขอ  “ปจจัยความเสี่ยง”         
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8.5.19.3  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
ปตท. กําหนดใหคณะกรรมการจัดการ มีอํานาจหนาที่ในการทบทวนรายงานท้ังทางการเงินและไมใชรายงาน

ทางการเงินของทุกกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ปตท. ยังไดกําหนดใหมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพ่ือการควบคุมในสวนที่มี
ความเสี่ยงที่สําคัญ เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป มีการมอบหนาที่อยางเปนระบบใหกับกลุม
บุคลากรเพ่ือความมั่นใจวามีระบบการตรวจสอบ สอบทาน และคานอํานาจกันได โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติ การประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงระบุการดําเนินงานในสวนที่มคีวามเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกใน
การควบคุมเพ่ือปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ   มีการ
กําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร  เพ่ือใหการควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความเหมาะสม
และเพียงพอ  

ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผูที่มี
สวนไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการน้ันๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหนโยบาย และคําแนะนําเก่ียวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม ที่ ปตท. นํามาปรับใชเปนกิจกรรมการควบคุมผานคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝายจัดการ ซึ่ง
มีกรรมการผูจัดการใหญเปนประธานฯ รวมท้ังคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. 
ซึ่งทําหนาที่กล่ันกรองและกํากับดูแลการบริหารจัดการในระดับปฏิบัติการของ กลุม ปตท. และภายใน ปตท. ตามลําดับ 
โดยมีหนวยงานรับผิดชอบสวนกลาง คือ ฝายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และฝายบริหาร
คุณภาพองคกร 

ทั้งน้ี ปตท. ไดวางรากฐานอันมั่นคงใหกับการดําเนินงานดานตาง ๆ  รวมไปถึงการบริหารจัดการดานคุณภาพ 
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (QSHE) ดวยการประยุกตใชระบบการจัดการพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานสากล ไดแก ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025 และ มอก./ OHSAS 18001 ในทุกพ้ืนที่ปฏิบัติการและ
กระบวนการทํางานหลัก  ภายใตกรอบของ “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 
กลุม ปตท.” ตลอดจน “มาตรฐานการจัดการดานความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม กลุม ปตท. 
(PTT Group SSHE Management Standard : PTT Group SSHE MS)”  ที่กําหนดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานสําหรับ 
กลุม ปตท. โดยเฉพาะ เพ่ือเสริมสรางใหรากฐานมีความมั่นคง แข็งแกรงมากย่ิงขึ้น สําหรับป 2554  ปตท. ไดมุงเนนตอยอด
การบริหารจัดการในประเด็นตางๆ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานใหเช่ือมโยงไปสู
จุดหมายของความย่ังยืนที่ไดกําหนดไว  โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ดังน้ี 

• การทบทวนนโยบายและกําหนดกลยุทธระดับพ้ืนที่  ซึ่งมีผลใหมีการปรับปรุงเน้ือหาของนโยบายฯ ที่มี
ความจําเพาะเจาะจง แสดงถึงความมุงมั่นของ กลุม ปตท. ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ 
Product responsibility ที่เนนย้ําในเรื่อง Green Product  นอกจากน้ี ยังไดเพ่ิมกรอบการนําไปปฏิบัติใน
ประเด็นที่สําคัญๆ ของอุตสาหกรรม Oil & Gas  เชน ความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการการ
ปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน รวมไปถึงการมุงเนนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ดวยเครื่องมือ
บริหารคุณภาพและกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ    

• การศึกษาและจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอม โดยหนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
ปตท. รวมกับหนวยงานที่ดูแล รับผิดชอบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ของบริษัท
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ในกลุม ปตท. ที่มีโรงงานต้ังอยูที่มาบตาพุดและ จ.ระยอง ทั้งหมด 9 บริษัท เพ่ือใหครอบคลุมการ
บริหารประเด็นผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมท่ีเกิดขึ้นที่พ้ืนที่มาบตาพุด จ.ระยอง  

• การขยายผลการใชระบบบริหารงานดานคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ใหครอบคลุม
สายสํานักงานทั้งหมด โดยกําหนดใหบูรณาการกรอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award 
: TQA) เขาไวในการบริหารงาน QMS ต้ังแตเริ่มตน 

• การขยายผลและเรงรัดการประยุกตใช PTT Group SSHE MS ในหนวยงานสนับสนุนและหนวยธุรกิจ
ตางๆ นอกจากน้ี ยังไดจัดทํามาตรฐาน/ ขั้นตอนดําเนินงานท่ีสําคัญ จัดอบรมและสื่อความใหผูบริหาร
และพนักงานที่เก่ียวของในกลุม ปตท. ไดรับทราบในหลายวิธีการและหลายชองทาง 

• การตอยอดระบบการจัดการพ้ืนฐานไปสูระบบการจัดการเฉพาะเรื่อง ไดแก ระบบการบริหารความ
ตอเน่ืองทางธุรกิจ ซึ่งในป 2554 อาคาร ปตท. สํานักงานใหญและหนวยงานสนับสนุน ไดรบัการรับรอง
ระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เปนแหงแรกในประเทศไทย  ระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
Management System) ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซึ่งโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ไดเริ่มประยุกตใช
และผานการทวนสอบใน Stage 1 แลว คาดวาจะไดรับการรับรองในป 2555 การประเมินคารบอน    
ฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑ (Product carbon footprint) โดยในป  2554 ไดเริ่มการประเมินคารบอน      
ฟุตพริ้นทในผลิตภัณฑนํารอง ไดแก  นํ้ามันหลอล่ืน PTT Performa Super Synthetic API-SN 0W-30  
และมีแผนที่จะขยายผลการศึกษาไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ ของ ปตท. เพ่ิมเติมดวย เปนตน  

• การพัฒนาประสิทธิภาพและความนาเช่ือถือของระบบจัดเก็บและรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน SHE 
โดยไดนําระบบสารสนเทศ มาพัฒนาปรับปรุงเปนระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย PTT Group SSHE Performance Database (Web Application) เพ่ือใหมีความสะดวก
ตอการบันทึกขอมูล ที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้ง กลุม ปตท. และสามารถนําขอมลูจากระบบฯ มาประมวล 
และประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในกลุมธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน รวมท้ังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน Best-in-class  และคาเปาหมายท่ีจะมีการ
กําหนดรวมกันภายใน ปตท. และกลุม ปตท. 

 ทั้งน้ีรายละเอียดการดําเนินงานไดรายงานไวในหัวขอ “พลังที่ยั่งยืน เพ่ือไทย” แลว 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)   
ดวยวิสัยทัศนของคณะกรรมการ ปตท.ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดรวมกับบริษัทในกลุม ปตท. จัดต้ัง 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จํากัด (PTTICT) ขึ้น  เพ่ือเปนศูนยรวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. และบริษัท
ในกลุม ปตท. เพ่ือลดคาใชจาย  ลดปริมาณโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ลดความซ้ําซอนในงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของแตละบริษัท และเพ่ิมอํานาจตอรองให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.  ซึ่งที่ผานมา  PTTICT  สามารถทํา
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง เปนกําลังสําคัญสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาขอมูลทางอิเลคทรอนิคสผานคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชสําหรับการ
บริหารงาน และสําหรับระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง โดยในป 2554 ระบบงานคอมพิวเตอรที่มีความสําคัญตอ
ธุรกิจของ ปตท. ไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกและเปนองคกร
แรกในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองระบบ SCADA ตามมาตรฐานน้ี 
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ปตท. ไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประกอบเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเน่ือง
โดยมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศท่ีตอบสนองตรงกับความตองการของธุรกิจ  และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร สําหรับป 2554 ปตท. ไดมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานหลักองคกร (Enterprise Resource Planning – ERP) และ 
Business Intelligence (BI) โดยมีกําหนดแลวเสร็จในป 2555 เพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
รองรับความตองการของผูบริหารในการนําขอมูลที่สําคัญมาใชประกอบในการดําเนินธุรกิจ ติดตามผลการดําเนินงาน และ
การคาดการณสถานการณในอนาคต  

สําหรับการวัดผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย ปตท. ไดพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยูใหสามารถรองรับนโยบายและโครงสรางองคกรในอนาคตไดแก ระบบ COACH ระบบ Balanced 
Scorecard และ ระบบ Key Performance Indicators : KPIs  รองรับการกาวเปนองคกรช้ันนําที่ไดรับมาตรฐาน Thailand 
Quality Award (TQA) ทั่วทั้งองคกรในอนาคต   

8.5.19.5  ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

• ระบบการตรวจสอบภายใน 
สํานักตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ในการสราง

ความเช่ือมั่น (Assurance) และใหคําปรึกษา (Consulting) เพ่ือใหกระบวนการทํางานภายในองคกรมีการกํากับดูแลกิจการ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําป และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ป โดย
การจัดทําแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สําคัญ
ขององคกร (Risk-based Approach)  ครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ และรายงานผลการ
ตรวจสอบใหแกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. เปนประจําทุกไตรมาส  
โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบเปนอยางสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏิบัติงานของ
สํานักตรวจสอบภายในไมมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นและไมมีประเด็นที่มีความขัดแยงระหวางหนวยรับตรวจและ
สํานักตรวจสอบภายในที่ยังหาขอยุติไมได 

• การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง 
นอกจากน้ี ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางนอยปละ

ครั้ง โดยไดกําหนดไวเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมีหนาที่
เก่ียวของ รวมท้ังไดจัดใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) ในปตท.  แบบ
ผสมผสานดังน้ี 

- จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน (Questionnaire) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องคกรและระดับฝายงาน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในในระดับ
กิจกรรม มุงเนนกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝายบริหารความเสี่ยงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ัว
ทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหนาที่กล่ันกรอง ใหความเห็น และวางแนวทาง ใหแก
หนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากนี้ยังมีสํานักตรวจสอบภายในของ ปตท.  ทํา
การสอบทานเพ่ือสรางความมั่นใจไดวามีการควบคุมภายในที่มีอยูเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯเปน
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ประจําทุกป ในกรณีพบขอที่ควรปรับปรุง บริษัทฯไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที  ในสวนของการประเมินการควบคุมภายใน
ดานบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายนอก  และนําเสนอผล
การตรวจสอบ/สอบทานแกคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เปนรายไตรมาสและรายป 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  ไดยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การ
ติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจใน ปตท.  จะมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมี
การวัดผลการดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicators : KPIs) อยางสมํ่าเสมอ    

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
ผูสอบบัญชีของปตท.   ระบบการควบคุมภายในของปตท.  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงคของ
ปตท.  

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 223 

 9. การควบคมุภายใน  
 
ปตท. ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง   โดยมุงเนนใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและในหลายมิติ อยางเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน การใชทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิน  รวมท้ังมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเช่ือถือ
ได  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางเครงครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ
ปตท. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เปน
ประจําทุกป 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีอํานาจหนาที่
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในของ 
ปตท. ในภาพรวม  

ปตท. ประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป  มีสาระสําคัญดังน้ี 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ โดยผูบริหารไดสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความซื่อสัตยและจริยธรรม  เปน
ตัวอยางที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจัดการดานตางๆ ดังน้ี   

- กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตยและจริยธรรม (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนผูกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปดเผยเก่ียวกับการขัดกันในผลประโยชนสวนตนกับกิจการขององคกร (Conflicts of Interest)  เพ่ือปองกันกิจกรรมที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไมเหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคูมือเปนประจําทุกป 
โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในการทํางาน เพ่ือใหเห็นถึงคํามั่น
สัญญาในการนํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

- การจัดโครงสรางองคกรที่มีลักษณะของการกระจายอํานาจ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป มีการมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  โดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดตามผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังมีการทบทวนเปาหมายประจําปซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท 
อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบของตน  

-  ทบทวนและปรับปรุงคานิยม/วัฒนธรรมองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและบริบท
การดําเนินงานขององคกรมาอยางตอเน่ือง โดยผูนําระดับสูงปฏิบัติตนใหเห็นถึงความมุงมั่นตอคานิยม และสื่อสารตอบุคลากร
ทั่วทั้งองคกร ผานชองทางตางๆ รวมถึงกําหนดแผนงาน/กิจกรรมที่สงเสริมคานิยม/วัฒนธรรมองคกร และตัวช้ีวัดที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลที่เปนรูปธรรม สงผลใหการสื่อสารภายในองคกร การแบงปนทักษะของบุคลากร การสรางนวัตกรรมใน
สภาพแวดลอมของการทํางานเกิดประสิทธิผลเปนอยางดี  
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- กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก  การฝกอบรม  การ
เล่ือนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหมีศักยภาพสอดคลองกับความจําเปนทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

- จัดต้ังศูนยบริหารขอรองเรียน โดยมีฝายสื่อสารองคกรเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการขอ
รองเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมีการตอบสนองตอขอสอบถามตางๆ รวมถึงขอรองเรียนภายใน โดยมีการกําหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงนําเสนอผูบริหารระดับสูง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใน
ทุกๆดาน อยางสม่ําเสมอ 

2.  การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)    

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจาก
ปจจัยภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ 
ปตท. และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่งองคกร (Enterprise Risk 
Management) ที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหนาที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานน้ันๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน  

ทั้งน้ีรายละเอียดดานการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวขอ  “ปจจัยความเสี่ยง” 

3.  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอํานาจหนาที่ในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไมใชรายงานทางการ
เงินของทุกกลุมธุรกิจ ในภาพรวมขององคกร  และมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือ
การปฏิบัติงานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ มีการกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร เชน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกําหนดเปนดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือใหการ
ควบคุมกิจกรรมดานการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได  นอกจากนี้ยังมีการระบุการดําเนินงาน
ในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือปองกันและลดขอผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดําเนินงาน
โดยฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอ   เชน ธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป มีการมอบหนาที่อยางเปนระบบ
ใหกับกลุมบุคลากรเพ่ือความมั่นใจวามีระบบตรวจสอบ และคานอํานาจกันได โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ การ
ประมวลผลขอมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษา
ทรัพยสิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด   มีการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชี เก่ียวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจาย  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชีทั้งที่เปนเอกสารและขอมูลสารสนเทศไวอยางเปนระบบ และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด    

ในดานการจัดซื้อจัดจาง ปตท. มีการดําเนินการตามระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ ซึ่งไดกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อาํนาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติ  การกําหนดความตองการพัสดุ  
การตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ  การตรวจนับทรัพยสิน ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปตท. มีการวาง
ระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ทั้งการสรรหา  การกําหนดคาตอบแทน  
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หนาที่ความรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากร   การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร  เพ่ือใหพนักงานมีความรูความสามารถ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมน้ันตองผานขั้นตอนการอนุมัติที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผูที่มีสวน
ไดสวนเสียจะไมรวมอนุมัติรายการน้ันๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดูแลผลการดําเนินงานอยางใกลชิด 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)   

ปตท. ไดนําระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอยางตอเน่ือง
โดยมีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความตองการของธุรกิจ  และรองรับความตองการของผูบริหาร ในการ
นําขอมูลที่สําคัญมาใชประกอบในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน การตัดสินใจ และการคาดการณ
สถานการณในอนาคต ปตท. มีการจัดการระบบขอมูลในการบริหาร เพ่ือจัดทํารายงานที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ นําเสนอให
ผูบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจไดอยางถูกตองและรวดเร็วทันตอสถานการณ ไดแก ระบบขอมูลรายงาน 
Business Warehouse (BW) ระบบรายงานงบการเงิน (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวางแผนทางการเงิน (E-
Planning) ระบบการจัดลําดับความนาเช่ือถือลูกคา (Credit Rating) เปนตน  

นอกจากน้ี ปตท.  ยังกําหนดใหมีชองทางรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะภายในองคกร และรับขอรองเรียนจาก
ภายนอก โดยผานชองทางท่ีอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารที่มีความทันสมัย เชน Internet  Website  E-mail Call Center 
เปนตน โดยมีการจัดการ จัดเก็บ ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ มีการทบทวนและนําความรูขอมูลตางๆ นํามาจัดทํา
แนวทางปองกันไมใหเกิดขอรองเรียนน้ันซ้ําอีก และนําความรูน้ันเขาสูระบบการจัดการความรู สรางเปนองคความรูทั่วทั้งองคกร
ตอไป 

5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยางนอยปละครั้ง โดยได
กําหนดไวเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน และผูมีหนาที่เก่ียวของ รวมท้ังไดจัด
ใหมีการประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคกรแบบผสมผสานดังน้ี 

• จัดทําแบบประเมินการควบคุมภายใน(Questionnaire) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องคกรและระดับฝายงาน 

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในใน
ระดับกิจกรรม มุงเนนกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทํางาน โดยผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝายบริหารความเสี่ยงองคกรจะเปนผูรวบรวมขอมูล วิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ทั่วทั้งองคกร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทําหนาที่ในการกล่ันกรอง ใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
รวมท้ังวางแนวทางใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงเปนประจําทุกป   นอกจากน้ียังมีสํานักตรวจสอบ
ภายในทําการสอบทานเพ่ือสรางความมั่นใจไดวามีการควบคุมภายในที่มีอยูเหมาะสมตอการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเปนประจําทุกป 
ในกรณีพบขอที่ควรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน
ไดรับการดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางทันทวงที  ในสวนของการประเมินการควบคุมภายในดานบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบ
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และสอบทานโดยสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายนอก  และนําเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เปนรายไตรมาสและรายป 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ไดยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากน้ีทุกกลุมธุรกิจจะมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลการดําเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator: KPIs) อยางสมํ่าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอยางสมํ่าเสมอ  ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบ
บัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
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 10.  รายการระหวางกนั 

10.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุน    

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2553 2554 และส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน  ดังนี ้   

 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 

( ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผูถือหุนใหญ  เปนผูค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินตางประเทศ  575.61 205.86 200.40 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูตางประเทศ 

 เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

 

 

   เปนผูค้ําประกันเงินกูในประเทศ (พันธบัตร) 18,000.00 10,000.00 10,000.00 
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10.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย   กิจการท่ีควบคุมรวมกัน   บริษัทรวม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวของกัน   ป 2553 และ ป 2554 และวันท่ี 31 มีนาคม 2555  ท่ีผานมามีดังน้ี 

10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
ป 2554 

(ลานบาท) 
31 มี.ค.2555 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่ 31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย 
บริษัท ปตท.สาํรวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

1,594.07 2,083.08 620.20 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติ
ถาวร) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. คาสากล 
จํากัด 

57,550.49 41,684.92 20,378.02 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท. คาสากล 
- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

774.26 14,023.53 6,030.31 -  ปตท.  ถือหุน รอยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
 

20.54 3.90 2.08 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

40.74 23.91 12.64 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย

กาซธรรมชาติ จํากัด 

3,649.82 3,862.95 900.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน) เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 
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10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 
31 มี.ค. 2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท. 

(กัมพูชา) จํากัด 

2,726.46 3,612.68 1,248.43 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd 975.07 2,333.77 874.91 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน รอยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   รอยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

- 2,886.51 - - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล 
  รอยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

153.59 245.70 - -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน บมจ. ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 89.64 114.46 47.47 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited 

 ถือหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด 

88.27 90.19 20.23 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

30,579.58 34,538.52 9,495.21 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 
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10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 
  31 มี.ค. 2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นด้ิง จํากัด 

0.99 1.13 0.33 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุนสวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร โลจิสติกสจํากัด 

3.65 7.27 1.71 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 
  กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส 

บริษัท อมตะ จัด
จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

404.82 1,360.21 450.16 - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 80  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

4.58 21.57 2.12 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี - 244.48 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บจ.พีทีที แทงค 
เทอรมินัล 

- 0.54 0.12 -ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

2.44 1.00 0.61 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

825.97 4,174.84 483.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   
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10.2.1 รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 
31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่ 31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ผลติไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

1,236.53 1,131.29 283.02 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd. 

530.27 653.44 148.07 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  
   ถือหุน รอยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน บจ. ปตท. อินเตอร 
    เนชั่นแนล รอยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 
-  ไมมีบุคคที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล - 690.85 825.66 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทรวม  
 

   

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด  

508.20 - - - บจ .ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 80  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 6,644.25 8,444.12 2,172.61 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

-  ผูบริหารของปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 
- ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนกรรมการของ 
  บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

บริษัท ผลติไฟฟาอสิระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

3,037.47 7,905.39 1,782.35 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 24 
- บจ. ไทยออยล เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56 

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 
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10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
 ป 2554 

(ลานบาท) 
31 มี.ค.2555 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

114,550.44 156,125.06 46,343.14 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ โฆษิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

52,683.64 72,604.35 24,356.96 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ   
 นายสรากร กุลธรรม  นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ  
 บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

- - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุนสวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จํากัด 

278.68   234.75 172.34 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
   ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

475.79 207.92 13.58 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

2,061.56 2,589.59 752.87 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 

-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

    ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค บูลกุล) เปนประธานกรรมการ  

   ของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด 

- 0.39 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 

 -  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.  

    ถือหุนสวนที่เหลือ 

 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  236 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
 ป 2554 

(ลานบาท) 
 31 มี.ค.2555 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

130,854.38 176,189.04 58,559.32 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร )  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

80,895.24 107,074.69 38,814.52 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)  เปน  
กรรมการของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

35,137.66 36,385.47 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด(มหาชน) 

229,451.48 231,382.48 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

20.52 23.79 6.74 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
 ( ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) 
   เปนกรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล  
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล  

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  237 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 
31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที เมนเท
นเนนท แอนด เอนจิ
เนียริ่ง จํากัด 

1.61 0.49 0.26 
 

-  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 60 
(ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 รอยละ 48.91)  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายบวร วงศสินอุดม) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) 

- 72,525.32 94,456.28 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  และ บมจ. 
   ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่นควบรวมบริษัทเปน 
    บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.  

ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา   
นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปน 
   กรรมการ และกรรมการ   ผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
 

บริษัท ระยอง 

โอเลฟนส จํากัด 

7,613.89 19,132.82 5,971.28 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุนรอยละ 14.27    

  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

 

––– 

บริษัท ไทย 

สไตรีนิคส จํากัด 

- - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุน รอยละ 100    

   (บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  

   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอยละ 100  และ ปตท.  

   ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล รอยละ 48.91) 

––– 

บริษัท ไทยพารา – 

ไซลีน จํากัด  

1,046.01 262.85 0.54 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลนี 
 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  238 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ)  

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 

  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 

(มหาชน) 

7.96 17.72 235.56 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

––– 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด  

12,052.67 12,469.73 3,313.98 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลีน จํากัด 
(มหาชน) 

1.08 1.06 0.23 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   รอยละ 48.91) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ทีโอซี  
ไกลคอล จํากัด 

- - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 

  (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   รอยละ 48.91) 
 

–––– 
 

บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 

289.70 374.75 126.79 -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุนรอยละ 24.90       
  (ปตท. ถือหุนบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   
  รอยละ 48.91) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)   
   เปนกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท พีทีที                   
โพลีเอทิลีน จํากัด 

8,003.35 14,343.04 4,157.36 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100   
 (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
  รอยละ 48.91)  
 

–––– 
 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  239 

 

10.2.1รายการขายสินคาและบรกิาร เปนรายการที ่ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ์ 

จํากัด 

- - - - บจ. ทอปโซลเวนท ถือหุน รอยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโซลเวนท ถือหุน บจ.  
 ทอปโซลเวนท รอยละ 100 / บมจ.ไทยออยล  
 ถือหุน บจ. ไทยออยล โซลเวนท รอยละ 100 และ  
    ปตท. ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.   
 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี

จํากัด 

- - 0.75 - บมจ.ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.51)  

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิร)ิ เปนกรรมการ ของ 
บจ. น้ํามันไออารพซี ี

บริษัท ไทยออยล 

มารีน จํากัด 

122.42 202.68 56.70 - บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ไทยออยล  รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม) เปนกรรมการของ 
   บจ. ไทยออยลมารีน 

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด - 4.30 0.81 - บจ. ไทยออยล เอทานอล ถือหุน รอยละ 5  
  (บจ. ไทยออยลถือหุนไทยออยล เอทานอล  
   รอยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการ 
  ของ บจ. ทรัพยทิพย 

บริษัท ไทย โอลิโอเคมี 

จํากัด 

- 19.21 106.87 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   รอยละ 48.91) 

–––– 

บริษัท ไออารพีซี โพลี

ออล จํากัด 

- 0.28 0.59 - บมจ.ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.51) 
 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิร)ิ เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไออารพีซี โพลีออล 

รวม 786,989.78 1,032,312.03 323,227.94   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.2  รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 

 
 

 
บริษัทที่เก่ียวของ 

ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย 
     

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

84,128.37 91,728.35 22,715.67 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติถาวร) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

4,744.63 20,587.73 4,852.91 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

241.57 385.67 165.41 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

11,600.16 14,689.32 4,285.17 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 15,267.25 21,164.54 6,511.54 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company 

Limited  ถือหุน รอยละ 49 

 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
 

 
บริษัทที่เก่ียวของ 

ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

833.55 25.47 0.07 
 

- บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
   รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก      
   รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จํากัด 

1,749.55 2,377.51 395.15 -  บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน บมจ. 
  ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร 
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

2.96 0.42 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน    
    รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นาย ปติพันธ เทพปฏิมากรณ  นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล  
   นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

บริษัท บิซิเนส  
เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด 

244.10 263.30 19.33 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกสจํากัด 

- - 1.02 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นาย ปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ ของ บจ. 
   พีทีที โพลีเมอร  โลจิสติกส 

บริษัท ปตท. สผ. 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)  

15.81 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติถาวร) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 

จํากัด 

122.80 115.07 39.51 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท.จําหนายกาซ

ธรรมชาติ จํากัด 

26.20 35.38 8.72 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน) เปนประธานกรรมการ ของ 
บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

- 541.00 424.09 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน      

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

1,323.34 1,270.94 282.89 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ    
   ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Orange Energy Limited 6,831.62 6,592.08 1,412.88 - PTTEP Offshore Investment 
Company  Limited (PTTEPO) ถือหุน 
รอยละ 53.9496 

- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียมถือหุน  PTTEPO รอยละ 
100 (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. 
รอยละ 65.29) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 4,100.37 4,698.81 1,007.06 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ถือหุน  PTTEPO รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

16,092.67 17,553.19 5,311.67 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 ถือหุน  PTTEPO รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัทรวม  
 

    

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

163,039.02 195,878.37 54,585.04 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ โฆษิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

92,493.56 109,752.96 29,985.33 
 

-  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร กุลธรรม   
นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟน
นิ่ง 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด 

10.61 6.77 0.88 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
    รอยละ 60 

      (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
      รอยละ 48.91)  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายบวร วงศสินอุดม) เปนประธานกรรมการ 
ของ 
  บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ  
  บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 

จํากัด 

- - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม

ไทย จํากัด 

1,000.30 924.82 127.99 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  244 

10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) 

15,882.30 18,346.59 4,799.82 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร   
   ชูโชติถาวร )  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

15,744.33 17,240.91 5,194.29 - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)  เปน

กรรมการของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส

และการกลั่น จํากัด

(มหาชน) 

176,188.80 181,900.30 - 
- ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 2,547.61 2,674.95 1,044.81 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) 
   เปนกรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล  
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล 
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สวนที่ 2 หนาที่  245 

10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

272.06 278.96 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส จํากัด 

2.10 3.92 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

- 50,498.03 57,395.85 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.  

ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย   
สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน      

บริษัท ขนสงน้ํามัน 

ทางทอ จํากัด  

56.56 55.89 5.98 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 

- บมจ. บางจาก ถือหุน รอยละ 11.4 

- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  

 ถือหุน รอยละ 8.35  

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  

 ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.2 รายการซ้ือสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซ้ือสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จํากัด 

997.30 326.35 - -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 

จํากัด 

- - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุน 

   รอยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซี 

   โปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เปนกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 

- - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
  รอยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   รอยละ 48.91) 

––––– 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

4,256.10 5,510.12 1,714.61 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล  
   รอยละ 49.10) 

–––– 

บริษัท น้ํามันไออารพีซี 
จํากัด 

- - - - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.51)  

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด 

206.70 197.55 54.58 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.  ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

รวม 620,022.30 765,625.27 202,342.27   
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย  
 

    

Subic Bay Energy Co., Ltd. 23.95 22.26 5.84 -  ปตท.  ถือหุน รอยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

1,036.52 1,279.41 318.67 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร 

เนชั่นแนล จํากัด 

1,140.94 1,160.89 300.94 

 

-  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ   

   บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว นายพีระพงษ   

   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ ) เปนกรรมการของ  

   บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท เอนเนอรยี ่

คอมเพล็กซ จํากัด 

19.12 25.20 6.65 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

336.57 267.39 64.79 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิริ) เปนประธานกรรมการ ของ  บจ.ธุรกิจ  

  คาปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

31.74 26.58 6.63 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร             

โลจิสติกส จํากัด 

97.75 57.89 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ  นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล 

   นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร  โลจิสติกส 

บริษัท พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

- 66.92 24.16 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด  - 0.33 0.36 - ปตท. ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท. คาสากล 
PTT  Lao Co., Ltd - - 0.02 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน รอยละ 100 

    (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   รอยละ 100) 

–––– 

 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

90.95 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัทรวม 
      

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 

- 75.99 74.14 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ 

 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล  

   เคมิคอล 
- ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ และกรรมการ

ผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส

และการกลั่น จํากัด 

(มหาชน) 

224.76 253.08 

 

- - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 

 

––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 
(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

13.19 1.44 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 

 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)  เปน

กรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 13.98 11.66 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

-  ผูบริหารของปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 
- ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) 

- - 3.13 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวัชรกิติ วัชโรทัย  นายไพรินทร ชูโชติถาวร )  
เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ ของ บมจ. 
ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและเลขานุการ  
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

รวม 3,029.47 3,249.04 805.33   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  250 

10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะส้ัน แกกิจการที่เก่ียวของกัน 

10.2.4.1  รายการลูกหนี้การคา   
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย      

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

184.52 264.87 218.25 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติ
ถาวร) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด  15,752.97 925.06 13,054.91 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 2,994.91 6,297.06 6,451.79 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading Corporation  
 

4.66 1.35 2.17 
 

-  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines Corporation  4.15 5.38 12.78 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
 กาซธรรมชาติ จํากัด 

312.81 253.61 378.14 
 

-  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน) เปนประธานกรรมการ 
ของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

416.69 508.03 554.85 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

22.59 15.66 0.93 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต 
 ปโตรเลียม ถือหุนรอยละ 100   
  (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
  65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 15.32 18.68 34.14 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 

 PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุน รอยละ 49 

 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 
 

2,169.87 2,180.96 2,445.56 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคา 
   ปลีก รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

PTT  Lao  Co., Ltd 172.70 364.59 518.57 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน 
   รอยละ 100   (ปตท. ถือหุน  
   บจ. ปตท. (กัมพูชา) รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร             
โลจิสติกส จํากัด 

0.83 0.94 1.94 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน 
  กรรมการ ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

0.15 0.37 0.31 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

79.32 134.94 171.88 - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 80  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

0.50 3.82 0.09 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- 15.76 28.34 - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
 ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล รอยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค 
เทอรมินัล จํากัด 

- 0.11 0.21 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน       

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

309.31 378.01 306.53 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซยี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- 0.02 0.12 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

108.53 87.22 151.68 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd. 

72.79 14.84 22.15 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล  
   ถือหุน รอยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน บจ. ปตท. อินเตอร 
    เนชั่นแนล รอยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 
-  ไมมีบุคคที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ
คอล จํากัด 

- 271.77 514.71 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทรวม       

บริษัท อมตะ จัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

- - - - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 80  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลติไฟฟาอสิระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

890.35 1,552.78 1,413.96 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 24 
- บจ. ไทยออยล เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56   

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

8,904.03 7,770.49 14,241.39 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน
กรรมการ ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด โฆษติไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท ปโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จํากัด 

223.18 205.67 204.47 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ   
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

2,623.14 4,164.91 9,444.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร   
กุลธรรม  นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ  
บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  254 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

130.22 139.21 139.86 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล เพาเวอร 
จํากัด 

191.53 262.41 266.88 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 

-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนประธานกรรมการ  

   ของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

5,460.97 14,753.85 19,262.97 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร   

   ชูโชติถาวร )  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ  

   ของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและ 

   เลขานุการ  และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
 

682.98 787.08 754.11 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

-  ผูบริหารของ ปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธาน 

   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

-  ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ  ของ 

   บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 1.54 3.27 2.66 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ  

   บจ. พีทีที ฟนอล  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 

   และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

8,778.20 8,041.25 12,853.29 - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ  

   ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)  เปน  

   กรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  255 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

22,112.48 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท  ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

3,470.09 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
จํากัด 

0.22 - 0.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
  (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
  รอยละ 48.91)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายบวร วงศสินอุดม) เปนประธานกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

- 21,970.89 24,555.63 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) 

เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการ  และประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ และ

กรรมการ ผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  256 

10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
 

     

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

679.68 1,573.61 2,520.89 - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร ถือหุน 
รอยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน บจ. เอ็ชเอ็มซี 
โปลิเมอร รอยละ 41.44) 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

0.54 11.54 87.83 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

––– 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

0.23 (1.11) 0.26 -  บมจ. ไทยออยล จํากัด  
   ถือหุน รอยละ 99.99 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ไทยออยล  รอยละ 49.10) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ บจ. ไทย  
  พาราไซลนี 
 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 

จํากัด 

1,739.78 1,590.17 2,846.02 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอกโพล ี

เอททีลีน จํากัด 

(มหาชน) 

0.17 0.05 0.12 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    รอยละ 48.91) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)  เปนกรรมการของ  บมจ.  
   บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 

จํากัด 

- - - - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    รอยละ 48.91) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  257 

10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 

23.24 34.12 44.51 -  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน 
  รอยละ 24.90 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    รอยละ 48.91) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.    
   ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)   
   เปนกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส 
จํากัด 

- - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุน รอยละ 100   
   (บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน  
   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
   เคมิคอล รอยละ 48.91) 
 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอ
ทิลีน จํากัด 

1,031.61 1,443.34 2,041.61 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน   
   รอยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
     รอยละ  48.91)  
 

–––– 

บริษัท ไทยออยลมารีน 
จํากัด 

13.41 29.57 21.75 
 

- บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม) เปนกรรมการของ  
   บจ. ไทยออยลมารีน 

บริษัท ศักด์ิไชยสิทธิ์ 
จํากัด 

- - - - บจ. ทอปโซลเวน ถือหุน รอยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโซลเวนท ถือหุน  
   บจ. ทอปโซลเวนท 
 รอยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ถือหุน  
    บจ. ไทยออยล 
 โซลเวนท รอยละ 100  และ ปตท.  ถือหุน  
 บมจ. ไทยออยล  รอยละ 49.10) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.   
   ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.1 รายการลูกหนีก้ารคา  (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 
31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ทอป โซลเวนท 
จํากัด 

- - - - บจ.ไทยออยล โซลเวนท ถือหุน บจ.ทอป  
 โซลเวนท รอยละ 100 (บมจ. ไทยออยล  
   ถือหุน บจ. ไทยออยล โซลเวนท  
   รอยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน  
   บมจ. ไทยออยล รอยละ 49.10) 
 

–––– 

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด - 0.34 0.87 - บจ. ไทยออยล เอทานอล ถือหุน  
  รอยละ 5  
  (บจ. ไทยออยลถือหุนไทยออยล เอทานอล  
   รอยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายสุรงค  บูลกุล) เปนกรรมการ 
    ของ บจ. ทรัพยทิพย 

รวมลูกหนี้การคา 79,580.21 76,076.49 115,573.91   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (353.40) (344.88) (344.33)   

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด 79,226.81 75,731.61 115,229.58   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน)  

14.66 10.32 6,063.98 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร  ชูโชติถาวร) 
เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการและ
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

6.85 5.62 3.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ ของ 
บจ. ปตท. คาสากล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ ของ บจ. 
ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

410.94 275.18 274.08 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

1.47 3.42 2.40 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท เอ็นเนอรยี ่
คอมเพล็กซ จํากัด 

10.81 11.18 6.81 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 
 

–––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จํากัด 

- - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 49  
- ชําระบัญชีแลวเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

  –––– 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

3.81 3.90 2.48 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน  (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท อมตะ จัด
จําหนายกาซธรรมชาติ 
จํากัด 

0.17 - - - บจ. ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถือหุน 
   รอยละ 80  (ปตท. ถือหุน บจ. จําหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited - 0.25 0.72 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 

Limitedถือหุน รอยละ 49 
 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

0.74 0.83 0.48 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

26.36 17.34 18.88 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) 

จํากัด 

1.89 3.52 4.45 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy  

Co., Ltd. 

5.67 5.18 3.90 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร  
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

2.41 4.65 3.03 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ  นายวีรศักด์ิ  โฆสิต
ไพศาล นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร  มาร
เก็ตต้ิง 

บริษัท PTTEP Services 
Limited 

0.03 0.10 0.09 - บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   ถือหุนรอยละ 100 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

3.36 1.58 1.42 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน  
    รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
   รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนประธานกรรมการของ บจ. 
ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

 PTT Philippines 
Corporation  
 

- - 0.24 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน รอยละ 100  (ปตท. ถือหุน 
   Subic Bay  Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจ 
คาปลีก จํากัด 

8.05 8.17 4.11 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100  - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิร)ิ เปนประธานกรรมการ ของ  บจ.
ธุรกิจคาปลีก 

บริษัท พีทีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

115.37 22.13 20.35 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว  
นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ ) เปนกรรมการ
ของ บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที อินเตอร
เนชั่นแนล (สิงคโปร) 
จํากัด 

- - 8.52 - บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือ
หุน รอยละ 100 

- ปตท. ถือหุน บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด  รอยละ 100 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด 

9.68 10.05 10.75 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 

PTT Green Energy 
PTE Limited 

- 0.52 23.48 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นด้ิง จํากัด 

4.12 1.91 0.52 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท พีทีที แทงค 
เทอรมินัล จํากัด 

4.54 7.54 6.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรย่ี (ประเทศไทย) จํากัด 

- 21.37  -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ.ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซยี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

3.50 2.60 428.99 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด       4.28 3.86 2.66 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จํากัด 

9.84 13.56 
 

5.88 
-  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

2.24 1.28 0.60 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

PTT MCC Biochem Company 
Limited 

- 1.52 0.64 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

––––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
 

ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

 

บริษัทรวม 
 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  

(มหาชน) 

 

28.49 18.48 21.76 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ โฆษิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
 

10.72 9.65 7.34 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

- ผูบริหารของปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

- ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ ของ บจ. พีทีที 
ยูทิลิต้ี 

บริษัท สตาร ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

 

40.72 4.09 3.48 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร กุลธรรม  
นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟน
นิ่ง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

 

0.83 1.43 0.91 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการของ  
   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

 

2.04 -  -  ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที  
เอนเนอรยี โซลูชั่น จํากัด 

 

- 3.76 1.36 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ  20 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 20 

–––– 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส และการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

67.66 -  - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

17.42 15.51 12.29 - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) 
   เปนกรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล  
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

8.38 -  - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

338.35 233.96 234.43 - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ  40 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ  
   บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

30.36 29.03 24.65 - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม  
- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)   
  เปนกรรมการของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

20.60 17.62 17.41 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย   
   นายไพรินทร  ชูโชติถาวร )  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท. ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออารพซี ี
-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท เวียดนาม 
แอลพีจี จํากัด 

0.63 0.67 0.75 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 45 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. Sultan 

3.39 4.56 4.81 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ แอนด เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 

0.02 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   รอยละ 48.91)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายบวร วงศสินอุดม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- 284.35 249.12 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.  
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย   
สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัท พีทีที  โพล-ี 
เอทิลีน จํากัด 

4.24 1.81 0.02 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100   

 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

 รอยละ 48.91)   

–––– 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอทิลีน จํากัด (มหาชน) 

0.82 1.02 - - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100   

 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

 รอยละ 48.91)   

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จํากัด 

- 0.01 0.02 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 14.27 
(ปตท. ถือหุน บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. มารท 
จํากัด 

133.33 16.09 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49 
-  ชําระบัญชีแลวเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - - - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 รอยละ 48.91)   

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

27.66 27.21 27.20 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

0.03 - - -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลนี 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

  บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท น้ํามันไออารพีซี 

จํากัด  

0.02 0.02 0.02 - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  

(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.51)  

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิร)ิ เปนกรรมการของ  
บจ. น้ํามันไออารพีซี 

บริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) 

- - 0.39 -  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน 
  รอยละ 24.90 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    รอยละ 48.91) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.    
   ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ  โฆสิตไพศาล)   
   เปนกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท ไออารพีซี                 

โพลีออล จํากัด 

0.01 - 0.01 - บมจ. ไออารพีซี ถือหุนรอยละ 99.99  

(ปตท. ถือหุน บมจ. ไออารพีซี รอยละ 38.51)  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิร)ิ เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ไออารพีซี โพลีออล 

บริษัทบริการเชื้อเพลิง

การบินกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

- - 0.09 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 7.06 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 

รวมลูกหนี้อื่น 1,386.51 1,106.85 -   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สญู 

(135.37) (16.09) -   

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,251.14 1,090.76 7,505.30   
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10.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ไทยลูบ เบล็นด้ิง 
จํากัด 

262.52 153.98 119.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

––– 

บริษัทรวม 
      

บริษัท ปตท.เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน) 

- - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

255.12 317.60 367.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

รวมเงินจายลวงหนา 517.64 471.58 
 

487.08 
  

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - - -   

รวมเงินจายลวงหนา - 

สุทธิ 
517.64 471.58 487.08   
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10.2.4.4 รายการเงินใหกูยืมระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

200.00 500.00 500.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ รังคสิร)ิ เปนประธานกรรมการ ของ  
บจ.ธุรกิจคาปลีก 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิ
สติกส จํากัด 

240.00 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน
กรรมการ ของ บจ. พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากัด 

60.00 60.00 60.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  ––––– 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด - 37.17 36.20 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน       

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

- - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทรวม 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) 

- 4,823.82 4,823.82 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ

ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย   
สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

รวม 500.00 5,420.99 5,420.02   
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10.2.5    รายการลูกหนี้  เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

10.2.5.1  รายการลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทรวม       

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 
 

1,877.99 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

รวมลูกหนี้อื่น 1,877.99 - -   

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสญู 

- - -  
 

รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,877.99 - -   
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10.2.5.2 รายการเงินจายลวงหนา 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทรวม       

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

รวมเงินจายลวงหนา - - - 
  

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสญู 

- - -   

รวมเงินจายลวงหนา 

สุทธ ิ

- - -   
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย  
 

    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

22,362.00 23,408.00 22,758.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอรยี ่

คอมเพล็กซ จํากัด 

580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 

-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

435.00 420.00 420.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคา

ปลีก จํากัด 

4,700.00 4,191.97 4,191.97 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 

โลจิสติกส จํากัด 

1,460.00 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส 

บริษัท พีทีที อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

20,025.21 22,347.64 22,043.91 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว นายพีระพงษ   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ ) เปนกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

- 1,750.10 1,750.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

PTT  Lao  Co., Ltd - - 50.00 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุน 

   รอยละ 100   (ปตท. ถือหุน  

   บจ. ปตท. (กัมพูชา) รอยละ 100) 

–––– 
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10.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว  (ตอ)  

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทรวม  
 

    

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จํากัด (มหาชน) 

5,050.05 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด 

690.00 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

- ผูบริหารของปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 
- ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

รวม 55,302.26 52,697.71 51,793.98   
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10.2.6 รายการเจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

10.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สาํรวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

7,919.76 8,123.38 8,758.66 - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 

ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติ
ถาวร) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

1,352.19 344.93 643.73 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ปตท. คาสากล 
- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

47.08 54.16 50.47 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจ 
คาปลีก จํากัด 

303.23 0.03 0.09 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก รอยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
  รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการ ของ บจ. ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด 

1,690.19 2,242.59 2,252.39 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร มารเก็ตต้ิง 
จํากัด 

0.41 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ นายวีรศักด์ิ โฆสิต
ไพศาล  นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร  
มารเก็ตต้ิง 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  275 

10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

PTTEP Siam Limited 1,297.18 1,933.00 2,319.11 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุนรอยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 

Limitedถือหุน รอยละ 49 
 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จํากัด 

- 511.49 - -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
   ถือหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

- - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 
    ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห นายไพรินทร ชูโชติ
ถาวร) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 
ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง 
จํากัด 

1.39 1.85 1.95 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

0.13 2.81 0.01 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธาน
กรรมการ ของ บจ. พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส 

PTT International Trading 
DMCC 

- 19.33 37.72 - บจ. ปตท. คาสากล ถือหุน รอยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน บจ. ปตท. คาสากล 
  รอยละ 100 ) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  276 

10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

- 148.38 154.57 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซยี(ประเทศไทย) 
จํากัด 

263.62 207.38 198.58 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

Orange Energy Limited 714.49 597.36 485.03 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ  100   
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 
 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 289.53 554.49 459.93 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

2,729.56 3,734.43 3,931.33 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 
 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  277 

10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทรวม 
     

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

8,423.27 9,883.41 12,296.63 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ โฆษิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

8,105.12 9,329.15 7,947.26 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร กุลธรรม  
นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากัด 

117.68 69.36 136.95 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการของ  

   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

9.83 0.10 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

1,503.30 1,567.30 2,079.23 - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนกรรมการ 
ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร กุลธรรม)  เปน
กรรมการของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  278 

 10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ)  
  

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

746.20 854.67 1,444.94 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร   
 ชูโชติถาวร )  เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ ของ บมจ. 
ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและเลขานุการ  
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด(มหาชน) 

12,203.50 39.10 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟนอล 
จํากัด 

238.30 263.46 286.07 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) 
   เปนกรรมการของ บจ. พีทีที ฟนอล  
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล 

บริษัท พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จํากัด (มหาชน) 

- 17,021.70 14,125.25 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.

ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย   
สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  279 

 

10.2.6.1 รายการเจาหนีก้ารคา (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

 
บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัท ขนสงน้ํามัน 

ทางทอ จํากัด  
6.85 4.41 6.43 - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 

- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 11.4 

- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  

 ถือหุน รอยละ 8.35 

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 

จํากัด (มหาชน) 

140.33 333.01 501.38 -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล  

   รอยละ 49.10) 

–––– 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จํากัด  

0.78 - 

 

 

- -  บมจ. ไทยออยล  ถือหุนรอยละ 99.99 

(ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลนี 
 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี  

จํากัด 

- - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  

  รอยละ 100  

  (ปตท.  ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  

   เคมิคอล รอยละ 48.91) 

––––– 

รวม 48,103.92 57,841.29 58,117.71 
  

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและ

ผลิตปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)  

1,408.44 1,139.41 1,116.60 

 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 65.29 

- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 

ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลสิงห วสันตสิงห  
นายไพรินทร ชูโชติถาวร) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวินทร  วงศวานิช) เปนกรรมการ 

และเลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ 

ผูจัดการใหญ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จําหนาย 

กาซธรรมชาติ จํากัด 

3.75 5.18 4.99 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน) เปนประธานกรรมการ 
ของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท พีทีทีโพลิเมอร  

มารเก็ตต้ิง จํากัด 

0.85 0.78 0.16 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 

-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  

   รอยละ 25 

-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ   
นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล  นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ  
บจ.พีทีที โพลีเมอร  โลจิสติกส 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ

คาปลีก จํากัด 

0.96 6.43 0.39 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  

   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท สปอรต เซอรวิส 

อัลไลแอนซ จํากัด  

- - 0.16 บริษัท บิซิเนส  เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ 

จํากัด ถือหุน รอยละ 100 
ปตท. ถือหุนบริษัท บิซิเนส  เซอรวิสเซส 
อัลไลแอนซ รอยละ 25 

 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  281 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร -
เนชั่นแนล จํากัด  

25.57 27.23 45.71 -  บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ถือหุนรอยละ 100  (ปตท. ถือหุน บมจ.
ปตท.สผ.รอยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอรวิสเซส 
อัลไลแอนซ จํากัด 

87.06 103.37 134.83 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด 0.04 0.06 0.04 
 

-  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
    65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร       
โลจิสติกส จํากัด 

0.09 1.69 1.94 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธานกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส 

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่น -
แนล จํากัด 

           0.42 3.85 3.00 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว นายพีระพงษ   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ ) เปนกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด              5.57 6.12 4.59 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน 
   สวนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน บจ.ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
    รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท PTTEP Services 
Limited 

               0.09 1.00 (.08) - บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
   ถือหุนรอยละ 25 (ปตท. ถือหุน  
   บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.29) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด               7.52 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เปนประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คาสากล 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  282 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 0.72 1.24 3.69 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอม

เพล็กซ จํากัด 

1.40 12.94 3.10 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน รอยละ 50 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

1.63 2.98 3.00 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนประธานกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

0.82 0.50 0.43 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล 

จํากัด 

0.39 0.66 0.3 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน   
 

   

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี 

(ประเทศไทย) จํากัด 

- 0.27 7.50 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 

จํากัด 

4.42 0.72 0.72 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

จํากัด 

0.64 0.66 0.33 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 41.44 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 

   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส   

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

จํากัด 

2.43 2.37 1.19 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 48.50 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  283 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทรวม       

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

5.19 9.12 0.68 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 49.10 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ) เปนประธานกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ จารุจินดา)  เปน 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศักด์ิ โฆษิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทยออยล 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

106.09 221.96 231.22 - ปตท. ถือหุน รอยละ 27.22 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบริษัทรวม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เปนกรรมการ 
ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสรากร  กุลธรรม)  
เปนกรรมการของ บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท สตารปโตรเลียม        
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

112.95 0.99 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 36 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ  นายสรากร กุลธรรม  
นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟน
นิ่ง 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

3.32 3.34 5.32 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 33.19 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิร)ิ  เปนกรรมการของ  
   บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย 

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 1.46 0.47 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล รอยละ 48.91) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ  
   บจ. พีทีที ฟนอล  
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ)  เปนกรรมการ 

 และกรรมการผูจัดการใหญ ของ  บจ. พีทีที ฟนอล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 0.48 0.49 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 60 

-  ผูบริหารของปตท.(นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน)  เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 

-  ผูบริหารของปตท.(นายบวร วงศสินอุดม)  เปนกรรมการ  ของ 
   บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี 
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10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ 
ป 2553 

(ลานบาท) 
  ป 2554 

 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) 

0.32 9.41 0.37 -  ปตท. ถือหุนรอยละ 38.51 

-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  

    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายวัชรกิติ วัชโรทัย  นายไพรินทร ชูโชติถาวร )  
เปนกรรมการของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน)  เปนกรรมการ  
  ของ บมจ. ไออารพซี ี

-  ผูบริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เปนกรรมการและ 

  เลขานุการ  และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) 

220.97 27.37 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท  
  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

 

––– 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ 

แอนด  

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

12.18 14.44 0.28 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 40 

-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  

   รอยละ 60 

   (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล  

  เคมิคอล รอยละ 48.91)  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายบวร วงศสินอุดม) เปนประธานกรรมการ 
  ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุวนันท  ชาติอุดมพันธ) เปนกรรมการ 

  ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส

และการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

52.29 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 

 

––– 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) 

- - 25.68 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ

ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา   
นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ  
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต สิริแสงทักษิณ) เปน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปน 
  กรรมการ และกรรมการ   ผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  285 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

106.67 302.07 172.51 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ
(ประเทศไทย) จํากัด 

277.65 - - - ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 24 
- บจ. ไทยออยล เพาเวอร  ถือหุน รอยละ 56 

-  ผูบริหารของปตท.(นายสุรงค  บูลกุล)   เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลติไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยออยล
เพาเวอร จํากัด 

0.31 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล  ถือหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
    ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล) เปนประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน 
     

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

10.29 19.97 8.24 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 13.33 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขาศึก) เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) 

57.91 56.15 60.48 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 7.06 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

––––– 
 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

31.80 31.80 31.79 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

––––– 
 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  286 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท ขนสงน้ํามันทาง
ทอ จํากัด 

- 0.01 - - ปตท. ถือหุน รอยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.  
 ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน 
   รอยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน บมจ. พีทีที โกลบอล 
   เคมิคอล รอยละ 48.91) 
 

–––– 
 

บริษัท ระยองโอเลฟนส  
จํากัด 

- - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร รอยละ 14.27 
   (ปตท. ถือหุน บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร  
   รอยละ 41.44) 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

–––– 
 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

1.58 - - -  บมจ. ไทยออยล  ถือหุนรอยละ 99.99  
(ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกุล)  เปนประธานกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลนี 
 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

1.14 - - -  บมจ. ไทยออยล ถือหุน รอยละ 99.99  

   (ปตท. ถือหุน บมจ.ไทยออยล รอยละ 49.10) 

–––– 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  287 

10.2.6.2 รายการเจาหนี้อ่ืน (ตอ) 
 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด 

4.54 8.58 9.95 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน   
   รอยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 รอยละ 48.91)  
 

––––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จํากัด 

- - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน   
   รอยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 รอยละ 48.91)  
 

–––– 

รวม 2,559.95 2,023.63 1,879.11   

 

 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  288 

10.2.6.3 รายการเงินกูยืมระยะส้ัน 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด 

539.58 3,063.39 1,589.06 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 

โลจิสติกส จํากัด 

53.29 34.50 62.08 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 

 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ เทพปฏิมากรณ)  เปนประธานกรรมการ 

   ของ บจ. พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท ปตท.

บริหารธุรกิจคาปลีก 

จํากัด 

1,241.80  1,254.69 - บจ. ปตท. ธุรกิจคาปลีก ถือหุน รอยละ 100  

   (ปตท. ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

   รอยละ 100) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ

พลังงานรวม จํากัด 

141.67 211.67 190.49 - ปตท. ถือหุน รอยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

332.35 1,571.70 1,410.42 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน  

   กรรมการของ บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว นายพีระพงษ   

   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ ) เปนกรรมการของ  

   บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที  แทงค 

เทอรมินัล จํากัด 

256.09 33.25 109.16 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคา

ปลีก จํากัด 

- 1,179.79 - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เปนประธานกรรมการ 

   ของ บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก 

รวม 2,564.78 6,094.30 4,615.90   

 

 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  289 

10.2.6.4 รายการเจาหนี้อ่ืนระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท. จําหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

- - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 58 
-  ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน) เปนประธานกรรมการ 

ของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท บิซิเนส  เซอรวิส
เซส อัลไลแอนซ จํากัด 

0.27 0.17 0.35 - ปตท. ถือหุน รอยละ 25 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร 
มารเก็ตต้ิง จํากัด 

0.06 - - -  ปตท. ถือหุน รอยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 25 
-  บมจ. ไออารพีซี ถือหุน รอยละ 25 

- ผูบริหารของ ปตท. (นาย ปติพันธ เทพปฏิมากรณ  

   นายวีรศักด์ิ โฆสิตไพศาล นายอธิคม เติบศิริ)  เปนกรรมการ ของ บจ.

พีทีที โพลีเมอร  มารเก็ตต้ิง 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน       

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

13.87 13.15 12.98 - ปตท. ถือหุน รอยละ 35 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

 
บริษัทรวม 

บริษัท ปตท.อะโร       
เมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

18.94 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) 

 

––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 

สวนที่ 2 หนาที่  290 

10.2.6.4 รายการเจาหนี้อ่ืนระยะยาว 

 

บริษัทที่เก่ียวของ ป 2553 
(ลานบาท) 

  ป 2554 
 (ลานบาท) 

31 มี.ค.2555 

(ลานบาท) 

ความสัมพันธ   

การถือหุน  (ณ วันที่  31 มี.ค.2555) การบริหาร (ณ วันที่ วันที่ 31 พ.ค.2555) 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- 17.21 16.79 - ปตท. ถือหุน รอยละ 48.91 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเปน บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของปตท.

ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา   

นายสุกฤตย  สุรบถโสภณ) เปนกรรมการของ  

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นาย อนนต สิริแสงทักษิณ) เปน 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 

เจาหนาที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศสินอุดม)  เปน 

 กรรมการ และกรรมการ   ผูจัดการใหญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากัด 

- - 0.45 
 

- ปตท. ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน  
   รอยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ถือหุนรอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปติพันธ  เทพปฏิมากรณ)  เปนกรรมการ  
   บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของกัน       

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

686.29 654.50 646.54 -  ปตท. ถือหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ  
   ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

รวม 719.43 685.03 677.11   

 

 

 ***************  
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10.3        รายการระหวางกันดังกลาวเกิดจากสัญญาตางๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังตอไปนี้ 

(1) รายการระหวาง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาล 

 

(2) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 

ลักษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติซ่ึงรัฐบาลไดมีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่  26 พฤศจกิายน 2545 ให

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงจํานวนตั้งแต  10,000 ลิตรขึ้นไป  ตองซ้ือจาก  ปตท. หรือบริษัท บางจาก

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เทานั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงใหรัฐวิสาหกิจไดแก การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย องคการขนสงมวลชนกรงุเทพมหานคร การรถไฟแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม  หากรัฐวิสาหกิจมียอดคางชําระคา

ซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคดิดอกเบีย้จากยอดคางชําระดงักลาว 

ลักษณะรายการ 

ลักษณะของรายการ 

   (1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

มูลคาส้ินสุด 

มนีาคม 2555 

ความจําเปนและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ดังนี้  

          -  น้ํามันดิบ                    2.56       ลานบารเรล 

          -   กาซธรรมชาติ         86,390     ลานลูกบาศกฟตุ 

          -   กาซแอลพีจ ี            22,100     เมตริกตัน 

          -   คอนเดนเสท               2.34     ลานบารเรล 

36,766 ลานบาท 

 

การคาํนวณราคาซ้ือขายของผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมนั้นไดอางอิงจากราคาของ

ตลาดโลกและเปนราคาที่ผูรวมทุนของ

โครงการขายให ปตท. 

1.2 การซื้อน้ํามันเช้ือเพลิง ดังนี ้

 - น้าํมันอากาศยาน         0.48    ลานลิตร 

 - น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว       24  ลานลิตร 

733 ลานบาท 

 

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัต ิ

สัญญาซ้ือน้ํามันกับบริษัท ปตท.จาํกัด 

(มหาชน) เปนระยะเวลา 5 ป (2552 – 

2556) โดยมีขอตกลงและราคาซ้ือขาย

เปนไปตามราคาอางอิงมาตรฐานที่

แขงขันไดในตลาด และมีเงื่อนไขที่

สมเหตสุมผล 

  

รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุมการกล่ัน 

 ลักษณะของรายการ 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทโรงกล่ันน้ํามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหา

น้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัดสวนการถือหุนที่  ปตท. ถือหุนอยูในโรงกล่ันน้ํามันนั้นๆ  โดยลักษณะของ

สัญญาสามารถสรุปแยกในแตละโรงกล่ันน้ํามันไดดังนี้ 
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ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล จาํกัด  (มหาชน) (TOP) 

  

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจาก  TOP ในสัดสวนรอยละ  49.99 ของกําลังการกล่ันในราคา

ตลาด โดยคูสัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาไดตั้งแตครบรอบปที่  13 เปนตนไป นับจากวันที่ปรับโครงสรางหนี้สําเร็จ หรือ

ตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 2556  โดยสงหนังสือบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา  12 เดอืน หรือคูสัญญาฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได

ในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งผิดสัญญา  ทั้งนี้ ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปสวนที่เกินรอยละ  49.99 ไดในราคา

ตลาด 

 ปตท. จัดหาน้ํามันดิบในประเทศให  TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้าํมันดบิเพชร  โดยทําสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบระยะยาว

ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528 และจัดหาน้ํามันดิบจากตางประเทศให  TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบจาก

ตางประเทศเปนระยะเวลา 1 ป โดยสัญญาดังกลาวจะมีการเจรจาตออายุสัญญาปตอป 

ปตท. จัดหากาซธรรมชาติให TOP เพ่ือใชในโรงกล่ันของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 

โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ป (2549-2556) และระยะเวลา 15 ป (2550-2564) โดยใชราคาตลาดตามปกตขิองธุรกิจ 

 

 

ลักษณะของสัญญากับบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) 

 ผูถือหุนของ  SPRC  จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจากโรงกล่ัน ในปริมาณขั้นต่ํา

ไมนอยกวารอยละ 70 ของกําลังการกล่ันที่ 126,000 บารเรลตอวัน หรือคิดเปน 88,200 บารเรลตอวัน ตามราคาตลาดในประเทศ 

ปรมิาณสวนเกินจากการผลิตดงักลาว  SPRC จะใหสิทธิ ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด ในฐานะผูถือหุนในการพิจารณา

รับซ้ือสวนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ กอนที่จะนําไปเสนอขายแกบุคคลที่สาม 

  

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให  BCP ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ ( Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 

พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยได 

โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดใหกับ BCP ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 

ปตท. จัดทําสัญญาการรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ BCP  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มดําเนินการ เชิง

พาณิชย โดยที่  ปตท. จะรับ ซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป จาก BCP ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณการผลิต ที่ผลิตไดในแตละ

เดอืน ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 
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ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออารพีซี  จํากัด (IRPC)  

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบให IRPC ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552  เปนระยะเวลา 1 ป 

และจะมีการเจรจาตอสัญญาปตอป ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด  

ปตท. ทําสัญญาซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป กับ IRPC มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนระยะเวลา 1 ป และ

จะมีการเจรจาตอสัญญาปตอป  ซ่ึงราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด  

ปตท. ทําสัญญาใชบริการคลังน้ํามัน  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใชบริการรับ เก็บรักษา และจายน้ํามัน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2555 เปนระยะเวลา 1 ป และจะมีการเจรจาตอสัญญาปตอป 

ปตท. จัดทําสัญญาขายกาซธรรมชาตใิหกับ IRPC เพ่ือใชในกระบวนการผลิตไฟฟาและพลังความรอนรวม มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซ่ึง ปตท.ไดเริ่มสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ IRPC แลวตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2554 รวมระยะเวลา

สัญญา 10 ป โดยราคาซ้ือขายเปนไปตามราคาตลาด 

 

(4) รายการระหวาง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุมปโตรเคมี 

ลักษณะรายการและสัญญากับ บรษิทั พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)(PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) เปนบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชน จาํกัด พ.ศ. 2535 ระหวางบริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) ( PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการ

กล่ัน จาํกัด (มหาชน) ( PTTAR) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 19 ตลุาคม 2554  และไดรับมาซ่ึงทรัพยสิน หนี้ สิทธิ 

หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และภายหลังจากการ

ควบรวมบริษัทระหวาง PTTAR กับ PTTCH แลวนั้น บริษัทใหมจะคงไวซ่ึงกิจการเดิมของทั้งสองบริษัท โดยกลุมธุรกิจที่มีรายการ

และสัญญาระหวางกันมีดังตอไปนี้ 

 

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 

ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแก กาซธรรมชาติ   กาซอีเทน กาซโพรเพน  กาซ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยทาํสัญญาระยะยาว 15 ป ตั้งแตป 2538 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป  

ในป 2534 ปตท.ไดรับโอนสิทธิและภาระผูกพันจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟเนทกับ PTTCH อายุ

สัญญา 15 ป นับตั้งแตป 2534 ตอมา ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบและสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ PTTCH มีผลใชบังคับ

ใชตั้งแตป 2542 โดยที่สัญญาซ้ือขายวัตถุดิบมีผลตอเนื่องไปอีก 12 ป และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป สําหรับสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติ มีผลตอเนื่องไปอีก 20 ป และสามารถตอสัญญาไดอกี 4 ป 

ในป 2538 ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซโซลีนธรรมชาติ ( NGL)  โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับจากโรงงานเริ่ม

เดินเครื่อง 

ในป 2542  ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซอีเทนกับ PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช 15 ป นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 

2548 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป 
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ในป 2547 ปตท. ไดแกไขสัญญาซ้ือขายกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  ปริมาณเพ่ิมขึ้นเปน 380 ,000 – 470,000 ตัน/ป โดย

สัญญาส้ินสุด 31 พฤษภาคม 2564 และสามารถตอสัญญาไดอกี 5 ป  

ในป 2547 ปตท. ไดทําสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดย ปตท. จัดสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในป 2549  

เพ่ิมขึ้น 13,000 ตันตอเดือน เพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพ่ิมกําลังการผลิตโอเลฟนสของ PTTCH  จากการปรับปรุงหนวย

การผลิตซ่ึงแลวเสร็จในป 2550 

ในป 2549 ปตท.ไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซอีเทน กับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ 

PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 15 ป นับจากวันที่โรงงานเริ่มเดินเครื่อง ป 2553 โดยโครงสรางราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคา

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในป  2551 ปตท. ไดแกไขราคาซ้ือขายวัตถุดิบ โดยแกไขสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซอีเทน กาซโพรเพนและกาซ

ปโตรเลียมเหลว( LPG) กับ PTTCH  สัญญามีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ซ่ึงอายุสัญญายังคงไวเดมิ โดยสัญญามี

โครงสรางราคาวัตถุดิบกาซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟลม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจะสะทอนภาวะของตลาดปโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่บริษัทไดเริ่มผลิตในป 2547 ที่

ผานมา  สวนโครงสรางราคาวัตถุดิบกาซโพรเพนและกาซปโตรเลียมเหลว ( LPG) แปรผนัตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสตกิ PP 

ประเภทฟลม (PP Film Grade)  

ในป 2553 ปตท. ตอสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กับ PTTCH  ปรมิาณ 20,000 ตนัตอเดอืน โดยสัญญามีผล

บังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน  2553 และทําสัญญาซ้ือขายกาซปโตรเลียมเหลว ( LPG) กับ PTTCH  ปรมิาณ 28 ,000 ตัน

ตอเดือน โดยสัญญามีผลบังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 25 พฤศจกิายน 2553 และสามารถตอสัญญาไดอกี 1 ป 

ปตท. ทาํสัญญาขายกาซธรรมชาตใิห PTTAR เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑอะโรเมติกสมีอายุสัญญาขั้นตน 

10 ป นับจากวันที่เริ่มสงมอบกาซธรรมชาติ โดยสัญญาขายกาซธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 1 ( AR2) จะส้ินสุดใน

เดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายกาซธรรมชาติใหโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

ปตท. ทําสัญญาระยะยาวเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑอะโรเมติกสหลักทั้งหมดของ PTTAR และให  PTTAR เปนผูจัดสง

ผลิตภัณฑโดยตรงใหกับลูกคา  การทําสัญญาซ้ือผลิตภัณฑจาก PTTAR เปนสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการซ้ือ

ผลิตภัณฑขั้นต่ําตามสัญญา  โดย ปตท. จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ

ปริมาณที่ ปตท.จะรับผลิตภัณฑโดยมิไดรับประกันการจัดจําหนาย  เพ่ือรองรับการจําหนายผลิตภัณฑในปริมาณสวนที่เหลือจาก

สัญญา “Take or Pay” สําหรับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) 

PTTAR จะเปนผูจัดสงโดยตรงใหกับลูกคาของ ปตท. โดยเปนสัญญาระยะยาว 15 ป สําหรับผลิตภัณฑคอนเดนเสทเรซิดิว 

ผลิตภัณฑแนฟทาชนิดเบา และ สําหรับผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) เปนสัญญาระยะยาว 10 ป นับตั้งแตป 2540  ภายใต

เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจากป 2550 ใหถือวาสัญญามีผลตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาคอนเดนเสทใหกับ PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว  มีอายุสัญญา  20 ป 

นับตั้งแตป 2540 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ลานตันตอป 

กลุมธุรกิจการกล่ันน้ํามันและจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป 

ปตท. จัดหาน้ํามันดิบ ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 18 ป โดย มี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2567 โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอ่ืนทั้งหมด  

ตามชนดิและปรมิาณทีก่าํหนดดวยราคาตลาด 
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ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปที่ไดจาก การกล่ันในปริมาณขั้นต่ําไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได

ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภัณฑมีระยะเวลา 18 ป ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 หลังจาก 18 ป ใหถือวาสัญญามี

ผลตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เวนแตจะมีการบอกกลาวลวงหนา 

ปตท. จัดทําสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน ( New Complex Product Offtake 

Agreement) กับ PTTAR มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ ทั้งหมดของปริมาณผลิตภัณฑ

ที่ PTTAR ผลิตไดจาก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนผลิตภัณฑทั้งหมดใน

ราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพ่ือใชในกระบวนการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และทําสัญญาซ้ือขาย

กาซธรรมชาติใหกับ PTTAR เพ่ือใชในการผลิตไฟฟา ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดป 2561  

 

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จาํกัด (HMC) 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก HMC ป 2549โดยทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซโพรเพน

ระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ปนับตั้งแตเริ่มเดินเครื่องป 2553 และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยโครงสรางราคาจะแปรผันตาม

ราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสตกิ PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตใหแก PTTAC ในป 2551 โดยทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบกาซ      

โพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ป นับตั้งแตโรงงานเริ่มดําเนินการผลิต และสามารถตออายุไดคราวละ 5 ป  โดยโครงสรางราคา

จะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟลม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกัด (PTTAC) 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหวางกันในอนาคต 

รายการระหวางกันของ ปตท. ในอนาคต จะเปนรายการที่ดําเนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม ไมมีรายการใดเปนพิเศษ 

ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวาง ปตท. บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ และผูถือหุน สวนนโยบายการกําหนดราคา

ระหวาง ปตท. กับกิจการที่เก่ียวของกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล/กิจการอ่ืนที่ไม

เก่ียวของกัน สําหรับราคาสินคาที่ซ้ือจากบริษัทยอยจะเปนไปตามราคาขายของบริษัทยอยที่อางอิงจากราคาตลาด การเปดเผย

รายการที่เก่ียวโยงกันจะเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ซ่ึงกําหนดโดยสภาวิชาชีพ

บญัชี 
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11.   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงินรวม 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่นําเสนอประกอบดวย งบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาส 1 ป 2555 โดยแสดง
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ป 2554 (ปรับปรุงใหม) และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม) ซึ่งผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 

บริษัทฯ มีการใชมาตรฐานบัญชีใหมที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554  และไดทําการปรับปรุงงบการเงินป 
2554 แลว แตเน่ืองจาก ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (PTTI) (บริษัทยอยที่ ปตท. ถือหุนรอย
ละ 100) ไดเปล่ียนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานจากสกุลบาทเปนสกุลเหรียญสหรัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 
2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  ทําใหบริษัทฯ ตองมีการปรับปรุงงบการเงิน
ใหม ซึ่งเปนการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินของป 2554 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 
โดยในตารางแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนมีการแสดงผลเปรียบเทียบงบการเงินเดิมและงบการเงินปรับปรุงใหมจาก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี   PTTI  จึงทําการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังและ
บริษัทฯไดนํางบการเงินของ PTTI  ที่ไดแปลงคาเปนสกุลเงินบาทแลวมาจัดทํางบการเงินรวม  โดยผลกระทบที่มีตองบการเงินรวม
ของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 

   หนวย: ลานบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  
    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554    
 สินทรัพยรวม      (2,752.73)  
 หน้ีสินรวม        (444.59)  
 สวนของผูถือหุน      (2,308.14)  
    
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554    
 สินทรัพยรวม  (566.02)  
 หน้ีสินรวม  (330.82)  
 สวนของผูถือหุน  (235.20)  
    
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2554  
 รายไดรวม  101.43  
 ตนทุนขาย และคาใชจายรวม  (13.29)  
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  283.68  
 ภาษีเงินได  0.22  
 กําไรสําหรับงวด  398.18  
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการที่จะไดกลาวถึงในสวนตอไปจะเปนการเปรียบเทียบงบการเงิน ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555 กับงบการเงินยอนหลังที่มีการปรับปรุงใหมแลว 
11.1.1   งบแสดงฐานะการเงิน  

                  หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ป 2553 

 
ป 2554 

 
ป 2554  

(ปรับปรุงใหม*) 
31 มีนาคม 2555 

 

สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 135,801.05       116,132.05   116,132.12   135,776.35  
   เงินลงทุนช่ัวคราว 21,783.59         10,961.67   10,961.67   13,010.07  
   ลูกหน้ีการคา       140,348.48       171,361.54          171,361.54   228,225.42  
   ลูกหน้ีอ่ืน  18,804.91         32,624.73   32,624.97   34,839.93  
เงินใหกูยืมระยะสั้น 284.03            4,999.17   5,006.18   4,974.91  
   สินคาคงเหลือ 31,230.66         26,000.29   26,000.29   41,731.89  
   พัสดุคงเหลือ  11,102.53         13,201.58   13,160.27   12,114.74  
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,578.23            5,876.13   5,877.12   5,489.20  
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 363,933.48       381,157.17   381,124.16   476,162.51  
สินทรัพยไมหมุนเวียน     

   เงินลงทุนเผื่อขาย 13,590.60         11,680.42   11,680.42   13,014.61  
   เงินลงทุนในบริษัทรวม 205,062.69       227,732.64   227,853.52   236,528.25  
เงินลงทุนในบริษัทยอย -                        -     -     -    

   เงินลงทุนในกิจการท่ีควบรวมกัน 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

- 
2,179.36 

                       -    
          1,749.85 

 -    
1,749.85 

 -    
1,749.85 

   เงินใหกูยืมระยะยาว 5,878.37  145.76   145.76   115.35  
   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 8,731.93  8,345.29   8,345.29   8,278.37  
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 496,660.66  601,341.41   601,337.46   605,152.58  
   สินทรัพยไมมีตัวตน 20,712.45  52,613.78   52,613.60   54,199.19  
   สินทรัพยเหมือง  32,699.30  33,914.48   33,179.84   36,542.76  
   คาความนิยม 17,541.83  28,347.70   28,432.57   28,907.44  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 16,446.49  19,318.40   19,318.40   20,040.05  

   เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 8,304.60  7,346.23   7,346.23   7,096.35  
   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 37,367.43  28,718.97   28,718.98   30,422.43  
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 865,175.71  1,021,254.93   1,020,721.91   1,042,047.24  
รวมสินทรัพย 1,229,109.20  1,402,412.09   1,401,846.07   1,518,209.75  
* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI
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                         หนวย : ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) 
ป 2553 

 
ป 2554 

 
ป 2554  

(ปรับปรุงใหม*) 
31 มีนาคม 2555 

 

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน     
หน้ีสินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 8,593.73  15,520.54   15,520.54   24,807.86  
   เจาหน้ีการคา 155,408.39  164,300.73   195,843.43   244,979.40  
   เจาหน้ีอ่ืน 33,430.41  13,392.30   35,911.90   34,150.91  
   เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 28,562.27  54,978.79   54,978.77   57,242.12  
   เงินกูยืมระยะสั้น 7,944.91  -     -     -    
   ภาษีเงินไดคางจาย 27,038.39  26,355.84   26,355.84   34,460.66  
   คาใชจายคางจาย -  54,062.66  - - 
   ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตระยะสั้น 3,753.37  2,312.67   2,312.67   1,742.80  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,932.57  4,592.37   4,599.11   5,122.76  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 269,664.05  335,515.90   335,522.27   402,506.50  
หน้ีสินไมหมุนเวียน     
   เจาหน้ีอ่ืนระยะยาว 705.23  671.71   671.71   663.78  
   เงินกูระยะยาว 342,466.78  337,423.81   337,324.12   349,608.76  
   หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 19,850.54  43,174.14   42,936.69   43,708.62  
   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 5,147.73  5,500.05   5,500.02   5,626.70  
   ประมาณการหน้ีสินคารื้อถอนอุปกรณการผลิตระยะยาว 22,151.78  22,628.85   22,628.85   22,085.95  
   เงินมัดจําถังกาซ 6,038.46  6,567.50   6,567.50   6,712.25  
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 5,670.77  6,981.54   6,981.54   6,619.89  
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 402,031.29  422,947.61   422,610.43   435,025.96  
รวมหน้ีสิน 671,695.33  758,463.52   758,132.70   837,532.46  
สวนของผูถือหุน     
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและชําระแลว 28,490.42 28,563.00 28,563.00 28,563.00 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 27,585.43 29,211.13 29,211.13 29,211.13 
   กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว     
         ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนสํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 1,005.09 1,034.86 1,034.86 1,034.86 

ยังไมไดจัดสรร 428,455.27 500,929.19 501,216.51 538,602.30 
     องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (7,689.62) (6,675.21) (7,119.64) (9,923.77) 
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ  480,703.84 555,920.21 555,763.11      590,344.76  
   สวนของผูถือหุนสวนนอย  76,710.03 88,028.36 87,950.26        90,332.53  
รวมสวนของผูถือหุน 557,413.86 643,948.57 643,713.38      680,677.29  
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,229,109.20 1,402,412.09 1,401,846.02   1,518,209.75  
* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 
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11.1.2   งบกําไรขาดทุน  
หนวย : ลานบาท 

งบกําไรขาดทุน 
ป 2553 

 
ป 2554  

 
31 มีนาคม 2554 

 
31 มีนาคม 2554 
(ปรับปรุงใหม*) 

31 มีนาคม 2555 
 

รายได      
   รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,898,682.17 2,428,164.68 540,857.18  540,857.18   692,104.83  
   ตนทุนขายและการใหบริการ 1,724,780.05 2,208,895.71 487,916.54  487,916.54   634,254.89  
   กําไรข้ันตน 173,902.12 219,268.97 52,940.64  52,940.64   57,849.94  
รายไดอ่ืน 13,025.89 16,601.46 4,247.23  4,225.90   4,539.68  
   กําไรกอนคาใชจาย 186,928.01 235,870.43 57,187.87  57,166.55   62,389.62  
คาใชจายในการขาย 11,267.90 10,439.16 2,839.77  2,839.77   2,871.16  
คาใชจายในการบริหาร 24,670.34 33,911.36 6,829.22  6,821.37   7,859.03  
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 709.39 655.80 167.73  164.71   217.56  
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม 2,721.15 6,615.17 1,905.14  1,905.14   1,300.56  
คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม 18,540.07 22,029.60 4,832.46  4,832.46   5,923.77  
คาใชจายอ่ืน 1,929.06 6,449.55 -  -     -    
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (6,361.93) (1,265.81) (2,592.26) (2,875.93)  (2,932.21) 
   กําไรจากการดําเนินงาน 133,452.03 157,035.61 43,205.81  43,479.03   47,149.75  
สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 18,815.96 29,462.62 11,242.11  11,364.86   10,289.19  
   กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 152,267.99 186,498.23 54,447.91  54,843.89   57,438.94  
ตนทุนทางการเงิน 16,803.23 18,041.63 4,395.60  4,393.18   4,468.20  
   กําไรกอนภาษีเงินได 135,464.76 168,456.60 50,052.31  50,450.71   52,970.74  
ภาษีเงินได 33,960.54 43,230.62 10,727.78  10,728.00   9,430.73  
   กําไรสุทธิ 101,504.22 125,225.99 39,324.53 39,722.71 43,540.01 
การแบงปนกําไรสุทธิ      
   สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 17,512.17 19,929.58 4,800.64  4,800.41   6,154.23  
   สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 83,992.05 105,296.41 34,523.89  34,922.30   37,385.78  
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 29.58 36.91 12.12 12.26 13.09 
กําไรตอหุนปรับลด 29.50 36.89 11.21 12.23 13.09 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 300 

11.1.3   งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
                                หนวย : ลานบาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ป 2553 

 
ป 2554  

 
31 มีนาคม 2554 

 
31 มีนาคม 2554 
(ปรับปรุงใหม*) 

31 มีนาคม 2555 
 

กําไรสําหรับงวด 101,504.22  125,225.99  39,324.53 39,722.71 43,540.01 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน       

กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 3,895.75 (1,282.62) 479.91 480.43 1,358.92 
ภาษีเงินไดเก่ียวกับกําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดขึ้นใน

หลักทรัพยเผื่อขาย 
 

(1,154.74) 
 

792.92 (141.10) (141.10) (272.32) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (17,416.13) 9,467.74  (3,851.16) 701.81 (4,665.36) 
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม (211.64) 6,085.58 122.72 (1.00) (11.60) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี (14,886.76) 15,063.61 (3,389.63) 1,040.13 (3,590.36) 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 86,617.47  140,289.60  35,934.90 40,762.84 39,949.65 
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม        

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 75,743.27 117,259.09  35,230.22 35,785.44 34,581.65 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 10,874.20  23,030.50  704.67 4,977.41 5,368.00 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 
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11.1.4   งบกระแสเงินสด  
    หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

 
ป 2554  

 
31 มีนาคม 2554 

 
31 มีนาคม 2554 
(ปรับปรุงใหม*) 

31 มีนาคม 2555 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน      
กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 83,992.05  105,296.41  34,523.89  34,922.30  37,385.78  
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)      
จากกิจกรรมดําเนินงาน:      

คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย 46,704.91  55,318.16  13,639.69  13,639.54  15,285.64  
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (74.89) 6,919.24  9.95  9.95  58.19  
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (494.11) 73.43  (5.47) (5.47) 15.26  
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 78.40  (993.86) 43.53  43.53  - 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณเปนคาใชจาย (5.40) 461.01  311.01  311.01  (29.91) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (18,815.96) (29,462.62) (11,242.11) (11,364.86) (10,289.19) 
สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมใน

กําไรสําหรับงวด 17,512.17  19,929.58   4,800.64  4,800.41  6,154.23  
สํารองผลประโยชนของพนักงาน 725.79  604.66  126.76  153.79  162.47  
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 881.85  (667.96) (1,828.44) (2,063.57) (450.42) 
(โอนกลับ)หน้ีสงสัยจะสูญ 58.87  (261.09) 6,895.45  (82.04) (11.07) 
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 1,426.44  4,598.35  1,066.18  1,066.18  306.20  
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 27.55  27.55  6.89  6.89  6.89  
ดอกเบ้ียจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 20.85  26.30  6.59  6.75  6.19  
(โอนกลับ)คาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือ 27.23  328.82  (2.02) (2.02) 57.04  
(โอนกลับ)สํารองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ - (47.77) - - 12.72  
เงินปนผลรับ (514.28) (599.86) (256.07) (256.07) (124.33) 
ภาษีเงินได 33,960.54  43,230.62  10,727.78  10,728.00  9,430.73  
ดอกเบ้ียรับ (2,679.09) (3,477.50) (881.27) (878.70) (828.21) 
ดอกเบ้ียจาย 16,053.10  17,376.43  4,022.26  4,019.83  4,141.35  
อ่ืนๆ (4.41) 2.83  22.48  (22.48) (253.91) 

กําไรจากการดํา เ นินงานกอนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 178,881.63  218,682.72  55,054.21  55,032.96  61,035.64  
สินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 20,603.90  (267,673.83) (5,339.49) (5,145.09) (29,641.71) 
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 199,485.53  218,413.04  49,714.72 49,887.87 31,393.93 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 544.72  1,420.18  128.61 101.07 398.89 
เงินสดจายดอกเบ้ีย (446.18) (189.54) (49.37) (49.37) (41.53) 
เงินสดจายภาษีเงินได (43,681.58) (42,093.60) (2,026.96) (2,040.69) (2,829.99) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 155,902.49  177,550.08  47,767.00 47,898.88 28,921.30 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 302 

    หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

 
ป 2554  

 
31 มีนาคม 2554 

 
31 มีนาคม 2554 
(ปรับปรุงใหม*) 

31 มีนาคม 2555 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน           
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,516.19 62.75 18.21 18.21 228.84 
เงินจายสําหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (102,590.71) (108,043.75) (21,208.56) (21,239.80) (27,056.89) 
เงินจายลวงหนาสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - - (24.13) - - 
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (2,041.73) (4,160.20) (1,508.41) (1,509.22) (2,071.51) 
เงินจายสําหรับพัฒนาสินทรัพยเหมือง (2,451.17) (62.08) (21.07) (21.07) (8.72) 
เงินจายสําหรับคาเชาท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348.37) (321.21) (98.38) (98.38) (101.16) 
เงินมัดจําสําหรับการซื้อธุรกิจ (10,850.50) - - - - 
เงินใหกูยืมระยะยาว (340.24) - - (15.40) - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น (40.43) (288.76) (15.40) (6.25) - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (2,671.57) (15,165.26) (15,568.12) (14,562.93) (1,390.72) 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน - (57,615.91) (57,754.35) (57,754.35) 0.00 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม - (4,252.00) (187.61) (196.52) (80.25) 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,313.78) - - - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - 1,973.35 - - - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาว 220.00 948.58 114.76 114.76 39.36 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้น - 8.37 - - - 
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเชาในสถานีบริการ
นํ้ามัน 20.55 18.11 2.79 2.79 4.65 
เงินลงทุนช่ัวคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (12,856.13) 10,800.32 (573.17) (573.17) (2,021.62) 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 763.00 4,035.80 414.81 439.19 263.19 
เงินปนผลรับ 9,858.62 11,607.77 255.26 255.26 124.33 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (123,126.28) (160,454.13) (96,153.34) (95,146.87) (32,070.51) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน           
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 593.73 356.99 1,254.40 126.35 - 
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุน 3,032.76 1,625.70 687.90 687.90 - 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 23,802.72 20,713.59 18,841.51 18,845.20 40.25 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 45,525.88 21,283.80 - - 20,000.00 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 26,931.76 2,330.54 7,934.03 7,934.03 323.87 
เงินสดรับจากการออกต๋ัวเงินจาย - 4,520.00 - - - 
จายคืนต๋ัวเงินจาย - (4,520.00) - - - 
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น (18,615.64) (2,057.51) (234.58) (234.58) (1,084.95) 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (11,270.85) (6,731.19) (238.07) (298.07) (1,039.32) 
จายคืนหุนกู (12,354.53) (14,749.34) - - - 
จายคืนพันธบัตร ปตท. (9,000.00) (8,000.00) (7,000.00) (7,000.00) - 
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (211.09) (226.04) (50.01) (50.52) (66.54) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก สถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,939.23 (330.19) 19.00 19.00 10,371.19 
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู - - - - - 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 0.90 12.12 - - - 
เงินสดจายดอกเบ้ีย (14,718.79) (18,548.32) (3,935.80) (3,926.25) (3,861.71) 
เงินปนผลจาย (31,754.75) (41,103.23) (91.89) (91.18) (0.13) 
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 4,901.34 (45,423.09) 17,126.49 16,011.88 24,682.67 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 303 

                                                                                                                                                                                                   หนวย : ลานบาท 

งบกระแสเงินสด 
ป 2553 

 
ป 2554  

 
31 มีนาคม 2554 

 
31 มีนาคม 2554 
(ปรับปรุงใหม*) 

31 มีนาคม 2555 
 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด (5,576.16) 1,488.74 516.73 516.73 (479.37) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (333.25) 7,169.41 (63.01) (86.72) (1,409.86) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สุทธิ 31,768.14 (19,669.00) (30,806.13) (30,806.10) 19,644.23 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 104,032.91 135,801.05 135,801.05 135,801.05 116,132.12 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด 135,801.05 116,132.05 104,994.92 104,994.96 135,776.35 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 
 

 
11.1.5   อัตราสวนทางการเงิน  

 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2553 
ป 2554 

(ปรับปรุงใหม*) 
31 มีนาคม 2555  

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.35 1.14 1.18 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.10 0.38 0.94 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 13.87 15.35 12.77 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 25.96 23.45 28.19 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 77.78 77.19 69.55 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 4.63 4.66 5.18 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี เทา 14.42 14.65 9.22 
ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 24.96 24.57 39.04 
Cash Cycle วัน 5.63 3.55 (5.68) 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อัตราสวนกําไรข้ันตน รอยละ 9.16 9.03 8.36 
อัตราสวนกําไรสุทธิ รอยละ 4.35 4.26 5.29 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน รอยละ 18.46 20.32 18.80 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย รอยละ 7.20 8.00 7.38 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 26.91 28.96 20.40 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.66 1.88 1.77 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.21 1.18 1.23 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย เทา 12.30 13.24 9.58 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)  เทา 0.81 0.68 0.92 
อัตราสวนการจายเงินปนผล  รอยละ 34.65 35.22 N/A 

* ปรับปรุงใหมจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของ PTTI 

 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 304 

11.1.6   ผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ: EBITDA และ EBIT                                                                    หนวย : ลานบาท 

กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
2552 

ตรวจสอบ 
2553 

ปรับปรุงใหม 
2554 

ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 2555 

(สอบทาน) 
กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ     
การจัดหา ขนสง และจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกกาซธรรมชาติ     
รายไดจากการขาย 313,738 357,018 412,801 117,798 
ตนทุนขาย 266,363 300,319 336,106 99,376 
กําไรข้ันตน 47,375 56,699 76,695 18,422 
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,299 10,182 14,924 2,552 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 253 695 424 95 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 41,329 47,212 62,195 15,965 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 8,408 9,257 15,203 3,377 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 32,921 37,955 46,992 12,588 
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.)        
รายไดจากการขาย 119,311 140,656 169,646 48,538 
ตนทุนขาย 11,930 14,534 19,598 4,876 
กําไรข้ันตน 107,381 126,122 150,048 43,662 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,817 5,513 7,836 1,854 
คาใชจายในการสํารวจ 7,377 2,721 6,615 1,301 
คาภาคหลวง 14,066 16,635 19,678 5,590 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 302 586 2,093 724 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 81,423 101,839 118,012 35,641 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 29,853 32,303 33,532 10,032 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 51,570 69,536 84,480 25,609 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน 
และกาซธรรมชาติ (EBIT) 84,491 107,491 131,472 

 
38,197 

กลุมธุรกิจนํ้ามัน 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรลียม (Oil Marketing)    

  

รายไดจากการขาย 398,686 480,700 558,524 152,213 
ตนทุนขาย 379,389 460,683 537,773 145,312 
กําไรข้ันตน 19,297 20,017 20,751 6,901 
คาใชจายในการขายและบริหาร 9,475 10,146 10,020 2,781 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 1,910 2,255 2,493 673 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 11,732 12,126 13,224 4,793 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 2,732 2,409 2,443 571 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 9,000 9,717 10,781 4,222 
การคาสากลผลิตภัณฑปโตรลียม (Oil Trading)        
รายไดจากการขาย 861,897 1,061,694 1,427,553 417,113 
ตนทุนขาย 859,645 1,058,747 1,423,748 417,013 
กําไรข้ันตน 2,252 2,947 3,805 100 
คาใชจายในการขายและบริหาร 5,353 3,561 3,064 1,238 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 5,127 2,967 2,549 1,422 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 2,026 2,353 3,290 284 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 10 11 13 3 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 2,016 2,342 3,277 281 

รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจนํ้ามัน 11,016 12,059 14,058 4,503 
             



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาท่ี 305 

  หนวย : ลานบาท 
กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

2552 

ตรวจสอบ 
2553 

ปรับปรุงใหม 
2554 

ตรวจสอบ 
31 มีนาคม 2555 

(สอบทาน) 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี     
รายไดจากการขาย 32,422 46,459 75,171 19,188 
ตนทุนขาย 30,424 44,050 70,119 18,266 
กําไรข้ันตน 1,998 2,409 5,052 920 
คาใชจายในการขายและบริหาร 945 1,247 1,739 424 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 24 37 464 43 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,077 1,199 3,777 539 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 176 368 883 254 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 901 831 2,894 285 
กลุมธุรกิจถานหิน     
รายไดจากการขาย 20,200 24,652 30,851 5,828 
ตนทุนขาย 11,419 15,830 17,408 3,817 
กําไรข้ันตน 8,781 8,822 13,443 2,011 
คาใชจายในการขายและบริหาร 634 1,555 1,817 780 
คาภาคหลวง 1,393 1,905 2,351 334 
รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน 563              -           - 302 
 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 7,317 5,362 9,275 

 
1,199 

คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 1,623 1,426 2,071 725 
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 5,694 3,936 7,204 474 
 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีกอนหักรายการท่ียังไมไดจัดสรรและรายการ
ระหวางกัน 102,102 124,317 155,628 

 
 

43,459 
บวก (หัก) รายการระหวางกัน 167 192 330 62 
บวก (หัก) รายการท่ียังไมไดจัดสรร (2,714) (884) (528) (141) 
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี 99,555 123,625 155,430 43,380 
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการเงินรวม 
ขอมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารน้ี 

11.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับผลการดําเนินการไตรมาส 1 ป 2555 เปรียบเทียบ ไตรมาส 
1 ป 2554  

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 เปนตนไป บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ( PTTI ) (บริษัทยอยที่ ปตท.ถือหุนรอย
ละ 100) ไดเปล่ียนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน จากสกุลบาท เปน สกุลเหรียญสหรัฐ ทําใหบริษัทมีความจําเปนตองปรับปรุง 
(Restated) และจัดประเภท (Reclassification) บัญชีบางรายการในงบการเงินรวมของไตรมาส 1 ป 2554รวมท้ังปรับปรุงงบแสดงฐานะ
การเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพ่ือให
สามารถเปรียบเทียบกันได 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 
ใน Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 692,105 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2554 รอยละ 28.0 

เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบดูไบเพ่ิมจาก 
100.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q1/2554 เปน 116.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q1/2555 สงผลใหกําไรกอนหักตนทุนทาง
การเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย รวมท้ังคาใชจายอื่นและรายไดอื่นที่ไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน (EBITDA) 
เพ่ิมขึ้นจํานวน 6,821 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.2  ซึ่งสวนใหญมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของ ปตท.สผ อยางไรก็ตาม ใน 
Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 10,289 ลานบาท ลดลงรอยละ 9.5 เมื่อเทียบกับ 
Q1/2554  จากผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจการกลั่นที่มีผลการดําเนินงานท่ีลดลง จากคาการกลั่น (GRM) และกําไรจากสต็อก
นํ้ามันที่ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ Q1/2554 ซึ่งเปนผลจากความกังวลตอการถดถอยของเศรษฐกิจโลกจากปญหาหน้ีสินของกลุม
ประเทศในยุโรป และความกังวลวาอุปสงคดานพลังงานในป 2555 จะปรับลดลง หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศลดเปาหมายการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมท้ังแผนการระบายนํ้ามันออกจากคลังสํารองยุทธศาสตรของ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหราคานํ้ามันปรับลดลง สวนผลการดําเนินงานของกลุม
ธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานที่ลดลง เน่ืองจากราคาพาราไซลีนปรับตัวลงเมื่อเทียบกับ Q1/2554 ที่ตลาดพารา
ไซลีนไดรับแรงหนุนจากความกังวลในเรื่องอุปทานที่ขาดหายไปจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน นอกจากน้ี กลุม
ธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสมีผลการดําเนินงานที่ลดลง จากราคาผลิตภัณฑสายโอเลฟนสคอนขางมีความผันผวน เน่ืองจาก
ในชวง 1 ปที่ผานมา ราคาผลิตภัณฑปรับตัวสูงขึ้น จากโรงแครกเกอรในภูมิภาคหลายโรงไดหยุดซอมบํารุงและลดกําลังการผลิตทั้ง
ที่เปนไปตามแผนและจากปญหาดานการผลิต ทําใหอุปทานในภูมิภาคลดลง ทั้งน้ี ราคาไดออนตัวลงใน Q4/2554 ตอเน่ืองมาจนถึง 
Q1/2555 จากปญหาภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ดี ใน Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีคาใชจาย
ภาษีเงินได จํานวน 9,431 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 1,297 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.1 สงผลใหใน Q1/2555 ปตท. 
และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 2,464 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 จากกําไรสุทธิ 34,922 ลานบาทใน Q1/2554 (หรือคิดเปน 
12.26 บาทตอหุน) เปนกําไรสุทธิ 37,386 ลานบาทใน Q1/2555 (หรือคิดเปน 13.09 บาทตอหุน) ทั้งน้ี กําไรสุทธิดังกลาวเปนกําไร
จากผลประกอบการของ ปตท. ประมาณรอยละ 42 อีกรอยละ 58 เปนผลประกอบการของบริษัทในเครือตามสัดสวนการลงทุน 
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ผลการดําเนินงานของ ปตท.และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

ใน Q1/2555 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายจํานวน 48,538 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10,925 ลาน
บาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 29.1 จาก Q1/2554 ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 31.3 จาก 49.4 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบใน Q1/2554 เปน 64.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ
ใน Q1/2555 ตามราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ปริมาณขายเฉล่ียลดลงจาก 271,292 บารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบตอวันใน Q1/2554 เหลือ 253,411 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันใน Q1/2555 โดยปริมาณขายที่ลดลงสวนใหญมาจาก
โครงการอาทิตยเหนือ ที่หยุดผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2554 และการลดปริมาณการผลิตของ
โครงการอาทิตย แมวาใน Q1/2555 จะมีปริมาณการขายนํ้ามันดิบเพ่ิมขึ้นจากโครงการเวียดนาม 16-1  รวมท้ังจากโครงการเอส 1 ที่
ใชเทคนิค Beam Pump ทําใหผลิตนํ้ามันดิบไดเพ่ิมขึ้น 

EBITDA ใน Q1/2555 จํานวน 35,642 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2554 จํานวน 9,569 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 36.7 
อันเปนผลมาจากราคาขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  ประกอบกับมีคาใชจายในการสํารวจลดลง 604 ลานบาท โดยใน Q1/2555 มี
คาใชจายในการตัดจําหนายหลุมของโครงการกัมพูชา บี และโครงการคอนแทร็ค 3 แปลง G6/50 ในขณะที่ Q1/2554 มีคาใชจายใน
การตัดจําหนายหลุมสํารวจที่สูงกวาสวนใหญจากโครงการพมา แปลง เอ็ม 7 และจากโครงการบงกช อยางไรก็ตาม ใน Q1/2555 
คาภาคหลวงและคาตอบแทนปโตรเลียมเพิ่มขึ้นจากรายไดจากการขายที่เพ่ิมขึ้น  

EBIT ใน Q1/2555 จํานวน 25,609 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2554 จํานวน 8,628 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 50.8 
เน่ืองจาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว แมวาคาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพ่ิมขึ้น สวนใหญจากโครงการเอส 1 
โครงการคอนแทร็ค 4 ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มการผลิตใน Q3/2554 

 

 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

ใน Q1/2555  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ มีรายไดจากการขาย  117,798  ลานบาท เพ่ิมขึ้น 24,552 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ  26.3  จาก Q1/2554  เน่ืองจาก 

- ปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ีย (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกล่ันตัวของกาซธรรมชาติ) 
เพ่ิมขึ้น 139 mmcfd จาก 4,145 mmcfd ใน Q1/2554 เปน 4,284 mmcfd ใน Q1/2555 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต)  
โดยปริมาณความตองการกาซเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียใน Q1/2555 เพ่ิมขึ้นจาก 
Q1/2554 ในทุกกลุมลูกคา สอดคลองกับราคานํ้ามันเตาที่ปรับเพ่ิมขึ้น 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ลดลงจาก 1,466,520 ตัน ใน Q1/2554 เปน 1,456,952 ตัน ใน Q1/2555 
(ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 6,907 ตัน ใน Q1/2554 ซึ่งใน Q1/2555 ไมมีการซื้อดังกลาว เพ่ือ
นํามาขายตอเน่ืองจากมี LPG เพียงพอจากโรงแยกกาซ) หรือลดลงรอยละ 0.7  เน่ืองจากโรงแยกกาซหนวยที่ 6  หยุดดําเนินงานเพ่ือ
ตรวจสอบตามระยะเวลารับประกัน (Warranty Shutdown)  จํานวน  30  วัน    
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- ราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยตามราคาขายผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก  

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ใน Q1/2555 มีจํานวน 15,965  ลานบาท ซึ่งลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 674  ลานบาท  หรือ
ลดลงรอยละ  4.1 สาเหตุหลักเน่ืองจากในไตรมาสน้ีมีผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมขึ้น ตามปริมาณขาย NGV เพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง แมวาต้ังแต 16 ม.ค.55  รัฐบาลไดทยอยปรับขึ้น ราคาขายปลีก NGV ในอัตรา 0.50 บาทตอกิโลกรัม/เดือน โดย ณ 31  มี.ค. 
55  ราคาขายปลีก NGV อยูที่ 9.50 บาทตอกิโลกรัมและตรึงราคาขาย NGV ใหกับรถสาธารณะอยูที่ 8.50 บาทตอกิโลกรัม 
ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยการขาย NGV ลงในอัตราเดียวกันกับการขึ้นราคาขายปลีก ต้ังแต 16 ม.ค.55 
โดยเงินชดเชยการขาย NGV ที่รัฐบาลมีภาระคงคางกับปตท. ณ 31 มี.ค. 55 มีจํานวน  6,538  ลานบาท กําไรจากการขายผลิตภัณฑ
โรงแยกกาซฯลดลง จากตนทุนคาเน้ือกาซธรรมชาติ (Feed  Cost) ท่ีเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ  27 ตามราคานํ้ามันเตาที่ใชอางอิงใน
โครงสรางราคา EBIT  ใน Q1/2555 อยูที่ 12,588 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก Q1/2554 รอยละ 8.4 ตาม EBITDA ที่ลดลง 

 
 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 

หนวย  : ตัน Q1/2554 Q1/2555 เพ่ิม(ลด) 

LPG 712,307 691,505 (2.9%) 
กาซอีเทน 456,869 467,821 2.4% 
กาซโพรเพน 144,025 130,497 (9.4%) 
กาซโซลีนธรรมชาติ 153,319 167,129 9.0% 

รวม 1,466,520 1,456,952 (0.7%) 
 
 
 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 

หนวย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน Q1/2554 Q1/2555 เพ่ิม(ลด) 

LPG 1/, 4/      861     1,037  20.4% 
Ethylene 2/    1,235     1,251  1.3% 
Propylene 2/    1,378     1,281  (7.0%) 
High Density Polyethylene 2/    1,372     1,395  1.7% 
Polypropylene 2/    1,630     1,428  (12.4%) 
Naphtha 3/      835       940  12.6% 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

ใหคงราคา LPG ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.6101 บาทตอกิโลกรัม อยางไร
ก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. ไดเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกล่ันโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเปนระบบลอยตัว โดยใหคงราคา LPG ณ โรงกล่ันฯ ไวเทากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และ
ใหเปล่ียนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนกอนหนา   
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� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

  หนวยธุรกิจนํ้ามัน  

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 
  ใน Q1/2555  หนวยธุรกิจนํ้ามัน มีรายไดจากการขาย 152,213 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 18,960 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

14.2 จาก Q1/2554 เปนผลมาจากราคาขายนํ้ามันที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาเฉล่ียของนํ้ามันดิบดูไบเพ่ิมจาก 100.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
บารเรลใน Q1/2554 เปน 116.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน Q1/2555 ปริมาณขายในไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้น 275 ลานลิตรหรือรอยละ 
5.1 จาก 5,396 ลานลิตรหรือเทียบเทา 377,114 บารเรลตอวันใน Q1/2554 เปน 5,671 ลานลิตรหรือเทียบเทา 391,996 บารเรลตอวัน 
ทั้งน้ี สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการขาย LPG และกลุมดีเซล 

EBITDA ใน Q1/2555 มีจํานวน 4,793 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2554 จํานวน 1,211 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 33.8 
โดยเพ่ิมขึ้นจากกําไรจากการขายกลุมดีเซลและนํ้ามันอากาศยาน  เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสน้ีอยูที่ 4,222 ลานบาท เพ่ิมขึ้น
จํานวน 1,310 ลานบาท จาก EBITDA  ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน 

 
 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

 ใน Q1/2555 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ มีรายไดจากการขาย 417,113 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 109,238  ลานบาท
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  35.5  จาก Q1/2554 เน่ืองจากราคาขายนํ้ามันปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลกขณะที่ปริมาณขายใน
ไตรมาสน้ีเพ่ิมขึ้น  3,291  ลานลิตรหรือรอยละ 25.2 จาก 13,063 ลานลิตรหรือเทียบเทา 912,937 บารเรลตอวันใน Q1/2554 เปน 
16,354 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,130,392 บารเรลตอวันในไตรมาสน้ี สวนใหญเพ่ิมขึ้นจากปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบเพ่ือขายตอ
ใหโรงกลั่น (ใน Q1/2554 หนวยกลั่นของ PTTGC และ โรงกลั่นบางจากปดซอมบํารุงตามแผน)    

 EBITDA ใน Q1/2555 มีจํานวน 284 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 1,898 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงจาก
กําไรจากการขายคอนเดนเสท ตามราคาขายท่ีอางอิงตามสูตรโครงสรางราคา เชนเดียวกับ EBIT ในไตรมาสน้ี อยูที่ 281 ลานบาท 
ลดลงในจํานวนเทากัน   

 

 ธุรกิจปโตรเคมี 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

ใน Q1/2555 บริษัทยอยของ ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีมีรายไดจากการขายจํานวน 19,188 ลานบาท ลดลงจาก 
Q1/2554 จํานวน 442 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 2.3 สาเหตุหลักเน่ืองจากราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑของ PTTPM (บริษัทยอยซึ่ง
ดําเนินธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑปโตรเคมี) ลดลงรอยละ 2.8 ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับ Q1/2554  

EBITDA ใน Q1/2555 มีจํานวน 540 ลานบาท และ EBIT มีจํานวน 285 ลานบาท โดย EBITDA ในไตรมาสนี้ลดลง
จํานวน 430 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 44.3 ในขณะที่ EBIT ลดลงจํานวน 522 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 64.7 เมื่อเทียบกับ 
Q1/2554 
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 ธุรกิจถานหิน 

ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

ใน Q1/2555 มีรายไดจากการขายจํานวน 5,828 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 1,059 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 
15.4 โดยเปนผลมาจากปริมาณขายที่ลดลง โดยปริมาณขายลดลงรอยละ 25.9 จาก 2.7 ลานตันใน Q1/2554 เหลือ 2.0 ลานตันใน 
Q1/2555 จากปริมาณฝนที่ตกอยางหนักและการยายอุปกรณเพ่ือดําเนินการเปดพ้ืนที่เหมืองใหมบริเวณเหมือง Jembayan เพ่ือ
เตรียมการผลิตตอไป ทําใหปริมาณการผลิตในไตรมาสน้ีลดลงเมื่อเทียบกับ Q1/2554 ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอย
ละ 14.4 จาก 82.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2554 เปน 94.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน Q1/2555 

EBITDA ในไตรมาสน้ี ลดลง 1,001 ลานบาท จาก 2,200 ลานบาท ใน Q1/2554 เปน 1,199 ลานบาทใน Q1/2555 จาก
คาใชจายในการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น อาทิ คาเช้ือเพลิง คาใชจายเปดพ้ืนที่เหมืองใหม  เปนตน และ EBIT ใน Q1/2555 มีจํานวน 474 
ลานบาท ลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 1,189 ลานบาท จาก EBITDA ที่ลดลงดังกลาวขางตน  

 

� สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกําไรสุทธิ  

 ผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ป 2555 เปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1 ป 2554 

 ใน Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 37,386 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก Q1/2554 จํานวน 2,464 ลานบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 โดยมาจากผลประกอบการของ ปตท.สผ. และ ปตท.ที่เพ่ิมสูงขึ้นสวนใหญจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก ในขณะที่สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง  

 ใน Q1/2555 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 1,076 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.5 จาก 11,365 ลาน
บาทใน Q1/2554 เหลือ 10,289 ลานบาทใน Q1/2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกลั่นลดลงโดยคาการกลั่นของโรงกล่ัน (รวมผลกําไร/
ขาดทุนจากสตอกนํ้ามันและการทํา Hedging ทั้งน้ีไมรวมหนวยกลั่นของ PTTGC) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 11.48 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรล ใน Q1/2554 เหลือ 8.42 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน Q1/2555  จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว จากปญหา
หน้ีสินในกลุมประเทศยูโรโซน และความกังวลวาอุปสงคดานพลังงานในป 2555 จะปรับลดลง ภายหลังจากรัฐบาลจีนประกาศลด
เปาหมายการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2555 จากรอยละ 8 เหลือรอยละ 7   

 
-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสลดลง จากราคาพาราไซลีนที่ปรับตัว

ลง เมื่อเทียบกับ Q1/2554 เน่ืองจากใน Q1/2554 ตลาดพาราไซลีนไดรับแรงหนุนจากความกังวลในเรื่องอุปทานที่หายไปจาก
เหตุการณสึนามิที่ญี่ปุน ในขณะที่ Q1/2555 ราคาพาราไซลีนปรับตัวลงจากแรงกดดันจากโรงพีทีเอที่ประสบปญหาภาวะขาดทุน 
ทําใหตองตัดสินใจหยุดการผลิตและปดซอมบํารุงเพ่ือลดภาวะขาดทุนช่ัวคราว  

 
 -  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสลดลง จากสวนตางระหวางราคา

ผลิตภัณฑและวัตถุดิบ (Spread Margin) ที่ลดลงทุกผลิตภัณฑ เน่ืองจากตลาดยังคงมีความกังวลตอการถดถอยของเศรษฐกิจโลก 
โดย Spread Margin ของ HDPE ปรับตัวลงจากราคา HDPE ที่ลดลงจากความตองการใชที่คอนขางชะลอตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งอุป
สงคของประเทศจีนที่ซื้อผลิตภัณฑเทาที่จําเปน นอกจากน้ี Spread Margin ของ MEG ปรับตัวลงเน่ืองจากปริมาณความตองการ
ผลิตภัณฑปลายนํ้ายังอยูในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับอุปทานในตลาด  
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 ใน Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 2,932 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 56 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 2.0 จาก Q1/2554 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 2,876 ลานบาท  

ใน Q1/2555 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 75 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.7 จาก 4,393 ลาน
บาทใน Q1/2554 เปน 4,468 ลานบาทใน Q1/2555  

 ภาษีเงินไดใน Q1/2555 จํานวน 9,431 ลานบาท ลดลงจาก Q1/2554 จํานวน 1,297 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.1 
จากการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 23 สําหรับรอบปบัญชี 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
11 ตุลาคม 2554 

 สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท Q1/2554 Q1/2555 %เพ่ิม(ลด) 
บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น 5,667 5,124 (9.6%) 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี 5,516 4,995 (9.5%) 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 138 150 8.7% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ 74 52 (29.7%) 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น (30) (32) (6.7%) 
รวม 11,365 10,289 (9.5%) 
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การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   (ปรับปรุง

ใหม)และสําหรับสิ้นป 2554 เปรียบเทียบสิ้นป 2553  แสดงไดดังน้ี       

                                           หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรพัย 31 ธ.ค. 2554 31 มี.ค. 2555 %เพิ่ม(ลด) 
สินทรัพยหมนุเวียน 381,124 476,163 24.9 
เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทนุในบริษัทรวมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 241,284 251,293 

4.1 

ที่ดินอาคารและอปุกรณ-สุทธิ 601,337 605,153 0.6 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นๆ 178,101 185,601 4.2 
รวมสินทรัพย 1,401,846 1,518,210 8.3 
หน้ีสิน      
หนี้สินหมุนเวียน 280,543 345,265 23.1 
เงินกูยมืระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึง
กําหนดชําระภายใน 1 ป) 392,303 406,851 

3.7 

หนี้สินไมหมนุเวียนอืน่ๆ 85,287 85,417 0.2 
รวมหน้ีสิน 758,133 837,533 10.5 
สวนของผูถอืหุน      
สวนของบริษัทใหญ 555,763 590,345 6.2 
สวนไดเสียที่ไมมอีํานาจควบคุม 87,950 90,332 2.7 
รวมสวนของผูถือหุน 643,713 680,677 5.7 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 1,401,846 1,518,210 8.3 

 

สินทรัพย 

สินทรัพย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีสินทรัพยมูลคารวมทั้งสิ้น 1,518,210 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2554 
จํานวน 116,364 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 95,039 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 24.9 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น 
56,863 ลานบาท  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 19,644 ลานบาท และสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้น 15,732 ลานบาท 

: เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 10,009 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 
สาเหตุหลักจากการรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมสําหรับผลประกอบการงวด Q1/2555 จํานวน 10,289 ลานบาท  

: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 3,816 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.6 สวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนเพ่ิมใน
สินทรัพยเพ่ือการสํารวจและผลิตของ ปตท.สผ. จํานวน 3,573 ลานบาท จากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย โครงการ พมาซอ
ติกา และโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และการลงทุนในทอเสนที่ 4 บนบก ของ ปตท.จํานวน 738 ลานบาท  
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: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 7,500 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.2 สวนใหญจากสินทรัพยเหมืองที่เพ่ิมขึ้น 
3,363 ลานบาท และสินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ิมขึ้น 1,586 ลานบาทจากการลงทุนในสินทรัพยเพ่ือการสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรของ ปตท.สผ.  

 

หน้ีสิน 

หน้ีสิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ปตท. และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 837,533 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2554 จํานวน 
79,400 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.5 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน 64,722 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.1 
สาเหตุหลักจากเจาหน้ีการคาที่เพ่ิมขึ้น 49,136 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 9,287 ลานบาทและ
ภาษีเงินไดคางจายที่เพ่ิมขึ้น 8,105 ลานบาท  

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) มีจํานวน 406,851 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 14,548 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.7 สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูของ ปตท. จํานวน 20,000 ลานบาท ทั้งน้ี เงินกูยืม ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555 จํานวน 10,200 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

 

สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 680,677 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินป 2554 จํานวน 
36,964 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 จากกําไรสะสมท่ีเพ่ิมขึ้น 37,386 ลานบาท จากผลประกอบการของ ปตท. และ
บริษัทยอย ประจํางวด Q1/2555  

 

สภาพคลอง 

สภาพคลอง งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2555 มีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น
สุทธิจํานวน 19,644 ลานบาท โดย ปตท. และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดท่ียกมาจากป 2554 จํานวน 116,132 ลานบาท 
เปนผลใหเงินสดสุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 135,776 ลานบาท ท้ังนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 

 

จํานวน (ลานบาท)
กระแสเงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,921             
กระแสเงินสดสทุธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (32,071)
กระแสเงินสดสทุธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 24,683
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (479)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,410)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้นระหวางงวด-สทุธิ 19,644
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 116,132
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสทุธิปลายงวด 135,776
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11.2.2 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับผลการดําเนินการ ป 2554 เปรียบเทียบ ป 2553  

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป บริษัทไดนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ที่ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) ทั้งน้ี รวมถึงการปรับงบ
การเงินยอนหลัง (Restated) ของป 2553 เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได  

ผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 
ในป 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 2,428,165 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 529,483 

ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.9 เปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น โดยราคาขายผลิตภัณฑปรับตัวเพ่ิมขึ้นตามราคา
ผลิตภัณฑในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น (ราคาเฉล่ียของน้ํามันดิบดูไบเพิ่มจาก 78.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2553 เปน 106.2 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2554) รวมท้ังปริมาณการขายผลิตภัณฑที่เพ่ิมสูงขึ้นเกือบทุกกลุมผลิตภัณฑ โดยเฉพาะจากธุรกิจ
กาซธรรมชาติ เน่ืองจากโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแต เดือน
กรกฎาคม ป 2553 และมกราคมป 2554 ตามลําดับ สงผลให EBITDA เพ่ิมขึ้น จํานวน 40,418 ลานบาท จากจํานวน 170,330 ลาน
บาท ในป 2553 เปน 210,748 ลานบาท ในป 2554 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 23.7 รวมท้ังมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
จํานวน 29,463 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 10,647 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 56.6 จากผลการดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะจากกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น จากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ  
เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต 
LDPE ของ PTTPE เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ 2554 ตามลําดับ รวมท้ังราคาขายผลิตภัณฑที่
ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะ MEG ที่มี Spread Margin สงูขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 จากปริมาณความตองการ MEG ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตโพลีเอสเตอรปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับอุปทาน MEG ที่ลดลงจากเหตุการณไฟไหมโรงผลิตเอทิลีนในประเทศ
ไตหวัน นอกจากน้ี ผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสดีขึ้น โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลิตภัณฑพารา
ไซลีนที่สูงขึ้น โดยในชวงครึ่งปแรก ราคาพาราไซลีนปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากภาวะอุปทานตึงตัว ภายหลังจากญี่ปุนซึ่งเปนผูผลิตพารา
ไซลีนรายใหญของโลกประสบภัยสึนามิ และโรงพาราไซลีนหลายแหงในภูมิภาคตองหยุดดําเนินการผลิตทั้งจากการปดซอมบํารุง
และอุบัติเหตุเพลิงไหม โดยสามารถกลับมาดําเนินการผลิตไดอีกครั้งใน Q4/2554 รวมท้ังผลการดําเนินงานของกลุมธุรกิจการกล่ัน
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 จากคาการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความตองการใชนํ้ามัน ประกอบกับเหตุการณความไมสงบ
ในประเทศผูผลิตและสงออกนํ้ามันและเหตุการณสึนามิที่ประเทศญี่ปุนเปนผลใหอุปทานนํ้ามันตึงตัว แมวาในป 2554 ปตท. และ
บริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1,266 ลานบาท ลดลงจํานวน 5,096 ลานบาทจากป 2553 สงผลใหในป 2554 ปตท. 
และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 21,304 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.4 จากกําไรสุทธิ 83,992 ลานบาทในป 2553 (หรือคิด
เปน 29.58 บาทตอหุน) เปนกําไรสุทธิ 105,296 ลานบาท (หรือคิดเปน 36.91 บาทตอหุน)  
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ผลการดําเนินงานของ ปตท.และบริษัทยอยจําแนกตามกลุมธุรกิจ 

 กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 

ในป  2554 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายจํานวน 169,646 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 28,990 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 20.6 
จากป 2553 ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.8 จาก 44.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบในป 2553 เปน 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบในป 2554 ตามราคานํ้ามัน
ในตลาดโลกท่ีปรับตัวเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ปริมาณขายผลิตภัณฑเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก 264,575 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 
2553 เปน 265,047 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบตอวันในป 2554 โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทของโครงการพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณขาย Dilbit ของโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี 
รวมท้ังปริมาณการขายนํ้ามันดิบของโครงการเวียดนาม 16-1 ในขณะที่ปริมาณการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตยลดลงตามอัตราการผลิตที่เปนไปตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ และการขายนํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติของ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงเม่ือเทียบกับป 2553 

EBITDA ในป 2554 จํานวน 118,012 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 16,173 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.9 
อันเปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  แมวาในป 2554 คาใชจายในการสํารวจเพ่ิมขึ้นจํานวน 3,894 
ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2553 เน่ืองจากในป 2554 มีคาตัดจําหนายหลุมสํารวจที่สูงขึ้น สวนใหญจากโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู 
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  โครงการพมา เอ็ม 3 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 และโครงการบงกช ในขณะที่ป 2553 มีคาตัดจําหนาย
หลุมสํารวจสวนใหญจากโครงการพมา ซอติกา รวมท้ังมีคาใชจายในการสํารวจเพ่ิมขึ้นจากโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคช 
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และโครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา  นอกจากน้ี ในป 2554 มีคาภาคหลวงและคาตอบแทน
สําหรับปโตรเลียม เพ่ิมขึ้น 3,043 ลานบาท ตามรายไดจากการขายท่ีเพ่ิมขึ้น  

   EBIT ในป 2554 จํานวน 84,480 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 14,944 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ  21.5 
เน่ืองจาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว แมวาในป 2554 คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 1,129 ลานบาท สวนใหญ
จากโครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังเพ่ิมขึ้นจาก 
โครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในป 2554 

 

 หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

ผลการดําเนินงาน  ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 

รายไดจากการขายของ  ธุรกิจกาซฯ ใน ป 2554 มีจํานวน 412,801 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 55,783 ลานบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.6 จาก ป 2553 สาเหตุหลักจาก 

- ราคาขายกาซธรรมชาติเฉล่ียเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมลูกคา   สําหรับปริมาณจําหนายกาซธรรมชาติเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจํานวน 121 
mmcfd จาก 4,040 mmcfd ใน ป 2553 เปน 4,161 mmcfd ใน ป 2554 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงแยกกาซหนวยที่ 6 เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแต ม.ค. 54 จึงมีความตองการใชกาซ
ธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 
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- ปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 4,289,790  ตัน ใน  ป 2553 เปน 5,820,091 ตัน ใน ป 2554 
(ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท. ซือ้มาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 212,098 ตัน ใน ป 2553 และซึ่งลดลงเปน 6,907 ตัน ในป 2554  
เพ่ือนํามาขายตอ) หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 35.7 โดยเพ่ิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ เน่ืองจากโรงแยกกาซอีเทน และโรงแยกกาซหนวยที่ 6 เริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแต ก.ค.53 และ ม.ค. 54 ตามลําดับ 

 

 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 
หนวย  : ตัน ป 2553 ป 2554 เพ่ิม (ลด) 
LPG 2,321,685 2,833,406 22.0% 
กาซอีเทน 1,162,884 1,797,764 54.6% 
กาซโพรเพน 268,203 541,585 101.9% 
กาซโซลีนธรรมชาติ 537,019 647,337 20.5% 

รวม 4,289,790 5,820,998 35.7% 
 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังน้ี 

หนวย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ป 2553 ป 2554 เพ่ิม(ลด) 

LPG 1/, 4/ 713 850 19.2% 
Ethylene 2/ 1,074 1,183 10.1% 
Propylene 2/ 1,130 1,381 22.2% 
High Density Polyethylene 2/ 1,222 1,368 11.9% 
Polypropylene 2/ 1,340 1,580 17.9% 
Naphtha 3/ 660 853 29.2% 

หมายเหตุ 1/ เปนราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกล่ันในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ใหคงราคา LPG ณ 

โรงกล่ัน (ราคา LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจําหนาย) ไวที่ 10.6101 บาทตอกิโลกรัม อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 
กบง. ไดเห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกล่ันโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเปนระบบลอยตัว โดยใหคงราคา LPG ณ โรงกล่ัน
ฯ ไวเทากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน และใหเปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนกอนหนา   

 

- ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก ซึ่งใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ มีการปรับตัว
เพ่ิมขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันดิบและเปนผลมาจากความตองการใชที่เพ่ิมขึ้น  

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในป 2554 อยูที่  62,195 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 14,983 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 31.7 โดยหลักมาจากกําไรจากการขายผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากราคาขายผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น ตามราคาตลาด
ของปโตรเคมีอางอิง  รวมท้ังปริมาณการขายที่เพ่ิมขึ้นจากโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซหนวยที่ 6 ไดดําเนินการเชิงพาณิชย 
เมื่อ ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามลําดับ  นอกจากน้ันกําไรจากการขายกาซธรรมชาติใหลูกคาอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นจากราคาขาย
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันเตาที่ใชอางอิง  แมวาผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมขึ้น จากปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
แมวาต้ังแต 6 มี.ค. 2553 ถึง 15 ม.ค. 2555 รัฐบาลจะมีนโยบายใหเงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทตอกิโลกรัม โดย ณ 31 
ธ.ค. 2554 รัฐบาลคงคางตองจายเงินชดเชยให ปตท. เปนจํานวน 5,969 ลานบาท  และ  EBIT ในป 2554 เปนจํานวน 46,992 ลาน
บาท ตาม EBITDA ที่ลดลง และคาเสื่อมราคาที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญจากโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซหนวยที่ 6 
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� กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

  หนวยธุรกิจนํ้ามัน  

   ผลการดําเนินงาน  ป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 

รายไดจากการขายในป 2554 จํานวน 558,524 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 77,824 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.2 เปนผลมาจาก
ราคาขายนํ้ามันเฉล่ียในป 2554 ที่เพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันในตลาดโลก โดยราคาน้ํามันดิบดูไบเฉล่ียในป 2554 อยูที่ระดับ 106.8  
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในขณะที่ป 2553 อยูที่ระดับ 78.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล สําหรับปริมาณขายในงวดน้ีเพ่ิมขึ้น 1,045 
ลานลิตร หรือคิดเปนรอยละ 5.0 จาก 20,762 ลานลิตร หรือเทียบเทา 357,780 บารเรลตอวันในป 2553 เปน 21,807 ลานลิตร หรือ
เทียบเทา 375,800 บารเรลตอวันในป 2554 ทั้งน้ีปริมาณขายที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากกลุมดีเซล  LPG และเบนซิน 

EBITDA ในป 2554 จํานวน 13,224 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 1,098 ลานบาท สวนใหญเปนการเพ่ิมขึ้นของกําไรจาก
การขายผลิตภัณฑกลุมนํ้ามันเตา และเบนซิน ขณะที่กําไรลดลงในกลุม LPG อากาศยาน และหลอล่ืน EBIT ในงวดน้ีจํานวน 
10,781 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1,064 ลานบาทจาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้น 

 หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 เปรียบเทียบกับ ป 2553 

รายไดจากการขายในป 2554 จํานวน 1,427,552 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 365,858 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 34.5 เน่ืองจาก
ราคาขายนํ้ามันเฉล่ียในป 2554 ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 36.1 ตามราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น สําหรับปริมาณขายในงวดน้ี
ลดลง 1,111 ลานลิตร หรือคิดเปนรอยละ 1.8  จาก 60,256 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,038,382 บารเรลตอวันในป 2553 เหลือ 59,145 
ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,019,229 บารเรลตอวันในป 2554 ทั้งน้ีสวนใหญลดลงจากการขายนํ้ามันดิบเน่ืองจากมีการหยุดซอมบํารุง
ของโรงกลั่นในกลุมเชน หนวยกลั่นของ PTTGC โรงกลั่น IRPC และ บางจาก ในขณะที่ ป 2553 มีการหยุดซอมบํารุงของโรงกลั่น
ไทยออยลเพียงแหงเดียว 

EBITDA ในป 2554 จํานวน 3,290 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดป 2553 จํานวน 937 ลานบาท สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้น
ของกําไรจากการขายคอนเดนเสทและนํ้ามันดิบ ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก   

 ธุรกิจปโตรเคมี 

ผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 

ในป 2554 รายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 28,712 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 61.8 สาเหตุหลัก
เน่ืองจากปริมาณขายผลิตภัณฑของ PTTPM เพ่ิมขึ้นรอยละ 49.9 และราคาขายผลิตเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ ป 2553 

EBITDA มีจํานวน 3,778 ลานบาท และ EBIT มีจํานวน 2,894 ลานบาท โดย EBITDA เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,579 และ 
EBIT เพ่ิมขึ้นจํานวน 2,063 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2553  
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 ธุรกิจถานหิน 

ผลการดําเนินงาน ป 2554 เปรียบเทียบกับ ป 2553 

ในป 2554 รายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 6,199 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.2 โดยเปนผลมาจาก
ราคาขายผลิตภัณฑเฉล่ียเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.6 จาก 72.8 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2553 เปน 92.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันในป 2554 
ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  

               EBITDA จํานวน 9,275 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 3,913 ลานบาท จากจํานวน 5,362 ลานบาทในป 2553 และ EBIT ในป 2554 
จํานวน 7,204 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 3,268 ลานบาท จาก EBITDA ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวขางตน  

� สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและกําไรสุทธิ  

 ผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบกับป 2553 

 ในป 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 105,296 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2553 จํานวน 21,304 ลานบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 25.4 ทั้งน้ี นอกจากเปนผลมาจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ.ที่มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑของ ปตท. ที่เพ่ิมสูงขึ้นเกือบทุก
หนวยธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจกาซธรรมชาติที่มีปริมาณการขายเพ่ิมสูงขึ้นจากโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 
เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย ต้ังแตเดือน ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามลําดับ  รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาว
ขางตน ยังเปนผลมาจาก 

 : ในป 2554 มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 10,647 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 56.6 จาก 18,816 
ลานบาทในป 2553 เปน 29,463 ลานบาทในป 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

-  ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปริมาณขายเพ่ิมขึ้นเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553  HDPE และ 
LDPE ที่เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 กุมภาพันธ 2554 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ ปโตรเคมีสายโอ
เลฟนสมี Spread Margin สูงขึ้น โดยเฉพาะ MEG จากปริมาณความตองการ MEG ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตโพลีเอสเตอร
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับอุปทาน MEG ที่ลดลงจากเหตุการณไฟไหมโรงงาน Formosa ซึ่งเปนผูผลิตเอทิลีนในประเทศ
ไตหวัน 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจการกล่ันดีขึ้น จากราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมสวนใหญปรับตัวขึ้น
มากกวาราคาน้ํามันดิบที่ปรับสูงขึ้น เน่ืองจากความตองการใชที่เพ่ิมสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัว สงผลใหสวนตางราคา (Crack 
Spread) ของน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553  

- กลุมธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจาก Spread Margin ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะพารา
ไซลีนจากการเพ่ิมขึ้นของอุปสงคของผลิตภัณฑโพลีเอสเตอรที่เปนธุรกิจปลายนํ้า รวมท้ังเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิที่
ญี่ปุนซึ่งสงผลใหอุปทานของพาราไซลีนลดลง  

 : ในป 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 1,266 ลานบาท ลดลงจํานวน 5,096 ลานบาท 
จากป 2553 ที่มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 6,362 ลานบาท 

: ในป 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 1,239 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7.4 จาก 16,803 ลาน
บาทในป 2553 เปน 18,042 ลานบาทในป 2554 
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: ภาษีเงินไดในป 2554 จํานวน 43,231 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9,270 ลานบาทจากป 2553 ที่มีภาษีเงินได จํานวน 33,961 ลาน
บาท สวนใหญเปนผลจากภาษีเงินไดของ ปตท.สผ. จากกําไรสุทธิทางปโตรเลียมที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังจากหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีของ ปตท.สผ. ที่เพ่ิมขึ้นจากสินทรัพยที่เปนฐานภาษีซึ่งถูกแปลงคาเปนเงินเหรียญสหรัฐฯ ดวยมูลคาที่ลดลงจากคาเงินบาทที่
ออนตัว สงผลใหมีภาระภาษีเงินไดในอนาคตเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีภาษีเงินไดของบริษัทลดลง 8,341 ลานบาท 

 

 สําหรับรายละเอียดสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนดังน้ี 
 

หนวย : ลานบาท ป 2553 ป 2554 เพ่ิม (ลด) 

บริษัทรวมธุรกิจการกลั่น 9,377 13,445 43.4% 
บริษัทรวมธุรกิจปโตรเคมี 9,179 15,794 72.1% 
บริษัทรวมธุรกิจนํ้ามัน 410 507 23.7% 
บริษัทรวมธุรกิจกาซ (115) (302) (162.6%) 
บริษัทรวมธุรกิจอื่น (35) 19 154.3% 
รวม 18,816 29,463 56.6% 
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การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบ) เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553   (ปรับปรุงใหม) แสดงไดดังน้ี 

                    หนวย : ลานบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิม(ลด) 
สินทรัพยหมุนเวียน 363,933 381,157 4.7% 
เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทรวมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

220,833 241,163 9.2% 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 496,661 601,341 21.1% 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ 147,682 178,751 21.0% 
รวมสินทรัพย 1,229,109 1,402,412 14.1% 

หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวียน 241,102 280,537 16.4% 
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป) 

371,029 392,403 5.8% 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นๆ 59,564 85,524 43.6% 
รวมหน้ีสิน 671,695 758,464 12.9% 

สวนของผูถือหุน   
   

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 480,704 555,920 15.6% 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 76,710 88,028 14.8% 
รวมสวนของผูถือหุน 557,414 643,948 15.5% 
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,229,109 1,402,412 14.1% 

 

สินทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีสินทรัพยมูลคารวมทั้งสิ้น 1,402,412 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 
จํานวน 173,303 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.1 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

: สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 17,224 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่น 
และเงินใหกูยืมระยะสั้น เพ่ิมขึ้น 31,013  13,820 และ 4,715  ลานบาท ตามลําดับ ในขณะที่ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและ
เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 30,481 ลานบาท 

: เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพ่ิมขึ้น 20,330 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.2 
สาเหตุหลักจากการรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทรวมสําหรับผลประกอบการประจําป 2554 จํานวน 29,463 ลานบาท และหักเงิน
ปนผลรับจากบริษัทรวม จํานวน 10,922 ลานบาท 
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: ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมขึ้น 104,681 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.1 สวนใหญเปนผลมาจาก (1) สินทรัพย
สุทธิเพ่ือการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพิ่มขึ้น 89,890 ลานบาท สวนใหญจากการซื้อหุนสวนในสัดสวนรอยละ 40 ของโครงการ
แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี (2) โครงการของ ปตท. ที่เพ่ิมขึ้นจากงานกอสรางสถานีเพ่ิมความดันในทะเล และงานสรางทอสงกาซ
เสนที่ 4 รวมเปนจํานวน 7,829 ลานบาท (3) โครงการกอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG 
จํานวน 3,835 ลานบาท  

: สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 31,068 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 21.0 สวนใหญจากสินทรัพยไมมีตัวตนและ
คาความนิยม เพ่ิมขึ้น 31,902 และ 10,155 ลานบาทจากการซื้อหุนสวนในโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดีของ ปตท.สผ. ทํา
ใหไดสินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรเปนจํานวน 34,390 ลานบาท   

 

หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 758,464 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 
86,768 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.9 โดยเปนการเพิ่มขึ้นของหน้ีสินหมุนเวียน 39,435 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 16.4 
สาเหตุหลักจากเจาหน้ีการคาและคาใชจายคางจายที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 27,079 และ 14,474 ลานบาท ตามลําดับ   

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) มีจํานวน 392,403 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 21,374 ลาน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.8 สวนใหญเปนผลมาจากการออกหุนกูและเงินกูยืมระยะยาวของ ปตท.สผ. จํานวน 700 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และ 625 ลานเหรียญสหรัฐฯตามลําดับหรือเทียบเทา 41,701 ลานบาท ในขณะที่มีการชําระคืนหุนกูและพันธบัตรของ 
ปตท. จํานวน 11,357 และ 8,000 ลานบาท ตามลําดับ  

ทั้งน้ี เงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 10,206 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่นๆ เพ่ิมขึ้น 25,959 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.6 สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 23,323 ลานบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล แซนด เคเคดี ของ ปตท.สผ. 

 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 643,949 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2553 จํานวน 86,535 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 15.5 เน่ืองจากกําไรสะสมเพ่ิมขึ้น 74,154 ลานบาท จากผลประกอบการประจําป 2554 ของ ปตท. และ
บริษัทยอย จํานวน 105,296 ลานบาท   ในขณะที่มีเงินปนผลจาย สําหรับผลประกอบการ H2/2553 และ H1/2554 จํานวน 32,793 
ลานบาท  

ปตท. มีการเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และ
พนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพ่ือซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP Scheme) ใน
เดือนมีนาคม  มิถุนายนและกันยายน  ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพ่ิมขึ้น 72.58 ลานบาท (7,257,600 หุน) และมีสวนเกิน
มูลคาหุนสามัญเพ่ิมขึ้น 1,625.70 ลานบาท โดยที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขายของบริษัทฯ 
เมื่อวันที่  1 กันยายน 2548 และ 29 กันยายน 2549 ไดหมดอายุแลว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไมสามารถใชสิทธิได
แลวจํานวน  0.59 และ 0.35  ลานหนวย ตามลําดับ   
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สภาพคลอง 

สภาพคลองของ ปตท. และบริษัทยอยสําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 
19,669 ลานบาท โดย ปตท. และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิตนงวดที่ยกมาจากป 2553 จํานวน 135,801 ลานบาท เปนผลใหเงินสด
สุทธิปลายงวดคงเหลือเทากับ 116,132 ลานบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังน้ี 

 
จํานวน (ลานบาท)

กระแสเงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 177,550                 
กระแสเงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมลงทุน (160,454)
กระแสเงินสดสุทธไิดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (45,423)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,489
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 7,169
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงระหวางงวด-สุทธิ (19,669)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัตนงวด 135,801
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธปิลายงวด 116,132
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11.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ 

ณ 31 มีนาคม 2555 ปตท. มีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม รายละเอียด ดังน้ี 
                                             หนวย : ลาน 

   ใหความสนับสนุนแลว  
 

ยังไมไดให
ความ

สนับสนุน 

บริษัท  
สกุลเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู
คางชําระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทางการคา 

อื่นๆ 

บริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุนนอยกวา 100% 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
(PTTGC) 

บาท 5,807.69 4,823.82 - - - 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จํากัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 187.50 - - - 187.50 

 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 

บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จํากัด(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 12.95 - - - 12.95 

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo) บาท 1,250 580 - - - 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 254.29/2 - - 26.34 227.95 

บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) บาท 1,028.00/3 - - - 1,028.00 

รวม เหรียญสหรัฐ 471.65 - - 26.34 445.31 

บาท 8,085.69 5,403.82 - - 1,028.00 

บริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุน 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) บาท 22,758.00 22,758.00 - - - 

บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) บาท 4,900 4,691.97 - - - 

บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 724.50/4 718.10 - - 6.40 

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) บาท 540 480 - -  

บริษัท พีทีท ีแทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) บาท 2,700 1,750.10 - - 949.9 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT) บาท 36.205/ 36.20 - - - 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 724.50 718.10 - - 6.40 

บาท 30,934.20 29,716.27 - - 949.90 

การขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 99.81 - 0.19 

รวม 
เหรียญสหรัฐ      1,296.15         718.10           99.81       26.34           451.9  

บาท 39,019.89 35,120.09 - - 1,977.90 
/1 ตามหนังสือ Construction Cost Undertaking ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ระหวาง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ที่กําหนดให ปตท. และเปโตรนาส

ในฐานะผูถือหุนตองใหความชวยเหลือทางการเงินตามสัดสวนการถือหุน 50 : 50 ในกรณีที่  TTM(T) ไมสามารถชําระคา Claims ที่ผูรับเหมากอสราง
โครงการเรียกเก็บได (วงเงิน 16.91 ลานเหรียญสหรัฐฯเปนตัวเลขประมาณการ) และสัญญาจะสิ้นสุดเม่ือ TTM(T) ชําระคา Claims กับ
ผูรับเหมากอสรางแลวเสร็จ  

/2   ตามสัญญาการใหการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อการกูเงิน Project Financing ที่ผูถือหุนตองให การสนับสนุน 
ชวงการกอสราง คิดเปนภาระของผูถอืหุนสูงสุดเทากับสัดสวนการถือหุนของยอดหน้ีคงคาง คดิเปนวงเงิน 194 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประมาณการ 
Cost Overrun Support (COS) ในสวนที่ผูถือหุนตองใหการสนับสนุนตามสัดสวนการถือหุนอีก 60.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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/3   ปตท.ไดเขารวมทุนใน BIC เมื่อ 18 สิงหาคม 2554   ทําใหมีภาระตามสัญญา SSA  เพื่อการกูเงิน Project Financing ที่ผูถือหุนตองให การสนับสนุน 
ชวงการกอสราง (COS)  คิดเปนภาระของ ปตท.สูงสุดเทากับสัดสวนการถือหุนของยอดหน้ีคงคาง คิดเปนวงเงิน 1,248.50 ลานบาท  

/4  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTI ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 วงเงินกู 724.50 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อ
นําไปจายชําระคืนเงินกูตามสัญญาฉบับเดิม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และเพือ่ใชเปนดอกเบ้ียจายจากสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ในชวงท่ีผูกูยังไมมีรายได 
โดย ปตท. จะจายเงินกูเปนเงินสกุลบาท และ PTTI จะชําระดอกเบ้ียและเงินกูเปนเงินสกุลบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่กําหนด   

5/  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 วงเงินกู 7.42 ลานหยวน เพื่อนําไปใชเปน

คาใชจายตางๆ ของสํานักงานตัวแทนท่ีประเทศจีน โดย PTTT จะชําระดอกเบ้ียและเงินกูเปนเงนิสกุลเหรียญสหรัฐโดยใชอัตราแลกเปล่ียนที่กําหนด   
 

     ปตท.จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู  เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทางการคาในกรณีที่จําเปนและ
เปนประโยชนตอ ปตท.และกลุม ปตท. ในระยะยาว  ซึ่ง ปตท. มีความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสราง
ความแข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได 
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11.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2555-2559) เปนเงินรวมประมาณ 357,996 ลานบาท โดยมีสรุป
รายละเอียดประมาณการใชเงินรายป ดังน้ี  

              หนวย : ลานบาท 

ธุรกิจ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 
กาซธรรมชาติ 27,163  31,831  35,812  16,653  7,611  119,070  
นํ้ามัน 4,647  9,861  11,115  16,376  7,096  49,095  
รวมทุน   55,492  41,279  32,383  26,880  23,134  179,168  
สํานักงานใหญ และอื่นๆ 4,165 2,513  2,203  1,239  543  10,663  
รวม 91,467  85,484  81,513  61,148  38,384  357,996  
หมายเหตุ: แผนการลงทุน 5 ป (ป 2554-2558) ไมรวมงบสํารอง  

 
คณะกรรมการ ปตท. ไดมีมติอนุมัติแผนการลงทุนใน 5 ป (ป 2555 – 2559) ทั้งน้ี การลงทุนสวนใหญของ ปตท. เปน

การลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งมีโครงการหลักประกอบดวย โครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 4 บนบก โครงการ
กอสรางโรงแยกกาซฯ โครงการกอสรางทอสงกาซฯ เพ่ือนําสงกาซฯ ใหกับลูกคา สําหรับเงินลงทุนในธุรกิจรวมทุนเปนเงินลงทุน
ในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด และการลงทุนธุรกิจพลังงานในตางประเทศ เปนตน 

แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน 
รวมถึงจากการกอหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขางตนเปนแผนการลงทุนของ ปตท.เทาน้ัน ไมรวมแผนการ
ลงทุนของบริษัทในเครือ อน่ึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทในเครือหลักไดนําเสนอในหัวขอ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของแตละธุรกิจ 

 

11.5 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

11.5.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.)   
ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
จํานวน 14 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 
165,077 ลานบาท  

ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการ
ขยายตัวที่ลดลงตามวิกฤติเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉล่ียประมาณรอยละ 5.6 ตอป ตามแผน PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
2 เปนเฉล่ียประมาณรอยละ 4.2 ตอปตามแผน PDP 2010 อยางไรก็ตาม แผน PDP 2010 ยังมีนโยบายในการสนับสนุนการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพผานโรงไฟฟา SPP ระบบ Cogeneration  ทําให  ปตท. จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) เพ่ือใหสอดคลองกับประมาณการความตองการกาซ
ธรรมชาติลาสุดขางตน โดย ปตท. ไดดําเนินการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติเพ่ือรองรับการจัดหากาซธรรมชาติ
เพ่ิมเติมจากสหภาพพมา และระบบทอสงกาซธรรมชาติไปยังสวนภูมิภาคเพ่ือรองรับการจัดสงกาซธรรมชาติใหกับโรงไฟฟา SPP   
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ทั้งน้ีการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เพ่ือใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 16 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 199,672 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเลโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

โครงการในระยะท่ี 1   

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
รับและสงกาซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพพมา สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลวเสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2549 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใตขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 น้ิว เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 
30 น้ิว เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ที่อําเภอไทรนอย 
ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอ
สงกาซฯ จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และเริ่มสงกาซธรรมชาติได
ในป 2552 และไตรมาสที่ 4 ป 2549 ตามลําดับ โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอ
สงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพพมาไปยัง
ผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซึ่งประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลวเสร็จเมื่อตนป 2551 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยังจังหวัด
ระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
และจะเพ่ิมขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันในทะเล ซึ่งกอสรางแลว
เสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อตนป 2550 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 
พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน โครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติเมื่อตนป 2551 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกับระบบทอคูขนานบน
บกที่สถานีเพ่ิมความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 400 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพ่ิมขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวันภายหลังติดต้ังหนวยเพ่ิมความดัน 
บนบก ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดต้ังแตเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปน
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่ง
โครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อปลายป 2551 
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 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุด ซึ่งหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 บนบก ไดกอสรางแลวเสร็จ และ
เริ่มดําเนินการเมื่อตนป 2550 สําหรับหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล คาดวาจะแลว
เสร็จประมาณไตรมาส 3 ป 2555 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 น้ิว  จากโรงแยกกาซธรรมชาติ ของบริษัท TTM 
อําเภอจะนะ  ไปยังโรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เปนระยะประมาณ 8 กิโลเมตร  มีความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อสิ้นป 2550 

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันระหวางทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอสง
กาซธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-
พระนครใต/พระนครเหนือ   

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 น้ิว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4) เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี ปตท. ไดเริ่มดําเนินโครงการในสวนของระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติที่เช่ือมระหวาง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดระยอง ระยะทาง
ประมาณ 13 กม. แลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554  สําหรับระบบทอสงกาซธรรมชาติ
หลัก (ระยอง – แกงคอย) คาดวาจะแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดในป 2556   

โครงการในระยะท่ี 3 

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก  

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 น้ิว  จากชายแดนไทยสหภาพพมา ไปยังอําเภอ
ทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เปนระยะประมาณ 1 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 
280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณประมาณกลางป 2557 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 น้ิว  จากอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี    ไปยัง
จังหวัดนครราชสีมา เปนระยะประมาณ 150 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 320 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณปลายป 2557 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 28 น้ิว  จากอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไปยังจังหวัดนครสวรรค  เปนระยะประมาณ 210 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  วัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลวเสร็จประมาณปลายป 2557 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอเชื่อมในทะเล 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อปลายป 2551 
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 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการดังกลาวแลวเสร็จเมื่อปลายป 2554 

 โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพ่ิม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2555 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท. (รวมทอสงกาซฯจากแหลงนํ้าพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) เพ่ิมเปน 7,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย
โรงไฟฟาพระนครใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังน้ี 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดต้ังหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย - แกงคอย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติ
จากแหลงอาทิตย FPSO มายังทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไป
โรงไฟฟาพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4 (ระยอง-แกงคอย) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2551 ตามลําดับ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทนุของ ปตท. อีกหลายโครงการ โดยรายละเอียด
โครงการและวันที่ BOI มีมติเห็นชอบ เปนดังน้ี 

 โครงการโรงแยกกาซอีเทน  (เห็นชอบเมื่อ 17 ตุลาคม 2548) 

 โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กุมภาพันธ 2550) 

 โครงการผลิตโรงไฟฟาระบบความรอนรวมเพ่ือผลิตไฟฟาและไอนํ้า สําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก (เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2550) 
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11.5.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550  
โดย ปตท. เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการกาซธรรมชาติ  ประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบ
สงกาซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบจําหนายกาซ
ธรรมชาติ และกิจการไฟฟา ประกอบดวย ใบอนุญาตผลิตและจําหนายไฟฟาสําหรับโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก  กิจการผลิตไฟฟาเพ่ือ
ใชเองในโรงแยกกาซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟาเพ่ือใชเองตามสถานีควบคุมกาซธรรมชาติ สงผลให การ
ประกอบกิจการกาซธรรมชาติและไฟฟาของ ปตท. ถูกกํากับโดย คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ภายใต พระราชบัญญัติ  การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
(ฉบับที่ 2) ไมใชบังคับกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติของ ปตท. อีกตอไป 

 

11.5.3 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพ่ือสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพ่ือเปนเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมา 
จากราคานํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV มา
ใชเปนเช้ือเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อยางตอเน่ือง 

 นอกจากน้ี ปตท. ยังพัฒนาการใช NGV ในโครงการทดลองพัฒนากาซชีวภาพที่ไดจากมูลสัตวเพ่ือการคมนาคมจังหวัด
เชียงใหม ขนาดกําลังกาซชีวภาพอัดหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตัน/วัน คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จและสามารถ
ดําเนินงานเชิงพาณิชยไดประมาณไตรมาสท่ี 2 ป 2555 และโครงการปรับปรุงสถานี CNG ใหเปนสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) ณ สถานีบริการ NGV สาขาสารภี จ. เชียงใหม เพ่ือลดตนทุนคาขนสงในพ้ืนที่หางไกลจากแนว
ทอกาซธรรมชาติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จากโรงงานผลิต LNG จังหวัดสุโขทัย ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ
เริ่มใชงานในไตรมาสท่ี  4  ป  2554 โดยมียอดจําหนาย NGV ประมาณ 8 ตัน/วัน 
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11.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

         บริษัทและบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกันจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 51,948,042 บาท  (หาสิบเอ็ดลานเกาแสนสี่
หมื่นแปดพันสี่สิบสองบาท) 

 2. คาบริการอ่ืน (non-audit fee) 

       บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซึ่งไดแก คาธรรมเนียมในการจัดทํา Letter of Comfort เพ่ือประกอบการ
ออกหนังสือช้ีชวนในการจัดจําหนายหุนกูของบริษัทใหแก สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ   
ในรอบปที่ผานมา ปตท. ไมมีการจายคาบริการอ่ืนๆ 
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สวนท่ี 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายตราสารหน้ี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 555 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคที่จะ
เสนอขายหุนกู โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่นลาน) บาท ซึ่งมีลักษณะสําคัญของหุนกูตามที่ระบุไว
ขางลางน้ี 

1. รายละเอียดของหุนกู ท่ี เสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและ 
ผูถือหุนกู (“ขอกําหนดสิทธิ”) และสรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  

1.1 รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขาย 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป 
พ.ศ. 2562 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : หุนกูที่เสนอขายรวมจํานวนไมเกิน 10,000,000 (สิบลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวมไม
เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่นลาน) บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หน่ึงพัน) บาท  

อายุหุนกู : 6 ป 9 เดือน 15 วัน นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

อัตราดอกเบี้ย : ปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.10 (สี่จุดหน่ึงศูนย) ตอป ปที่ 5 ถึงปที่ 7 อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.10 (หาจุดหน่ึงศูนย) ตอป โดยมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียคิดเปนรอยละ 
4.32 (สี่จุดสามสอง) ตอป 

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวนในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

การชําระดอกเบี้ย : บริษัทจะชําระดอกเบ้ียของหุนกูในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกป
ตลอดอายุหุนกู โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจะทําการ
ชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ทั้งน้ี หากวันครบกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะเล่ือนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการ
ถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพ่ิมสําหรับระยะเวลาที่เล่ือนออกไป เวนแตกรณีวัน
กําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย จะนําจํานวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แตไมนับ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 2 
 

รวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ยดวย 

การคํานวณดอกเบี้ย : ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หน่ึง) ป 
มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวด
ดอกเบี้ยที่เก่ียวของ โดยคํานวณเริ่มต้ังแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันชําระดอกเบี้ย
กอนหนาน้ี (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบี้ยในงวดน้ัน หรือวันครบ
กําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งน้ีหากผลการคํานวณดอกเบี้ยหุนกูตอหนวยที่ไดมี
จํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) 
ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกน้ันให
ปดลง 

ทั้งน้ี การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพ่ือใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอการคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไวน้ี เวนแตกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายไม
ตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทําการถัดไปและ
จะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ย
ที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ยดวย 

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคา
หุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระในขณะนั้นทั้งหมด
ใหแกผูถือหุนกู 

การซื้อคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ เมื่อบริษัทได
ซื้อคืนหุนกูแลว ใหถือวาหน้ีตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัทดําเนินการแจงให
นายทะเบียนหุนกูทราบเพ่ือยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาวทันที 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหน้ีของบริษัท ซึ่งมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย และจะมีสถานะไมดอยกวาหน้ี
ที่ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่นๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตของบริษัท เวนแต
บรรดาหน้ีที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหน้ีกอน 

ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

การจดทะเบียนหุนกู : บริษัทจะนําหุนกูไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ภายในระยะเวลาที่
กําหนดเพ่ือประโยชนในการอางอิงราคา 

ตลาดรอง (การซ้ือขายหุนกูกอน
วันครบกําหนดไถถอนหุนกู) 

: ผูลงทุนสามารถซื้อขายหุนกูไดที่ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย หรือนิติบุคคลอื่นใด 
ท่ีมีใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปนตราสารหน้ี หรือตลาดรองอื่นใด 

การจัดอันดับความนาเช่ือถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนา เ ช่ือถือหุนกูโดยสถาบันจัดอันดับความ
นาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซึ่งบริษัทไดแตงต้ังใหบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) 
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จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเช่ือถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟทช เรท
ต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยอันดับความ
นาเช่ือถือของหุนกูอยูในเกณฑ AAA(tha) ซึ่งอันดับความนาเช่ือถือน้ีมิไดจัดขึ้นเพ่ือเปน
ขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงโดย บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไป ความหมายของผล
การจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดขางทายน้ี 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 4 
 

สัญลักษณท่ีกําหนดในการจัดอันดับตราสารหน้ีระยะยาวสําหรับประเทศไทย  

บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ
ความสามารถของผูออกตราสารหน้ีในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับตํ่าสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังน้ี 

AAA(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย โดย
อันดับเครดิตน้ีจะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหน้ีตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AA(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ
หน้ีที่ตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหน้ี
สําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกตางจากความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหน้ีสําหรับอันดับเครดิต
ภายในประเทศข้ันสูงสุดเพียงเล็กนอย 

A(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘A(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหน้ี
ที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของสถานการณ
หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลาน้ีมากกวา
ตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BBB(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ
หน้ีปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงของ
สถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหลาน้ีมากกวาตราสารหน้ีอื่นที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกวา 

BB(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BB(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระ
หน้ีที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารหน้ี
เหลาน้ีภายในประเทศน้ันๆ มีความไมแนนอนในระดับหน่ึง และความสามารถในการชําระหน้ีคืนตามกําหนดเวลาจะมีความ
ออนไหวคอนขางสูงตอการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ จะใหกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ี ที่คาดวาจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดชําระหน้ี
ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหน้ีหรือตัวตราสารหน้ีอื่นๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามขอผูกพันทาง
การเงินแมยังคงดําเนินอยูในปจจุบัน แตความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินมีอยูคอนขางจํากัด ความสามารถใน
การชําระหน้ีตามกําหนดอยางตอเน่ืองน้ันไมแนนอนขึ้อยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง
สําหรับตราสารหน้ีเฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ อาจแสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่มีแนวโนมวาอัตราการรับชําระ
คืนอยูในระดับสูงมาก 

CCC(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดอยางสูงที่จะเกิดการผิดนัดชําระหน้ี ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงเพียงอยางเดียว 

CC(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงความเปนไปไดในการผิดนัดชําระหน้ีบางอยาง 

C(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงการผิดนัดชําระหน้ีที่กําลังจะเกิดขึ้น 

D(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหน้ีซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหน้ี 

หมายเหตุ:  

คําเสริมทาย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับเครดิตเพ่ือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” 
หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพ่ิมเติมตอจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพ่ือแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก 
ทั้งน้ี เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ ดังกลาวจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ตํ่ากวา 
‘CCC(tha)’ และจะไมใชสําหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นยกเวนระดับ ‘F1(tha)’ 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือจะถูกใชเพ่ือแจงใหนักลงทุนทราบวา 
มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเช่ือถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปล่ียนแปลงดังกลาว สัญญาณ
ดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนมใน
การปรับอันดับความนาเช่ือถือใหตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเช่ือถืออาจจะไดรับการปรับขึ้น ปรับลงหรือ
คงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความนาเช่ือถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้นๆ 

ที่มา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 

หนาที่ของบริษัท : ตราบเทาที่บริษัทมีภาระตามหุนกู 
1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อบริษัททราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 
(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่

อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย  ซึ่ งอาจมีผลกระทบอยางร ายแรงตอ
ความสามารถในการชําระหน้ีของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

รวมทั้งแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพ่ือ
แกไขเหตุการณดังกลาวดวย 

2. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเมื่อใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดย
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมี
อํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่บริษัทไดรับทราบในขณะน้ัน บริษัท
รับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการท่ีบริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณี
ที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

3. หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล
เพ่ือแตงต้ังใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได แตทั้งน้ี 
ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่นายทะเบียนหุนกูเดิมพนจากการปฏิบัติ
หนาที่ และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมทั้งช่ือและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงต้ัง 

4. หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคล
เพ่ือแตงต้ังใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได 
แตทั้งน้ี ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูเดิมพนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งการแตงต้ังดังกลาวจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขในขอกําหนด
สิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตอง
เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่บริษัทไดใหไว หรือทําขึ้นกอน
วันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บน
ทรัพยสินสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน
และอนาคตตลอดเวลาที่หน้ีหุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอ
หลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิดขึ้นเน่ืองจากเหตุอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปน้ี 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 7 
 
 

  

 

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของบริษัท ใน
กรณีที่ทรัพยสินน้ันๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นที่
มีหน้ีอันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ทั้งน้ี จนกวาจะไดมีการ
ชําระหน้ีน้ันแลว เชน ในกรณีบริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบ
ธุรกิจรับฝากของ แลวบริษัทไมชําระหน้ีคาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมี
สิทธิยึดหนวงของที่รับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหน้ีน้ัน 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ 
ทั่วไปของบริษัท 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา
สัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลายคลึง
กันที่บริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/หรือหนวยงานของรัฐบาล
ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปน
หุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือที่เขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/
หรือหนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการ
งานใดๆ ที่ทําขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือ
รัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซ่ึงเปนคูคาของบริษัท 

(ง) การกอหลักประกันที่กอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอมลวงหนา
จากที่ประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ คําสั่งตางๆ ที่ออก
ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเง่ือนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับ
น้ีโดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือจนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่บริษัทผิด
นัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เก่ียวกับหุนกู   

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคญัที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต (ก) การกระทํา 
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ดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหน้ี
ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอ
จําหนายกาซธรรมชาติ ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เก่ียวของ  

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของ
บริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่บริษัทไดจัดสง
เอกสารดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทจะจัดสง
เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษร
ตามสมควรและจําเปน ทั้งน้ี ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยาง
สมเหตุสมผล 

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด : 1.    กรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ีถือเปนเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึงกําหนดชําระ
ตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความ
ลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปน
เวลา 5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระน้ัน 

(ข) บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระ
เงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเชนน้ันยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 (สี่สิบหา) วัน นับ
จากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิ 
และขอใหบริษัทแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญ
ของบริษัทแลวโดยผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด 

(ค) หน้ีของบริษัทซึ่งเปนมูลหน้ีตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหน้ีหรือที่เกิดจาก
การดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพ่ือปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรม
อนุพันธใดๆ ไมวาจะเก่ียวของกับมูลหน้ีทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ
เปนมูลหน้ีในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหน้ีที่มีเง่ือนไขหรือโดยประการอื่น) 
ที่บริษัทเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหน้ี หรือเปนผูที่มีหนาที่ตองชําระหน้ีในฐานะ
ผูค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม
สัญญา หรือตราสารท่ีเก่ียวของเปนจํานวนเงินตามมูลหน้ีเดียวหรือหลายมูล
หน้ีรวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 
2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากได
คํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาว ที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลว
หรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากบริษัทตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให
ชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไมชําระหน้ีดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอันเปนที่สุดของ
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อนุญาโตตุลาการน้ันๆ และการไมชําระหน้ีดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
ความสามารถของบริษัทในการชําระหน้ีหุนกูภายใตขอกําหนดสิทธิ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพ่ือขอใหบริษัท
ลมละลายภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ หรือไดมีคําสั่งหรือมติใดๆ โดยชอบตาม
กฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคํา
พิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการคําพิพากษา 
คําสั่ง หรือมติใดๆ มิไดถูกยกเลิก หรือเพิกถอน หรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน 45 
(สี่สิบหา) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันที่มีคําสั่งน้ันๆ 

(ฉ) บริษัทดําเนินการเพ่ือขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของบริษัท เวนแต 
กรณีการเลิกกิจการของบริษัทดังกลาวเปนกรณีที่เก่ียวกับการควบรวมกิจการ 
ซึ่งตามขอกําหนดและเง่ือนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลที่จะคงอยู
ตอไปจะเขารับเอาหน้ีสิ้นหรือขอผูกพันทั้งหมดของบริษัทที่เก่ียวกับหุนกูโดย
ชัดเจน 

2.  เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ 1 หาก 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือ
ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอน
ทั้งหมด หรือ  

(ค) ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตนพรอมดวย
ดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะน้ัน ซึ่งถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
ใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นน้ันดวย ทั้งน้ี ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง
ยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัท
ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในขอกําหนดสิทธิได และมีผลกระทบอยางรายแรง
ตอผลประโยชนของผูถือหุนกู 

3. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหน้ีที่คางชําระอยูตามหุนกู
ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึงการฟองรองบังคับคดี
เอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหน้ีตามหุนกูที่คางชําระแก
ตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่
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ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหน้ี
ที่คางชําระแกตน และขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีน้ัน ผูแทนผูถือหุนกูยังมิได
ดําเนินการฟองรองบริษัทใหชําระหน้ีที่คางชําระ 

อํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเน่ืองจาก
การปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการ
ที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือโดย
มิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปน
ผูแทนผูถือหุนกู 

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 
ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2. น้ี และขออื่นๆ ของขอกําหนดสิทธิ 
ซึ่งในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ 
ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ีโดยไมตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับ 
หุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกู
หรอืไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง 

(2) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับ 
หุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็น
ไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 11.1 ของขอกําหนด
สิทธิในขณะใดขณะหน่ึงเปนกรณีผิดนัดที่จะตองดําเนินการตามขอ 11.2 
ของขอกําหนดสิทธิหากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวน
ดังกลาวเปนเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปน
หลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซึ่งผูแทนผูถือ
หุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เก่ียวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุน
กูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 
หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง
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รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเก่ียวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการไปตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไข
คุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ
น้ัน ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลา
ดังกลาวเพ่ือใหบริษัทเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู
แทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอกําหนดสิทธิ
โดยไมชักชา 

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ 
สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือความเห็น คําแนะนํา หรือ
ขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการ
เช่ือถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่
ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง 
ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาว จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

การเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู : กรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปน้ี 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู และไม
สามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่ขาดคุณสมบัติ
น้ัน 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เน่ืองจากเห็นวาผูแทนผูถือ 
หุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่ 

(ค) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู
หรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนน้ันยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือหุนกู
ทําการแกไข 

(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่โดยถูกตองตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญา
แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณอื่นๆ  ที่ทําใหสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูระงับไป  ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ทั้งน้ีในระหวางที่ยังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธไิมวา
ดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกูรายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาที่เชนเดิมไปพลางกอนเพ่ือ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 12 
 
 

  

 

รักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธ ิ

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และที่ประชุม
ผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังน้ี 

(ก) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูใน
ประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(ข) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูใน
ประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง 

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 

1.3  สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู 

ช่ือสัญญา : สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู  

คูสัญญา : บริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”) 

วันที่มีผลใชบังคับ : วันออกหุนกูเปนตนไป 

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคที่จะแตงต้ังให ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ
หุนกู และ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะรับแตงต้ังในการเปน
ผูแทนผูถือหุนกู  

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงที่จะผูกพันตามขอกําหนด และเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ 
หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตงต้ังผูแทนผูถือ
หุนกู  โดยผูแทนผู ถือหุนกูตองกระทําหนาที่ดวยความระมัดระวังและดูแลรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวาน้ัน 

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู ตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา  

การสิ้นสุดของสัญญา : 1. เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหน้ีดอกเบี้ย เงินตน และหน้ีอื่นใด
ครบถวน หรือ เมื่อมีการซื้อคืนหุนกูทั้งหมด 

2. เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงดังตอไปน้ี  

(ก) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู และ
ไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่ขาด
คุณสมบัติน้ัน 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เน่ืองจากเห็นวาผูแทนผู
ถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่ 
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(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนน้ันยังคงมีอยู เปน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
มีหนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงน้ันทําการแกไขการไมปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังกลาว 

3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูท่ีเสนอขาย 

 -ไมมี- 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนกู โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่น
ลาน) บาท ซึ่งเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งน้ี ผูออก
หุนกูมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูใหกับผูลงทุนประชาชนทั่วไป ตามนิยามดังตอไปน้ี 

“ผูลงทุนประชาชนทั่วไป” หมายถึง 
(1) ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
(2) นิติบุคคลที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน 
(3) กองทุนสวนบุคคลซึ่งเจาของทรัพยสินเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน 
(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เปนสวนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดต้ังขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย) 

“ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 
(1) ธนาคารพาณิชย 
(2) บริษัทเงินทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพย เพ่ือเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพ่ือการจัดการโครงการลงทุน 

ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บริษัทประกันภัย 
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
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(9) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(11) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(12) กองทุนรวม 
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม  

“ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)” หมายถึง องคกรไมแสวงหาผลกําไร ดังตอไปน้ี 
(1) มูลนิธิ 
(2) สภากาชาดไทย 
(3)  วัด 
(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เปนสวนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดต้ังขึ้น) 
(5) โรงพยาบาลของรัฐ 

โดยแบงประเภทของผูลงทุนที่ผูออกหุนกูมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูครั้งน้ี เปน 3 สวน คือ 

3.1.1 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC127A 

 หมายถึง ผูลงทุนประชาชนท่ัวไปซึ่งเปนผูถือหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC127A)  

ทั้งน้ี ผูลงทุนประชาชนทั่วไปท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในสวนน้ีจะตองเปนผูถือหุนกูที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน
หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC127A) ณ 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกูเพ่ือกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูที่เสนอขายใน
ครั้งน้ี 

วันที่เสนอขาย: วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
มูลคาจองซื้อ: จองซื้อหุนกูใหมไดในอัตราสวนเทากับ 1 (หน่ึง) หุนกูเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนกูใหม 

จองซื้อขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึง
รอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท  

3.1.2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

หมายถึง ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามท่ีระบุในขอ 3.1 ของสวนที่ 3 น้ี 

วันที่เสนอขาย: วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
มูลคาจองซื้อ: จองซื้อขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึง

รอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท 
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3.1.3 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

 หมายถึง ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

1) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13NA) 
2) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC165A) 
3) หุนกูไมมีประกัน ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (PTTC195A) 
4) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558 (PTTC156A) 
5) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2563 (PTTC208A) 
6) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC15NA) 
7) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC165B) 
8) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564 (PTTC215A) 
9) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559 (PTTC16OA) 
10) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC153A) 
11) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 (PTTC14DA) 
12) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC17DA) 
13) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 (PTTC18DA) 
14) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13OA) 
15) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC15OA) 
16) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2556 (PTTC13OB) 
17) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2558 (PTTC15OB) 
18) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนด

ไถถอนป พ.ศ. 2567 (PTTC243A) 
19) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC127A) 
20) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ.2559 (PTTC167A) 
21) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 

3 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 (PTTC247A) 
22) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC172A) 
23) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2565 (PTTC222A) 
24) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2557 (PTTC14DB) 
25) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2560 (PTTC17DB) 
26) หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2653 (PTTC10DA) 
27) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2558 (PTTC15OC) 
28) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2561 (PTTC18NA) 
29) หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 (PTTC195B) 
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ทั้งน้ี ผูลงทุนประชาชนทั่วไปท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในสวนน้ีจะตองเปนผูถือหุนกูดังกลาวขางตนที่มีช่ืออยู
ในสมุดทะเบียนหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในครั้งน้ี (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2555)  

วันที่เสนอขาย: วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
มูลคาจองซื้อ: จองซื้อขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึง

รอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท  

 ทั้งน้ี หากมีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนาย ตามขอ 3.7.1 – 3.7.3 ไมวากรณีใดๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรใหแกผูลงทุนประชาชนทั่วไปในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแก
บุคคลใดก็ได ทั้งน้ี ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจาํหนายเห็นควร เพ่ือใหการเสนอขายหุนกูครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

3.2 ผูจัดการการจัดจําหนาย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 0-2230-2328 และ 0-2230-2295 
(ยกเวนสาขาไมโคร) 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11000 
โทรศัพท 0-2208-3061-4 
 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ  เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1  
ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
สถานที่ติดตอ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0-2208-5000 
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3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 

เง่ือนไขในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 เปนผูดําเนินการ
จัดจําหนายหุนกู ซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนประชาชนทั่วไปตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของสวนที่ 3 น้ี ทั้งน้ี ใหเปนไป
ตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู 

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกูมูลคารวม
ทั้งสิ้นไมเกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่นลาน) บาท ใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเมื่อหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนาย
แลว บริษัทจะไดรับเงินคาหุนกูที่เสนอขายเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,990,000,000 (เกาพันเการอยเกาสิบลานบาท) บาท  

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายจะคิดตามสัดสวนของหุนกูที่ออกจริง ดังน้ัน จํานวนที่แสดงไวจะเปนจํานวน
ประมาณการสูงสุด 

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

            คาใชจายในการจัดออกและเสนอขายหุนกูในครั้งน้ีนอกเหนือจากขอ 3.3 (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ไดแก 

- คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเสนอขายหุนกู 500,000 บาท 

- คาธรรมเนียมการนําหุนกูขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 490,000 บาท 

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 2,000,000 บาท 

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูทั้งหมดโดยประมาณ 2,990,000  บาท 

หมายเหตุ: (1) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง สิ่งพิมพ คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัดอันดับความนาเช่ือถือของหุนกู คาธรรมเนียมการ
แตงต้ังผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุหุนกู เปนตน 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู 

ผูลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนกู สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 และที่หนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวที่มีบริการรับจองซื้อ ภายหลัง
จากที่แบบแสดงรายการขอมูลตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนสําหรับการเสนอขายหุนกูในครั้งน้ีไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. และมีผลบังคับใชแลว แตไมชากวาวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 และ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ถามี) ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย  

ทั้งน้ี ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นตอสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนกูครั้งน้ีไดกอนทําการจองซื้อหุนกูจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู 

(ก)  ผูลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน 
พรอมลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญ (ถามี) โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังน้ี 

1) ผูลงทุนทั่วไปท่ีเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให พรอมแนบ
สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว 
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ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดาหรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตร
ประชาชนของผูเยาว (ถามี) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) และ (ใน
กรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายรองขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู
ลงทุน 

2) ผูลงทุนที่เปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสญัชาติไทย ตองแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง และ (ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายรองขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลง
นามรับทราบผลการประเมินโดยผูลงทุน 

3) ผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความ
เปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหน่ึง (1) เดือน) พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ (ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
รองขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูลงทุน 

4) ผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ ตองแนบสําเนาหนังสือแสดง
ความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง
ฉบับลาสุด (ที่ออกใหไมเกินหน่ึง (1) เดือน) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลน้ัน (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ (ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายรองขอ) แบบสอบถาม 
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูลงทุน 

5) ผูลงทุนที่เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร ตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือ
สําคัญการจัดต้ัง สําเนาหนังสือแสดงความเปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือแสดง
รายช่ือผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามและประทับตราสําคัญ (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ (ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายรองขอ) 
แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูลงทุน 

(ข) ผูลงทุนที่ประสงคจะจองซื้อตองจัดสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
ไปที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 หรือหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายดังกลาวที่มีบรกิารรับจองซื้อ (อาจจะไมเปดรับจองซื้อทุกสาขา) โดยสามารถชําระคาจองซื้อไดดังน้ี 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.1 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC127A  

1) ผูลงทุนสามารถใชสิทธิจองซื้อหุนกูที่ออกใหมในคร้ังน้ีไดในอัตราเทากับ 1 (หน่ึง) หุนกูเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนกู
ใหม โดยผูจองซื้อจะไดรับหนังสือแจงสิทธิการจองซื้อจากนายทะเบียนหุนกูในการจองซื้อหุนกู โดยผูจองซื้อ
จะตองจองซื้อหุนกูขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึง
รอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท 
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2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด
ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 และวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังน้ี 

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็คธนาคาร") ดราฟท 
สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 
น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนาย ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเช็ค 
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเทาน้ัน และขีดครอมสั่งจายดังน้ี 

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

4) ผูลงทุนสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยการขอใหหักบัญชีเงินฝากของผูจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อหุนกูสามารถชําระ
คาจองซื้อตามวิธีน้ีไดโดยตองยินยอมใหหักเงินจากบัญชีเงินฝากรับคาไถถอนในวันที่ครบอายุหุนกู PTTC127A  
ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายในเวลา 9.30 น. หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ของผูจองซื้อหุน
กูในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายในเวลา 9.30 น. โดยผูจองซื้อจะตองระบุรายละเอียดดังกลาวไวในใบจอง
ซื้อหุนกูและลงนามในเอกสารสําหรับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากในวันจองซื้อตามวิธีการที่หนวยงานขายหรือ
สาขาของผูจัดการการจัดจําหนายที่มีบริการรับจองซื้อแตละแหงกําหนด ทั้งน้ี บัญชีเงินฝากของผูจองซื้อตองเปน
บัญชีที่มีอยูกับธนาคารท่ีเปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูซึ่งผูจองซื้อไดยื่นใบจองซื้อหุนกูเทาน้ัน และในกรณี
บัญชีเงินฝากของผูจองซื้อไมใชบัญชีที่อยูในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากสําหรับรับเงินคาจองซื้อ
หุนกูของหนวยรับการจองซื้อแตละแหงที่ผูจองซื้อไดยื่นใบจองซื้อหุนกูไว ผูจองซื้อตองรับภาระคาใชจายใน
การดําเนินการดังกลาวเอง 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท 

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด
ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังน้ี 

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็คธนาคาร") ดราฟท 
สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 12.00 
น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซื้อเทาน้ัน และขีดครอม สั่งจายดังน้ี  
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“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

สําหรับผูลงทุนตามขอ 3.1.3 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนกูขั้นตํ่า 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100 (หน่ึงรอย) หนวย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บาท  

2) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอน สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปด
ทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2555 โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังน้ี 

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

3) สําหรับผูประสงคจะจองซื้อที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา "เช็คธนาคาร") ดราฟท 
สามารถชําระเงินไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 12.00 
น. หรือเวลาปดรับเช็คของแตละสาขา ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท 
จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซื้อเทาน้ัน และขีดครอม สั่งจายดังน้ี  

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

สําหรับหุนกูที่เหลือจากการจัดจําหนายไมวากรณีใดๆ 

สําหรับกรณีที่มีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนายไมวากรณีใดๆ และผูจัดการการจัดจําหนายไดจัดสรรเพ่ิมเติมใหกับผู
จองซื้อรายใดๆ ที่ประสงคจะจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสดหรือเงินโอนเทาน้ัน โดยสามารถชําระเงิน
ไดต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 15.30 น.หรือเวลาปดทําการ
ของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ของวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  และสามารถชําระเงินได
ต้ังแตเวลาเปดทําการของหนวยงานขายหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย ถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีที่ชําระเปนเงินโอนตองโอนเขาบัญชีดังน้ี 

“บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. ครั้งที่ 3/2555” 

 (ค) การดําเนินการจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายจัดเตรียมไวในแต
ละสถานที่ 

(ง) ผูจองซื้อที่แสดงความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการจองซื้อดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได แตอยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนดังที่ไดกลาวไวขางตนตามที่ระบุไวในขอ 3.8 ที่จะกลาวตอไป 

(จ) ผูจองซื้อทุกรายที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหุนกูในวันจองซื้อ จะไมมีสิทธิไดรับดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ บน
เงินคาจองซื้อหุนกู จากบริษัทและจากผูจัดการการจัดจําหนาย (เวนแตเปนกรณีที่ระบุไวตามขอ 3.9 และ ขอ 3.10 ที่
จะกลาวตอไป) 

(ฉ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอนกําหนด หากจํานวนหุนกูมีผูจองซื้อเขามาครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว 
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3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู  

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูในคร้ังน้ี จํานวนไมเกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหมื่นลาน) บาท ใหแกผูลงทุน
ประชาชนทั่วไปในแตละประเภทตามที่ระบุไวในขอ 3.1 โดยการจัดสรรหุนกูดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
ตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคล
ใดก็ได ทั้งน้ี ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควรเพ่ือใหการเสนอขายหุนกูครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

สําหรับรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุนกูมีดังน้ี 

3.7.1  การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.1 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC127A 

 ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะทําการจัดสรรหุนกูจํานวนไมเกิน 8,500,000,000 (แปดพันหารอยลาน) บาท ใหแกผู
ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกู PTTC127A ซึ่งปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2555 (PTTC127A) ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู
เพ่ือกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในครั้งน้ี (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555) เทาน้ัน 

ผูจองซื้อจะไดรับการจัดสรรหุนกูตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งน้ีจะไมเกินจํานวนสัดสวนของสิทธิของแตละราย ใน
กรณีที่ผูจองซื้อจองซื้อหุนกูเกินกวาสิทธิที่ตนเองมีอยู ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูมีสิทธิที่จะจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อ
เทากับจํานวนหุนกูตามสิทธิทั้งหมด 

ผูจองซื้อที่เปนผูลงทุนประชาชนท่ัวไป ซึ่งไมไดเปนผูลงทุนตามขอ 3.1.1 แตมาจองซื้อในชวงเวลาเสนอขายของผู
ลงทุนตามขอ 3.1.1 จะไมไดรับการจัดสรรหุนกู และการคืนเงินคาจองซื้อจะเปนไปตามขอ 3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใน
กรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู ของสวนที่ 3 ของหนังสือช้ีชวน  

3.7.2 การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.2 ผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะทําการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 3.7.1  แตรวมกันจํานวนไมเกิน 
300,000,000 (สามรอยลาน) บาท ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน 

3.7.3 การจัดสรรใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.3 ผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) 

จัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามรายช่ือผู
ถือหุนกูในขอ 3.1.2 ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในครั้งน้ี (วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 
2555) ในกรณีที่มีหุนกูเหลือจากการเสนอขายใหแกผูลงทุนตามขอ 3.1.1 และ 3.1.2 เทาน้ัน 

ผูจัดการการจัดจําหนายจะจัดสรรหุนกูใหกับผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับกอนหลังตามขอมูลที่สํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายไดรับจากแตละหนวยงานขาย
หรือแตละสาขาของตน ในกรณีที่ไมสามารถเรียงลําดับกอนหลังของขอมูลได ผูจัดการการจัดจําหนายดังกลาวมีสิทธิที่จะ
จัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนไดตามที่เห็นสมควร รวมท้ังมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
น้ัน ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได 
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ผูจองซื้อที่เปนผูลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งไมไดเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตมาจอง
ซื้อในชวงเวลาเสนอขายของผูลงทุนตามขอ 3.1.3 จะไมไดรับการจัดสรรหุนกู และการคืนเงินคาจองซื้อจะเปนไปตามขอ 3.9 
วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู ของสวนที่ 3 ของหนังสือช้ีชวน 

ทั้งน้ี หากมีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนายตามขอ 3.7.1 ถึง 3.7.3 ไมวากรณีใดๆ ผูจัดการการจัดจําหนายอาจจะมีการเปด
เสนอขายอีกครั้งในวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยการเสนอขายในชวงดังกลาวน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิโดย
เด็ดขาดในการท่ีจะพิจารณาจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูถือหุนกูที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่
มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุนกูที่เสนอขายในครั้งน้ี (วันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555) ที่ไดรับการติดตอจากผูจัดการการจัดจําหนาย  

และในกรณีที่มีหุนกูเหลือจากการจัดจําหนายตามวรรคกอนหนา  ผูจัดการการจัดจําหนายสามารถจัดสรรหุนกูสวนที่เหลือ
ใหกับผูลงทุนประเภทอื่นได โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใด หรือผูลงทุนประเภทใดท่ีเปนลูกคาของผูจัดการการจัด
จําหนายซึ่งไดรับการติดตอจากผูจัดการการจัดจําหนาย ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได 
ทั้งน้ี ตามแตวิธีการท่ีผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร เพ่ือใหการเสนอขายหุนกูครั้งน้ีประสบความสําเร็จสูงสุด 

3.7.4  การจัดสรรหุนกูใหกับบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพ่ิมเติม (“ประกาศที่ ทธ. 70/2552”) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 29/2551”) 

เน่ืองจากการเสนอขายหุนกูในระหวางวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เปนการเสนอขายหุนกูใหกับผูถือหุนกูรุน 
PTTC127A ดังน้ัน ผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัท
ยอยของตนเอง รวมถึงผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญของผูออกหุนกู รวมถึงผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ซึ่งเปนผูถือหุนกูรุน PTTC127A มีสิทธิไดรับการจัดสรร
หุนกูในสวนน้ี เน่ืองจากไดรับการยกเวนตามขอ 7(1)(ก)5 ของประกาศที่ ทธ. 70/2552 และขอ 4(1)(จ) ของประกาศท่ี ทจ. 
29/2551 

อยางไรก็ตาม สําหรับการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนตามขอ 3.7.2 และ 3.7.3 ดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายจะไม
จัดสรรหุนกูที่เสนอขายใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของ
ตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายที่รวมในการจัดจําหนายครั้งน้ี ตลอดจนกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
ถูกหามไมใหจัดสรรหุนกูให อีกทั้งรวมถึง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู และ
ผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด ทั้งน้ี ตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศที่ ทธ. 70/2552 และประกาศท่ี ทจ. 29/2551  

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได
รับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผูจองซื้อ
ชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
เดียวกันกับสถานท่ีจองซื้อน้ันๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขายเพ่ือ
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สํารองไวกรณีที่ไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกู หรือในกรณีที่ผูจองซื้อที่อยูในลําดับที่จะ
ไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 3.6 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายจะ
ตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายน้ันๆ และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัดออกใหแกผูจองซื้อรายถัดไป จนกวาจะ
ครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุนกูภายในวันทําการถัดไปนับจากวันที่ผูออกหุนกูแจงใหผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู
ทราบวามีเหตุที่ทําใหผูออกหุนกูตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหุนกูหรือไมสามารถสงมอบหุนกูที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อได 
โดยผูจัดการการจําหนายหุนกูจะตองแจงใหผูจองซื้อทราบถึงเหตุดังกลาวภายในวันทําการเดียวกันกับวันที่ไดรับแจงจากผูออกหุนกู 
ทั้งน้ี หากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในวันจองซื้อหุนกูวันสุดทายใหผูจองซื้อที่ประสงคจะยกเลิกการจองซื้อหุนกูตองดําเนินการ
ยกเลิกการจองซื้อหุนกูภายในวันน้ัน 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการ
การจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรรหรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยไม
มีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกู หรือดราฟทสั่ง
จายผูจองซื้อหุนกู ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) โดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู ทั้งน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผู
จองซื้อไดภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555) ผูจองซื้อดังกลาวจะมี
สิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูน้ัน 
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งน้ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

3.10 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีมีการยกเลิกการจองซื้อ 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรเน่ืองจากมีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการการจัดจําหนาย
สงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู 
โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกู หรือดราฟทสั่งจายผูจองซื้อหุนกู ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่มีการ
ยกเลิกการจองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู  ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุนกู ผูจองซื้อดังกลาวจะ
มีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูน้ัน 
นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งน้ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสทิธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

3.11 วิธีการสงมอบหุนกู 

 บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการจัดสรร
ภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวันสุดทาย (วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) โดยการจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรือดําเนินการนําหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
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“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกูวัน
สุดทาย (วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) สําหรับผูจองซื้อที่ไดแจงความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู 

3.12 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอ่ืน 

ขอมูลในสวนน้ีเปนเพียงแนวทางเก่ียวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทาน้ันและไมใชคําแนะนําเก่ียวกับภาษี
แตอยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุนกู รวมถึง (แต
ไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถ่ินหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนน้ีทําขึ้นบนพ้ืนฐานกฎหมายภาษีของ
ประเทศไทยโดยทั่วไปท่ีใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารน้ี ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได 

อน่ึง สรุปภาระภาษีอากรตอไปน้ีมิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เก่ียวของกับหุน
กูแตอยางใด 

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เก่ียวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปนนิติบุคคล
ที่ไมมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูอยูในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับประเทศ
ไทยหรือไม 

ขอมูลในสวนน้ีมิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เก่ียวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยางใด 

1. ภาษีเงินได 

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

 (1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูซึ่งผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัทจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

 (2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู ผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไวตาม (1) หรือ (2) ขางตน โดย
ไมตองนําดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกู (แลวแตกรณี) ไป
รวมกับเงินไดอื่นเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 5 (หา) – 37 (สามสิบเจ็ด) โดยหากผู
ลงทุนเลือกที่จะนําดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไปรวม
กับเงินไดอื่นเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาน้ัน ผูลงทุนสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ 
หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปน้ี 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 25 
 
 

  

 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 (หน่ึง) และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปนรายได
เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจากการ
โอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถ่ินที่อยูในประเทศไทยหรือไมน้ัน กฎหมายไทยจะไมคํานึงถึงสัญชาติ
ของผูลงทุน แตจะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนน้ันอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราวหน่ึงหรือหลายคราวรวมกัน
ต้ังแต 180 (รอยแปดสิบ) วันในปปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย   

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู ซึ่งผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 15 (สิบหา) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเงินไดเกินกวาที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูซึ่งจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังน้ี 

(1) ดอกเบี้ย  

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ของจํานวนดอกเบี้ย 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
 

 

 สวนที่ 3 หนาท่ี 26 
 
 

  

 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย
ในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 0.011 (ศูนยจุดศูนยหน่ึงหน่ึง) 
(รวมถึงภาษีบํารุงทองถ่ินในอัตรารอยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนด จากยอด
ดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการโอนขายหุนกู หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือ
เปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

 สวนที่ 4 หนาท่ี 1 
 

สวนท่ี 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผูมีอํานาจลง

นามของผูออกตราสารหนี้ ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ทั้งน้ี การรับรองความถูกตองของขอมูลขางตนครอบคลุมถึงขอมูลของผูออกตราสารหนี้ตามท่ีปรากฏใน
แหลงขอมูลที่ผูลงทุนสามารถตรวจสอบไดตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนฉบับน้ี ในการอางอิงแหลงขอมูลดังกลาว ขาพเจามี
ความรับผิดชอบตอความถูกตองครบถวนของขอมูลที่อางอิงน้ันเชนเดียวกับการนําขอมูลมาแสดงใหปรากฏในหนังสือช้ีชวน
ฉบับน้ี  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายปรีชา โภคะธนวัฒน หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายไพรินทร  ชูโชติถาวร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
และกรรมการผูจัดการใหญ 

 

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายปรีชา โภคะธนวัฒน ผูจัดการฝายกลยุทธและนโยบายการเงิน  

 
2. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 
ผูจัดการฝายผูลงทุนสัมพันธ 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
 

  

 

 
หนาที่ 1  

 

1. 

(ราง) ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของผูออกหุนกูและผูถือหุนกู 

หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 

 “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท . จาํกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ .ศ. 2562” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท 

ปตท. จาํกัด (มหาชน) (“ผูออกหุนกู”) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของผูออกหุนกู ประจําป 2553 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2553 และมี

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือหุนกู ผูถือหุนกูจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยผูออกหุน

กูและผูถือหุนกูจะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือหุนกูไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ ใน

ขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว รวมทั้งไดใหความเห็นชอบกับการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดตางๆ ในสัญญาแตงตั้ง

ผูแทนผูถือหุนกูดวย ทั้งนี้ ผูออกหุนกูจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิ สําเนาสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และสําเนา

สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูไว ณ สํานักงานใหญของผูแทนผูถือหุนกู และนายทะเบียนหุนกู เพ่ือใหผูถือหุนกูขอตรวจสอบ

สําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ดังกลาวไดในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกู 

คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

คําจํากดัความ 

“ขอกําหนดสิทธิ” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและผูถือหุนกูสําหรับหุนกู 

“นายทะเบียนหุนกู” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปน

นายทะเบียนหุนกูแทน 

“ผูถือหุนกู” หมายถึง ผูทรงสิทธิในหุนกูแตละจํานวนตามขอ 3.3 

“ผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) หรือผูที่ไดรับแตงตั้งโดยชอบใหทําหนาที่เปน

ผูแทนผูถือหุนกูแทน 

“ผูออกหุนกู” หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  

“วันครบกําหนดไถถอนหุนกู” หมายถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

“วันกําหนดชําระดอกเบี้ย” หมายถึง  วันที่ 15 พฤษภาคม และวันที ่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปตลอดอายุของหุนกู โดยเริ่ม

ชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 และจะทาํการชําระดอกเบีย้งวด

สุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

“วันทําการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยโดยทั่วไปเปดทําการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมิใชวันเสารหรือ

วันอาทติย 

“วันออกหุนกู” หมายถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

“ศูนยรับฝากหลักทรัพย” หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือบุคคลอ่ืนที่ดําเนินกิจการรับ

ฝากทรัพยไดตามกฎหมายซ่ึงเขารับทําหนาที่แทน 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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“สมุดทะเบียนผูถือหุนกู” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหลงขอมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับหุนกูและผู

ถือหุนกู เชน ช่ือและที่อยูของผูถือหุนกู การโอน การจํานํา การอายัด การออกใบหุนกูใหมไว

ตามหลักเกณฑทีก่าํหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย และประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

“สิทธิในหุนกู” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุนกูอันรวมถึง (แตไมจาํกัดเฉพาะ ) สิทธิในการไดรับชําระเงินตน

และดอกเบี้ย และสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนกู 

“สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกู ลงวันที่ [31] กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระหวางผูออกหุน

กู กับ นายทะเบียนหุนกู หรือสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูรายใหมเพ่ือทําหนาที่แทน (ถามี) 

“สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู” หมายถึง สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  ลงวันที่ [31] กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระหวางผูออกหุนกู 

กับ ผูแทนผูถือหุนกู หรือสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเพ่ือทําหนาที่แทน (ถามี) 

“หุนกู” หมายถึง หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู ที่

ออกโดยผูออกหุนกู จํานวนไมเกิน 10,000,000 (สิบลาน) หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 

(หนึ่งพัน) บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนลาน) บาท  ครบ

กําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562 โดยใชช่ือหุนกูวา “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2562” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่กําหนดไวในขอ 2.1 บวกดวยรอยละ 2 (สอง) ตอป ทั้งนี้ หาก

ดอกเบี้ยผิดนัดดังกลาวมีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ในขณะใดๆ ใหดอกเบี้ยผิดนัดเทากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตใหเรียกเก็บ

ได  

2.  

2.1 หุนกูเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู มีอายุ 6 ป 9 เดือน 15 วัน นบัจากวัน

ออกหุนกู โดยปที่ 1 ถึงปที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ4.10 (ส่ีจุดหนึ่งศูนย) ตอป และปที่ 5 ถึงปที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 

5.10 (หาจุดหนึ่งศูนย) ตอป โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 4.32 (ส่ีจดุสามสอง) ตอป 

2.2 ในวันออกหุนกู หุนกูมีจํานวนทั้งหมด 10,000,000 (สิบลาน) หนวย มีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเปน

มูลคารวมหุนกูทั้งส้ิน 10,000,000,000 (หนึ่งหม่ืนลาน) บาท  

ชนิดของหุนกู มูลคาท่ีตราไว อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุนกู  

3.  

3.1 นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญาแตงตั้งนายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารหมายเลข 

2 แนบทายขอกําหนดสิทธิใหแกผูถือหุนกูทุกราย โดยในสวนของหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและจะตองลงช่ือ

ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูนั้น นายทะเบียนหุนกูจะออกใบหุนกูหรือออกใบรับเพ่ือ

ใชแทนใบหุนกูตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย  

ใบหุนกู สมุดทะเบียนผูถือหุนกู และผูทรงสิทธิในหุนกู 

3.2 นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญานายทะเบียนหุนกูที่จะตองจัดทําและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวจนกวาหุนกู
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ทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  

3.3 ผูทรงสิทธิในหุนกู 

(ก) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีทั่วไป  สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลที่ปรากฏช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนดังกลาวอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนหุนกู  เวนแตจะไดมีการโอนหุนกูซ่ึง

สามารถใชยันกับผูออกหุนกูไดตามขอ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแลวในวันปดสมุดทะเบียนขางตน ซ่ึงสิทธิในหุนกูจะตกไดแก

ผูรับโอนหุนกู 

(ข) ผูทรงสิทธิในหุนกูกรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน

4.  

 สิทธิในหุนกูจะตกไดแกบุคคลที่นายทะเบียนหุนกู

ไดรับแจงเปนหนังสือจากศูนยรับฝากหลักทรัพยวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนดังกลาวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียน

ผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยอยู ณ เวลา 12.00 น. ของวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนกู เวนแตจะมี

การคดัคานโดยชอบดวยกฎหมาย 

3.4 เม่ือศูนยรับฝากหลักทรัพยแจงตอผูออกหุนกู และ /หรือนายทะเบียนหุนกู นายทะเบียนหุนกูมีหนาที่ตามสัญญาแตงตั้ง 

นายทะเบียนหุนกูที่จะตองออกใบหุนกูใหแกผูทรงสิทธิในหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและลงทะเบียนให 

ผูทรงสิทธิในหุนกูรายดังกลาวเปนผูถือหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูตามจํานวนที่ไดรับแจงจากศูนยรับฝากหลักทรัพย 

ทั้งนี้ เม่ือไดมีการออกใบหุนกูและลงทะเบียนดังกลาวแลว นายทะเบียนหุนกูจะแกไขจํานวนรวมของหุนกูที่ลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดยหักจํานวนหุนกูที่ไดแยกไปลงทะเบียนไวในช่ือของ 

ผูทรงสิทธิในหุนกูออก สวนจํานวนรวมของหุนกูที่ปรากฏในใบหุนกูหรือใบรับเพ่ือใชแทนใบหุนกูที่ออกใหแก 

ศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้น หากนายทะเบียนไมไดทําการแกไข (ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม) ใหถือวามีจํานวนลดลงตามจํานวน

ของหุนกูที่ไดแยกไปออกใบหุนและลงทะเบียนไวในช่ือของผูทรงสิทธิในหุนกูดังกลาว 

4.1 การโอนหุนกูที่มิไดฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยใหเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) 

การโอนหุนกู 

แบบการโอนหุนกูระหวางผูโอนและผูรับโอน  การโอนหุนกูจะสมบูรณเม่ือผูโอนหุนกูซ่ึงเปนผูที่สมุดทะเบียน 

ผูถือหุนกูระบุช่ือเปนเจาของหุนกูจํานวนที่จะทําการโอน หรือผูรับโอนคนสุดทายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอน

ตอเนื่องครบถวนจากผูที่ปรากฏช่ือดังกลาว (แลวแตกรณี) ไดสงมอบใบหุนกูใหแกผูรับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลัง

แสดงการโอนใหไวดวย 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับผูออกหุนกู  การโอนหุนกูจะใชยันกับผูออกหุนกูไดก็ตอเม่ือผูรับโอนหุนกูอยู

ระหวางลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยนายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกู

พรอมทั้งใบหุนกูที่ผูรับโอนหุนกูไดลงลายมือช่ือเปนผูรับโอนในดานหลังของใบหุนกูนั้นครบถวนแลว 

ผลของการโอนหุนกูระหวางผูรับโอนกับบุคคลภายนอก

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุนกูจะตองกระทํา ณ สํานักงานใหญของนายทะเบียนหุนกูในวันและเวลาทําการของ 

นายทะเบียนหุนกู และจะตองทําตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด โดยผูขอลงทะเบียนจะตองสงมอบ 

ใบหุนกูที่ลงลายมือช่ือครบถวนตามหลักเกณฑในขอ 4.1 (ก) พรอมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ ที่ยืนยันถึงความถูกตองและความ

สมบูรณของการโอนและการรับโอนหุนกูตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนดใหแกนายทะเบียนหุนกูดวย ซ่ึงนายทะเบียน

  การโอนหุนกูจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดก็ตอเม่ือ 

นายทะเบียนหุนกูไดลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเรียบรอยแลว 
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หุนกูจะลงทะเบียนการโอนหุนกูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูใหแลวเสร็จภายใน 7  (เจ็ด ) วันทาํการ หลังจากวันที ่

นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอนหุนกูพรอมทั้งใบหุนกูและหลักฐานอ่ืนๆ ที่จะตองสงมอบครบถวน

เรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม หากการโอนหุนกูรายใดขัดตอกฎหมาย หรือหลักเกณฑการโอนหุนกูที่กําหนดไวใน

ขอกําหนดสิทธินี้ นายทะเบียนหุนกูมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุนกูหรือการรับรองการโอนหุนกูรายนั้นๆ 

และใหนายทะเบียนหุนกูแจงใหแกผูย่ืนคําขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกลาวภายใน 3 (สาม) วันทาํการ 

นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูไดรับคําขอลงทะเบียนการโอน พรอมทั้งสงคืนใบหุนกูใหแกผูขอลงทะเบียนการโอนหุนกู 

4.2 สําหรับการโอนหุนกูที่ฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยนั้นใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ศูนยรับฝากหลักทรัพยและหนวยงานอ่ืนๆ รวมทั้งศูนยซ้ือขายหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

4.3 ขอจํากัดในการโอนหุนกู   

 -ไมม-ี 

4.4 ผูออกหุนกูจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูเพ่ือพักการโอนหุนกูเปนระยะเวลา  14 (สิบส่ี) วัน (รวมวันทําการและวันหยุดทําการ

ของธนาคารพาณิชย) กอนวันกําหนดชําระเงินตน และ/หรอืดอกเบีย้แตละงวด และ/หรือวันครบกําหนดไถถอนหุนกู และ/

หรือวันประชุมผูถือหุนกู (แลวแตกรณี) เพ่ือกําหนดสิทธิของผูถือหุนกูในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ขางตน ทั้งนี้ การปด

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูจะเริ่มตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวันเริ่ม ตนระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู หากวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนกูวันแรกไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนไปเปนวันทําการถัดไป 

นายทะเบียนหุนกูขอสงวนสิทธิในการแกไขเปล่ียนแปลงระยะเวลาการปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกูโดยไมตองไดรับความ

ยินยอมจากผูออกหุนกูหรือที่ประชุมผูถือหุนกูแตอยางใด และเปนไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ

หนวยงานที่กํากับดูแลอ่ืนใดที่เก่ียวของประกาศกําหนด ทั้งนี้ การแกไขเปล่ียนแปลงดังกลาวจะตองไมทําใหสิทธิประโยชน

ของผูถือหุนกูดอยลง 

5.  

หุนกูเปนหนี้ของผูออกหุนกูซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเทาเทียมกันทุกหนวย และผูถือหุนกูจะมีสิทธิไดรับชําระหนี้ไมดอยกวา

สิทธิไดรับชําระหนี้ของเจาหนี้ไมมีประกันทั้งในปจจุบันและในอนาคตของผูออกหุนกู เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย

คุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 

สถานะของหุนกู 

6.  

ตราบเทาที่ผูออกหุนกูมีภาระตามหุนกู 

6.1 ผูออกหุนกูจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เม่ือผูออกหุนกูทราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 

(ข) ผูออกหุนกูถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธินี้ 

รวมทั้งแจงถึงการกระทําใด ๆ ที่ผูออกหุนกูไดดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพ่ือแกไขเหตุการณดังกลาวดวย 

หนาท่ีของผูออกหุนกู 

6.2 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเม่ือใดผูออกหุนกูจะตองสงมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู 

(หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่ผูออกหุนกูไดรับทราบใน

ขณะนั้น ผูออกหุนกูรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมีคดีความหรือการ
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อนุญาโตตุลาการที่ผูออกหุนกูเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

6.3 หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนหุนกู

โดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได  แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่นายทะเบียนหุนกูเดิมพนจากการ

ปฏิบัติหนาที่ และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมทั้งช่ือและ

ที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงตั้ง 

6.4 หากมีกรณีที่จะตองเปล่ียนแปลงผูแทนผูถือหุนกู ผูออกหุนกูจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูราย

ใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได แตทั้งนี้ ตองไมเกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูเดิมพนจากการ

ปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงการแตงตั้งดังกลาวจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี 

และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่ผูออกหุนกูไดใหไว หรือทําขึ้นกอนวันออกหุนกู ผูออกหุนกูจะไมจํานอง

จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสินสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู ทั้งที่มีอยูใน

ปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ 

ดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของผูออกหุนกู ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึด

หนวงตามกฎหมายของบุคคลอ่ืนที่มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้

นั้นแลว เชน ในกรณีผูออกหุนกูฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวผูออกหุนกูไมชําระหนี้คา

ฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวงของที่รับฝากไวจนกวาผูออกหุนกูจะชําระหนี้นั้น 

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูออกหุนกู หรือเพ่ือ

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผูออกหุนกู 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การ

อนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่คลายคลึงกันที่ผูออกหุนกูเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ /หรือหนวยงานของรัฐบาล

ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรที่รัฐบาล และ /หรอืหนวยงาน และ /หรือรัฐวิสาหกิจ และ /หรือ บุคคล

ทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรือที่เขาทํากับ และ /หรอืออกโดยรฐับาล และ /หรือ

หนวยงานของประเทศซ่ึงเปนคูคาของผูออกหุนกู หรือตามสัญญารวมการงานใดๆ ที่ทําขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือ

หนวยงานของรฐับาลไทย และ /หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองคกรที่รัฐบาล และ /หรอืหนวยงาน และ /หรือ

รัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ /หรือรัฐบาล และ /หรือหนวยงานของประเทศซ่ึง

เปนคูคาของผูออกหุนกู 

(ง) การกอหลักประกันที่กอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอมลวงหนาจากที่ประชุมผูถือหุนกู  หรือเปนการกอ

หลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6.6 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําส่ังตางๆ ที่ออก

ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ

จนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  
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6.7 ผูออกหุนกูจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

6.8 ผูออกหุนกูจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของผูออกหุนกูในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิด

นัดไมชําระเงินใดๆที่เก่ียวกับหุนกู   

6.9 ตลอดอายุหุนกู ผูออกหุนกู จะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจของผูออกหุนกู เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถใน

การชําระหนี้ตามหุนกูของผูออกหุนกูหรือ (ข) เปนการโอนกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ  

ตลอดจนทรัพยสินใดๆ ที่เก่ียวของ 

6.10 ผูออกหุนกูจะจัดสงสําเนางบการเงินรายป และรายงานประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 

(สิบหา) วัน นับแตวันที่ผูออกหุนกูไดจัดสงเอกสารดังกลาวใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ผูออกหุนกูจะ

จัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอ่ืนที่ผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอเปนลายลักษณอักษรตามสมควรและจําเปน ทั้งนี้ ภายใน

ระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 

7. 

ผูออกหุนกูรับรองตอผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูทุกรายวาการออกและเสนอขายหุนกูหรือการดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆ ของผูออกหุนกูที่เก่ียวกับการออกหุนกูเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบงัคบั และมติ

ที่ประชุมผูถือหุนของผูออกหุนกู รวมทั้งกฎ ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุก

ประการ และไมเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือหลีกเล่ียง พันธะ ขอผูกพัน ขอรับรอง หรือขอสัญญาใดๆ ที่ผูออกหุนกูใหไวหรือ

มีอยูกับบุคคลอ่ืนใด 

คํารับรองของผูออกหุนกู 

8. 

8.1 ผูออกหุนกูจะชําระดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไวในขอ 2 ในวันกําหนดชําระดอกเบี้ย  

ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และ

โดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยที่เก่ียวของ โดยคํานวณเริ่มตั้งแต (โดยรวมถึง ) วันออกหุนกู หรือวัน

ชําระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยกอนหนานี้ (แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม ) วันชําระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวัน

ครบกําหนดไถถอนหุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ หากผลการคํานวณดอกเบี้ยหุนกูตอหนวยที่ไดมีจํานวนทศนิยมมากกวา 6 (หก) 

ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 

(หา) นอกนั้นใหปดลง  

ทั้งนี้ การเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพ่ือใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไว

นี้ เวนแตในกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายไมตรงกับวันทําการ ใหเล่ือนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทํา

การถัดไปและจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แตไมรวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมารวม 

8.2 ในกรณีที่ผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินตน  ตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ ดอกเบี้ยสําหรับเงินตนคางชําระนับจากวันถึง

กําหนดชําระจนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหนี้ครบถวนใหคิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไมวาผูแทนผูถือ

หุนกูจะไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 11.2 แลวหรือไมก็ตาม 

ดอกเบีย้ 
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ในกรณีที่หนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันตามขอ 11.2 ผูออกหุนกูจะตองชําระเงินตนตามหุนกูทั้งหมดพรอมดวยดอกเบี้ยที่ถึง

กําหนดและที่คางชําระอยูในขณะนั้นโดยดอกเบี้ยนับแตวันที่ผิดนัดไปจนถึง  (แตไมรวม)  วันที่ผูออกหุนกูทําการชําระหนี้

เสร็จส้ินใหคํานวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนคางชําระ 

9.  

9.1 การชําระเงินตน 

(ก) 

วิธีการ เวลา และสถานท่ีสําหรับการชําระหนี้ตามหุนกู 

กรณีทั่วไป  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ

ในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

หรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ตน / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 

15 (สิบหา ) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งนี้ การชําระเงินตนที่จะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู  

ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานกังานของนายทะเบยีนหุนกู เวนแตในกรณีที่มี

ขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได  

(ข) กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน   ผูออกหุนกูจะชําระเงินตนตามหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูใหแก

บุคคลที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายัง  นายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่

ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือ

หุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิโดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณีย

อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินตน / การโอน

เงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา)  วัน

กอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งนี้ การชําระเงินตนที่จะทําการชําระในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู ผูถือหุนกู ไมจําตอง

นําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู ณ สํานกังานของนายทะเบยีนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุน

กูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.2 การชําระดอกเบี้ย หรือเงินจํานวนอ่ืนใด (ถามี) 

(ก) กรณีทั่วไป

(ข) 

  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ใหแกผูถือหุนกูผานนายทะเบียนหุนกูโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะใน

นามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรงกับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือ

ไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน

ดงักลาว / การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอย

กวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึงกําหนดชําระเงิน ทั้งนี้ ในการชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมา

เวนคนืใหแกนายทะเบียนหุนกู  ณ สํานกังานของนายทะเบยีนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนาย

ทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจเรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

กรณีที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยเปนผูถือหุนกูแทน  ผูออกหุนกูจะชําระเงินตามขอ 9.2 ผานนายทะเบียนหุนกูใหแกบุคคล

ที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยมีหนังสือแจงมายังนายทะเบียนหุนกูวาเปนผูทรงสิทธิในหุนกูจํานวนตางๆ ที่ลงทะเบียนใน

สมุดทะเบียนหุนกูไวในช่ือของศูนยรับฝากหลักทรัพยโดย เช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะในนามของผูถือหุนกู ลงวันที่ตรง

กับวันทําการที่ตองชําระเงินตามขอกําหนดสิทธิ โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) 

(ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ใหแกผูถือหุนกูกอนวันถึงกําหนดชําระเงินดังกลาว / การโอนเงินเขาบัญชี
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ธนาคารตามที่ไดมีการแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนหุนกูทราบลวงหนาแลวไมนอยกวา 15 (สิบหา) วันกอนวันถึง

กําหนดชําระเงนิ ทั้งนี้ ในการชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ผูถือหุนกูไมจําตองนําใบหุนกูมาเวนคืนใหแกนายทะเบียนหุนกู 

ณ สํานักงานของนายทะเบียนหุนกู เวนแตในกรณีที่มีขอสงสัย ผูออกหุนกูและนายทะเบียนหุนกูสามารถใชดุลยพินิจ

เรียกใหผูถือหุนกูรายใดๆ นําใบหุนกูมาเวนคืนได 

9.3 หากวันครบกําหนดชําระเงินตามหุนกู (ไมวาจะเปนเงินตนหรือดอกเบี้ยหรือเงินจํานวนอ่ืนใด) ใหแกผูถือหุนกูไมตรงกับวัน

ทําการ ใหเล่ือนวันชําระเงินไปเปนวันทําการถัดไป โดยผูออกหุนกูไมจําตองจายดอกเบี้ยหรือเงินเพ่ิมใดๆ สําหรับการเล่ือน

วันชําระเงินตามขอ 9.3 นี้เวนแตในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดทาย ซ่ึงจะตองนําจํานวนวันทั้งหมดที่เล่ือนออกไปจนถึง (แตไมรวม) 

วันชําระดอกเบี้ยที่เล่ือนออกไปมารวมคํานวณดอกเบี้ยดวย 

10.  

10.1 ผูออกหุนกูจะทําการไถถอนหุนกูในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว  

10.2 ผูออกหุนกูมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอ่ืนๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ ก็ได แตหากผูออกหุนกูทําคํา

เสนอซ้ือคืนหุนกูเปนการทั่วไป ผูออกหุนกูจะตองทําคําเสนอซ้ือคืนหุนกูตอผูถือหุนกูทุกราย  และจะตองทําการซ้ือคืนหุนกู

จากผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะขายคืนหุนกูทุกรายอยางเทาเทียมกันตามสัดสวนที่เสนอขาย 

10.3 เม่ือผูออกหุนกูทําการซ้ือคืนหุนกูแลวจะมีผลทําใหหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลงเนื่องจากหนี้เกล่ือนกลืนกันตามกฎหมาย 

และผูออกหุนกูจะนําหุนกูดังกลาวออกเสนอขายตอไปอีกมิได ซ่ึงผูออกหุนกูจะตองแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพ่ือยกเลิก

หุนกูที่ซ้ือมาดังกลาว รวมทั้งแจงเรื่องการซ้ือคืนหุนกูใหตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุนกูและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบโดยไมชักชาทั้งนี้ จะตองเปนไปตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของ 

10.4 ผูถือหุนกูไมมีสิทธิขอใหผูออกหุนกูทําการไถถอนหุนกูกอนวันครบกําหนดไถถอนหุนกู 

การไถถอนหุนกูและการซื้อคืนหุนกู 

11.  

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากผูออกหุนกูผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแต

การผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา  

5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข) ผูออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออ่ืนๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนนั้นยังคงมี

อยูเปนระยะเวลา 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับจากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ

และขอใหผูออกหุนกูแกไขการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของผูออกหุนกูแลวโดยผูแทนผูถือ

หุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด  

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

(ค) หนี้ของผูออกหุนกู ซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือที่เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอ่ืนใด 

(เพ่ือปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเก่ียวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ

เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอ่ืน) ที่ผูออกหุนกูเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ 

หรือเปนผูที่มีหนาที่ตองชําระหนี้ในฐานะผูค้ําประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลตั๋วเงินถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม

สัญญาหรือตราสารที่เก่ียวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) 
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เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่อง

การบอกกลาวที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากผูออกหุนกูตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือ หลายครั้ง 

โดยผูออกหุนกูไมสามารถชําระหนี้ดังกลาวไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําช้ีขาดอัน

เปนที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถของผูออก

หุนกูในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพ่ือขอฟนฟูกิจการของผูออกหุนกูหรือเพ่ือขอใหผูออกหุนกูลมละลายภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ 

หรือไดมีคําส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของผูออกหุนกู หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของผูออก

หุนกูตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําส่ังหรือมติใดๆ มิไดถูก

ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดส้ินไปภายใน 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันที่มีคําส่ัง

นั้นๆ  

(ฉ) ผูออกหุนกูดําเนินการเพ่ือขอฟนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผูออกหุนกู เวนแต กรณีการเลิกกิจการของผูออกหุนกู

ดังกลาว เปนกรณีที่เก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซ่ึงตามขอกําหนดและเงื่อนไขของการดําเนินการดังกลาว นิติบุคคลที่

จะคงอยูตอไปจะเขารับเอาหนี้ส้ินหรือขอผูกพันทั้งหมดของผูออกหุนกูที่เก่ียวกับหุนกูโดยชัดเจน 

11.2 เม่ือเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 1.1 หาก 

(ก)  ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง)  เปนกรณีตามขอ 1 1.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึง

ขณะนั้นซ่ึงถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นดวย ทั้งนี้ ผูแทนผูถือหุนกู

จะตองยืนยันตอผูออกหุนกูวาในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหผูออกหุนกูไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและมีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู  

11.3 เม่ือผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหผูออกหุนกูชําระหนี้ที่คางชําระอยูตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถ

กระทําได ซ่ึงรวมถึงการฟองรองบังคับคดีเอากับผูออกหุนกูดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คางชําระแกตนเองจากผูออกหุนกูไดดวยตนเองก็

ตอเม่ือหลังจาก 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังผูออกหุนกูตามขอ 1 1.2 แลว ยังไมมี

การชําระหนี้ที่คางชําระแกตน และขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองผูออกหุนกู

ใหชําระหนี้ที่คางชําระ 
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12.  

12.1 ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิเรียกประชุมผูถือหุนกูไดไมวาในเวลาใดๆ แตผูแทนผูถือหุนกูจะตองเรียกประชุมผูถือ

หุนกูโดยเร็ว ซ่ึงจะตองไมเกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู

รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดมีคําขอเปนหนังสือใหผูแทนผูถือหุนกูเรียกประชุม

ผูถือหุนกู หรือนับแตวันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่กําหนดไวในขอ 1 1.1 และในขณะนั้นผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดสงหนังสือแจง

ไปยังผูออกหุนกูใหทําการชําระหนี้หุนกูคางชําระตามขอ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในขอ 15.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะตองแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหมแทนผูแทนผูถือหุนกูรายเดิม เวนแตเปนกรณีที่มีการออกหนังสือ

เพ่ือขออนุมัติเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูตาม ขอ 14.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณสําคัญซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูหรือผูถือหุนกูไมวารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนกูหรือถือหุนกู รวมกันไมนอย

กวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผูแทนผูถือหุนกู) เห็นวาอาจกระทบตอสวน

ไดเสียของผูถือหุนกู หรือความสามารถของผูออกหุนกูในการปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผูถือหุนกูที่เรียกประชุมและดําเนินการประชุมโดยชอบมีผลใชบังคับและผูกพันผูถือหุนกูทุกราย 

ไมวาจะไดเขารวมประชุมหรือไมก็ตาม สวนหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูนั้นจะเปนไปตามเอกสารหมายเลข 1  

แนบทายขอกําหนดสิทธิ 

12.3 ผูออกหุนกูจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เก่ียวของกับการจัดการประชุมผูถือหุนกูทั้งที่เรียกประชุมโดยผูออกหุนกู 

และที่เรียกประชุมโดยผูแทนผูถือหุนกู 

การประชุมผูถือหุนกู 

13.  

13.1 ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดา

ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือ

โดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 1 3.2 นี้ และขออ่ืนๆ ของขอกําหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใช 

ดุลยพินิจของตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ 

ผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ข) ทําความตกลงกับผูออกหุนกูในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

จะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง  

(2) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวา

เปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง 

อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูแทนผูถือหุนกู 
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(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 1 1.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดที่จะตองดําเนินการ

ตามขอ 1 1.2 หากผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตาม

ขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เก่ียวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่ผู

ออกหุนกูไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืนๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง

รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเก่ียวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วัน

นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหผูออกหุนกูทราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะเวลาดังกลาว

เพ่ือใหผูออกหุนกูเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 

12.1 (ค) โดยไมชักชา 

13.3 ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกู แต 

ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใดๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือ

รับรองที่ออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของผูออกหุนกู หรือความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแก 

ผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเช่ือถือดวยความสุจริตและดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจาก

บุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็น คําแนะนํา หรือขอมูลดังกลาว

จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 

14.  

14.1 ผูออกหุนกูไดแตงตั้งธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายที่เก่ียวของและมีความเปน

อิสระ ใหทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแลว และใหถือวาผูถือหุนกูทุกรายยินยอมใหผูออกหุนกูแตงตั้งธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูแทนผูถือ

หุนกู 

14.2 กรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูมีดังตอไปนี้ 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 

(หกสิบ) วัน นับแตวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือ

บกพรองตอหนาที่ 

(ค) เม่ือผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ฝาฝนขอกําหนดของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูหรือขอกําหนดสิทธิ และการฝาฝนนั้น

ยังคงไมไดรับการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผูออกหุนกูไดมีหนังสือแจงใหผูแทนผูถือ

หุนกูทําการแกไข 

การแตงตั้งและเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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(ง) ผูแทนผูถือหุนกูบอกเลิกการทําหนาที่โดยถูกตองตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

(จ) เม่ือเกิดเหตุการณอ่ืนๆ ที่ทําใหสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูระงับไป ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูแทนผู

ถือหุนกู 

14.3 เม่ือเกิดกรณีที่จะตองทําการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู ใหผูแทนผูถือหุนกูหรือผูออกหุนกูดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผูถือหุนกูเพ่ือใหลงมติอนุมัติการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงตั้งบุคคลอ่ืนที่เสนอโดยผูออก

หุนกูเขาทําหนาที่ผูแทนผูถือหุนกูแทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูและแตงตั้งบุคคลอ่ืนที่เสนอโดยผูออกหุนกูเขาทําหนาที่ผูแทน 

ผูถือหุนกูแทนตอผูถือหุนกูทุกราย  ซ่ึงหากไมมีผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือถือหุนกูรวมกันเกินกวารอยละ  10 (สิบ) 

ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดย่ืนหนังสือคัดคานภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผูออกหุนกู

ออกหนังสือดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนกูทั้งหมดอนุมัติการเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกูที่ผูออก

หุนกูเสนอไวในหนังสือแจงนั้นแลว  

ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังไมมีผูแทนผูถือหุนกูรายใหมปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิไมวาดวยเหตุใดก็ตามผูแทนผูถือหุนกู 

รายเดิมจะตองรับปฏิบัติหนาที่เชนเดิมไปพลางกอนเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

14.4 การเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกูนี้  ผูออกหุนกูจะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยตามประกาศและกฎหมายที่เก่ียวของและใชบังคับอยูในขณะนั้นดวย ซ่ึงเม่ือผูออกหุนกูไดดําเนินการเก่ียวกับการ

แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูรายใหมเรียบรอยแลว ผูออกหุนกูจะตองแจงใหผูถือหุนกูทราบถึงการแตงตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) 

วัน และผูแทนผูถือหุนกูเดิมจะตองทําการสงมอบทรัพยสิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมดใหแกผูแทนผูถือหุนกูที่

ไดรับแตงตั้งใหมโดยเร็ว และจะตองใหความรวมมือกับผูแทนผูถือหุนกูที่ไดรับแตงตั้งใหมอยางเต็มที่เพ่ือใหการดําเนินการ

ตามหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูใหมเปนไปโดยเรียบรอย 

15.  

15.1 การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิ นอกเหนือจากขอ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูออก 

หุนกูและที่ประชุมผูถือหุนกู 

15.2 ผูออกหุนกูจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเพ่ิมเติมใหผูแทนผูถือหุนกู นายทะเบียนหุนกู และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่มีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิและจะจัดสงใหแกผูถือ

หุนกูเม่ือไดรับการรองขอ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ 

16.  

หากใบหุนกูฉบับเกาสูญหาย ฉีกขาดหรือชํารุดดวยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผูถือหุนกูตองการใหแยกใบหุนกู หรือรวมใบ

หุนกู หรือใหออกใบหุนกูในช่ือของตน ผูถือหุนกูที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูมีสิทธิย่ืนคําขอใหนายทะเบียนหุนกู

ออกใบหุนกูฉบับใหม โดยจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตาม สมควรตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด ในการนี้  

นายทะเบียนหุนกูจะตองออกใบหุนกูฉบับใหมใหแกผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วันทําการ นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูได

รับคําขอใหออกใบหุนกูฉบับใหม และเอกสารอ่ืนๆ ตามที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบันทึก

ในสมุดทะเบียนผูถือหุนกูวามีการยกเลิกใบหุนกูฉบับเกาดวย 

 

การขอออกใบหุนกูฉบับใหม 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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17.  

ขอกําหนดสิทธินี้จะมีผลใชบังคับเริ่มในวันที่ออกหุนกูไปจนถึงวันที่มีการชําระหนี้ตามหุนกูครบถวนเรียบรอยแลว โดย

ขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดหรือแยงกับ

กฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับหุนกู ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศดังกลาวบังคับกับ

หุนกูแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดหรือแยงกันนั้น 

  

 ผูออกหุนกู 

 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

 

โดย    

ผลบังคับของขอกําหนดสิทธิและกฎหมายท่ีใชบังคับ 

      [•]        



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
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1. 

เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกู 

ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูซ่ึงประสงคจะเรียกประชุมผูถือหุนกู แลวแตกรณี จะตองดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกู

จัดสงหนังสือเรียกประชุมถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ในกรณีที่มิไดเปนผูขอใหเรียกประชุม) และผูถือหุนกูทุกราย 

โดยจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไปรษณียอากาศ (Air mail) (ในกรณีที่สงถึงผูถือหุนกูในตางประเทศ) ตามรายช่ือและ

ที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนกู ถึงผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกู (ซ่ึงมิไดเปนผูขอใหเรียก

ประชุม) และผูถือหุนกูไมนอยกวา 7 (เจ็ด) วัน (ไมนับวันที่สงหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) กอนวันนัดประชุม 

หนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุ วัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม วาระการประชุมและผูที่ขอใหเรียกประชุม 

ทั้งนี้ นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูใหแกผูถือหุนกูทุกรายตามรายช่ือและที่อยูซ่ึงปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุนกูเม่ือส้ินเวลาทําการในวันทําการกอนวันนัดประชุมไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน 

การเรียกประชุม 

2.  

ผูมีสิทธิเขารวมในการประชุมผูถือหุนกูแตละครั้งจะประกอบดวยบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนกู ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกู 

(ข) ผูถือหุนกูอาจแตงตั้งใหผูถือหุนกูรายอ่ืนหรือบุคคลใดๆ (“ ผูรับมอบฉันทะ ”) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได โดยจัดทําหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุนกูกําหนด ซ่ึงขอรับได ณ สํานักงานใหญของนาย

ทะเบียนหุนกู ทั้งนี้ ผูถือหุนกูจะตองจัดสงตนฉบับหนังสือมอบฉันทะใหแกนายทะเบียนหุนกูไมนอยกวา 24 (ย่ีสิบส่ี) 

ช่ัวโมงกอนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีสวนเก่ียวของกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึงไดรับการรอง

ขอจากผูออกหุนกู และ/หรือผูแทนผูถือหุนกูใหเขารวมประชุมเพ่ือทําการช้ีแจงและแสดงความเห็นตอที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตใหเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ 

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม 

3.  

3.1 ในการประชุมผูถือหุนกูเพ่ือพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแต  

2 (สอง) รายขึ้นไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวม

ประชุม จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมาจากการประชุมครั้งกอน

ซ่ึงไมสามารถประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.1 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมานี้  จะตอง

ประกอบดวยผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไปไมวาจะถือหุนกูรวมกันเปนจํานวนเทาใดก็ตามเขารวมประชุม 

องคประชุม 

3.2  การประชุมผูถือหุนกูเพ่ือพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.3 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไป

ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 50  (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ

เปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมาจากการประชุมครั้งกอนซ่ึงไมสามารถ

ประชุมไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.2 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมานี้จะตองประกอบดวยผู

ถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไปซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมด
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เขารวมประชุม  

3.3 การประชุมผูถือหุนกูเพ่ือพิจารณาและลงมติในเรื่องตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 6.4 จะตองมีผูถือหุนกูตั้งแตสองรายขึ้นไป

ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 66 (หกสิบหก) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมดเขารวมประชุม จึงจะครบ

เปนองคประชุม ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนกูเปนการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมาจากการประชุมครั้งกอนซ่ึงไมสามารถประชุม

ไดเนื่องจากขาดองคประชุมตามขอ 3.3 นี้ องคประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมที่เล่ือนมานี้จะตองประกอบดวยผูถือหุนกู

ตั้งแตสองรายขึ้นไป  ซ่ึงถือหุนกูเปนจํานวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุนกูที่ยังไมไดไถถอนทั้งหมด

เขารวมประชุม 

4.  

ผูแทนผูถือหุนกูหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูแทนผูถือหุนกูจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผูที่จะทํา

หนาที่ประธานไมมาประชุมเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (ส่ีสิบหา ) นาที  ใหที่ประชุมลงมติเลือกผูถือหุนกูรายหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 

ประธานในท่ีประชุม 

5.  

5.1 ในการประชุมผูถือหุนกูไมวาครั้งใด หากปรากฏวาเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 45 (ส่ีสิบหา) นาที ยังมีผูถือหุนกูเขารวมประชุม

ไมครบเปนองคประชุม ประธานในที่ประชุมจะตองส่ังเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผูออกหุนกูหรือผูแทนผูถือหุนกูเปนผูเรียกประชุม ใหประธานในที่ประชุมเล่ือนการประชุมผูถือหุนกูไป

ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานกําหนด โดยวันนัดประชุมใหมจะตองอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7  

(เจ็ด) วัน แตไมเกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เวนแต ผูออกหุนกูและผูแทนผูถือหุนกูจะตกลงกัน

ใหไมมีการเรียกประชุมใหม นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหมจะตองเปนเรื่องเดิมที่อาจ

พิจารณาไดโดยชอบในการประชุมครั้งกอนเทานั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผูถือหุนกูเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามที่กําหนดไวใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองคประชุมนี้เปนการประชุมที่ไดเรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งกอนขาดองค

ประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหมตามที่กําหนดไวใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุนกูจะตองจัดสงหนังสือเรียกประชุมสําหรับการประชุมครั้งใหมที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งกอนขาด

องคประชุมใหแกผูออกหุนกู ผูแทนผูถือหุนกูและผูถือหุนกูตามรายช่ือและที่อยูซ่ึงไดเคยจัดสงหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกู

ใหในครั้งที่ขาดองคประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) วัน กอนวันนัดประชุมครั้งใหม (ไมนับวันที่สง

หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถือหุนกูจะตองระบุวัน เวลา สถานที่สําหรับการประชุม 

วาระการประชุม และองคประชุมที่ตองการสําหรับการประชุมครั้งใหม 

การเลื่อนประชุม 

6.  

6.1 การลงมติในเรื่องตางๆ ของที่ประชุมผูถือหุนกู ใหตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

ซ่ึงผูถือหุนกูแตละรายจะมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนกูที่ตนถืออยู โดยใหถือวาหุนกู 1 (หนึ่ง) หนวยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี

ที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพ่ิมจาก

คะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเปนผูถือหุนกู หรือผูรับมอบฉันทะ 

มติของท่ีประชุม 
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6.2 มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ นอกจากที่กําหนดไวในขอ 6.3 และ 6.4 จะตองเปนมตโิดยคะแนนเสียงขางมากไม

นอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ 66 (หกสิบหก) 

ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิซ่ึงไมเก่ียวของกับเรื่องตางๆ ที่กําหนดไวในขอ 6.4  

(ข) การเปล่ียนตัวผูแทนผูถือหุนกู และการแตงตั้งบุคคลใดเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหม  

6.4 มติที่ประชุมผูถือหุนกูในเรื่องตางๆ ตอไปนี้จะตองเปนมติโดยคะแนนเสียงขางมากไมนอยกวารอยละ  75 (เจ็ดสิบหา) ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนกูซ่ึงเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การชําระหนี้ตามหุนกูดวยการแปลงสภาพหุนกูเปนหุน หุนกูอ่ืน หรือทรัพยสินอ่ืนของผูออกหุนกูหรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแกไขวันครบกําหนดไถถอนหุนกู หรือวันครบกําหนดชําระเงินไมวาจํานวนใดๆ ตามหุนกู  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไขจํานวนเงินตน ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจํานวนอ่ืนใดที่คางชําระหรือที่จะตองจาย

ตามหุนกู 

(ง) การเปล่ียนแปลงสกุลเงินตราของเงินไมวาจํานวนใดๆ ที่จะตองชําระตามหุนกู 

(จ) การแกไขเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนกูในสวนที่เก่ียวกับองคประชุม (ขอ 3.) และมติของที่ประชุม 

(ขอ 6.) 

(ฉ) การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิเพ่ือใหสามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามขอ (ก) ถึง (จ) ขางตน 

6.5 ผูถือหุนกูรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

7.  

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนกูใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบส่ี) วัน

นับจากวันประชุมและเก็บรักษาตนฉบับไวรวมทั้งจัดใหมีสําเนาเพ่ือใหผูถือหุนกูตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของผูแทนผู

ถือหุนกูในวันและเวลาทําการของผูแทนผูถือหุนกู 

รายงานการประชุมผูถือหุนกู 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุนกู 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล        
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.Sc. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
 Ph.D. (Mechanical Engineering),  
 Oregon State University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบ้ริหาร
 ระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท.4)     
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร RCP  21/2009 

2541 - 2543 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2544 - 2546 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2546 - 2553 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

2553 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลยีม จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจุลสิงห ์
วสันตสิงห ์
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

62 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)    
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 เนติบัณฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย 
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 Master of Comparative Law (MCL.) 
 University of Illinois, U.S.A.  
 นิติศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 นิติศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นิติศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 มหาวิทยาลัยโยนก 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388) 
 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครอง 
 ในระบอบประชาธปิไตยส าหรับนักบรหิารระดับสูง 
 (ปปร.8) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท.5) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร   DCP 35/2003 , FND 7/2003 ,  
 UFS 1/2006 ,  ACP 17/2007 , Refresher 
 Course DCP 1/2008 

2548 - 2552 รองอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด 

2552 - ปัจจุบัน อัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   รองประธานกรรมการ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ           บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวัชรกิต ิ
วัชโรทัย 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
  ประธาน
 กรรมการ 
 สรรหา 
 
 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

52 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL.,  U.S.A. 
 ปรัชญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรการ 
 ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและ 
 การเมือง วปม. รุ่นที่ 4 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบ้ริหาร 
 ระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท.9) 
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ภาครัฐ (PDI) หลักสูตร “ก ากับดแูลกิจการส าหรับ 
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
 และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5 
 วิทยาลัยการยุติธรรม ส านักงานศาลยตุิธรรม 
 หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 (บยส.) รุ่นที่ 15 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP 121/2009 

2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทบั ส านักพระราชวัง 

2550 - ปัจจุบัน กรมวังผู้ใหญ่ ส านักพระราชวัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการสรรหา   กรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท กฤษดามหานคร จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 คณะกรรมการด าเนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย 
 อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนราชวินิตประถม 
 นายกสมาคมผูป้กครอง และครูโรงเรียนราชวินิตประถม 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท้รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดสุติ 
 ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน 
 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 M.A. Development Economics, 
 Williams College, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 นักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่นที่ 35 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DAP 51/2006 , DCP 97/2007 , 
  ACP 22/2008 
  

2543 - 2546 ผู้ช่วยเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

2546 - 2547 ที่ปรึกษาดา้นนโยบายและแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

2547 - 2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

2553 - ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาต ิ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)         
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 กรรมการสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 คณะกรรมการชดเชยภาษีสินค้าส่งออก 
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบุญสม 
เลิศหิรัญวงศ ์
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Dr. Ing. (Civil Engineering) INSA, Toulouse, 
 France 

2550 - 2551 กรรมการนโยบายการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 - 2553 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประเภทผู้แทนบริหาร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการสภากาชาดไทย  

2551 - ปัจจุบัน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
        - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางเบญจา 
หลุยเจริญ 
 
 กรรมการ 
 
 กรรมการ 
 ก าหนดค่า 
 ตอบแทน 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 Middle Management Professional 
 Development Revenue Canada 
 EDI Taxation Technology 
 ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง กรมสรรพากร 
 (Australia and New Zealand) 
 Strategic Thinking and Executive Action, 
 Kellogg School of Management, U.S.A. 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรการ 
    ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปรอ.4616) 
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 ภาครัฐ (PDI) หลักสูตร “ก ากับดแูลกิจการส าหรับ 
 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
 และองค์การมหาชน” 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP 75/2006 , ACP 27/2009,  
    SFE 7/2010, RCP 23/2010 

2546 - 2547 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

2547 - 2548 ที่ปรึกษาดา้นพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

2548 - 2551 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 

2551 - 2554 รองปลัดกระทรวง 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจดา้นทรัพย์สิน 

กระทรวงการคลัง 

2554 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ  บริษัท กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
      - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไกรฤทธิ ์
นิลคูหา 
 
 กรรมการ 
 
 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน 
 
 กรรมการ 
 สรรหา 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico  
    Institute of Mining and Technology, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 
 หลักสูตรนักบริหารระดบัสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  UFS 6/2006 , DAP 53/2006 ,  
  ACP 24/2008 , R-SS 1/2009 

2546 - 2548 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2548 - 2551 อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2551 - 2552 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

2552 - ปัจจุบัน อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   กรรมการสรรหา   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวรุณเทพ 
วัชราภรณ์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

44 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) 
 มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย  
 Master of Science in Information System 
 (MIS), Engineering School, George 
 Washington University, U.S.A. 
 

2549 - 2550 ผู้อ านวยการส านักงานการตลาด 
และผลิตภัณฑ์ One-2-Call 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จ ากัด 
2551 - 2553 ผู้อ านวยการส านักงานขาย 

กลุ่มลูกค้าองค์กร 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 
ส่วนงานขายกลุ่มลูกค้าองค์กร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 
ส านักรองประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
     - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมนตรี 
โสตางกูร 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 

50 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.B.A. Northrop University, Los  Angeles,  
    California, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรนักบริหารระดบัสูง 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.9) 

2551-2552 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2551 - 2553 กรรมการ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ

2551 - 2554 กรรมการบริหาร การประปาส่วนภูมิภาค 
2551 - 2554 กรรมการ การเคหะแห่งชาต ิ
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Prestige Direct  Marketing Co.,Ltd. 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มพิคเจอร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท Media Shaker Co.,Ltd. 
 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด  
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ กองทุนเพื่อป้องการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นภายใต้โครงการสายใยรัก 
 แห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 ที่ปรึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
 สยามมกุฎราชกุมาร 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พล.อ.วรวัฒน์ 
อินทรทัต 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

63 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันป้องกัน
 ประเทศ (สปท.6) 
 
ประวัติการอบรม 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศสหรัฐอเมริกา 
 การบริหารทรัพยากรในการป้องกันประเทศ
 สหรัฐอเมริกา 

2545 ฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม 

2547 รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2548 ผู้ช่วยหัวหนา้ฝ่ายเสนาธิการประจ ารัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม 

2551 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 

2551 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ยู เพลส จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
 ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยุยานเกราะ FM 89 Mhz. 
 ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอกพฤณท์ 
สุวรรณทัต 
 
 กรรมการ
 อิสระ 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 สถาบันป้องกันประเทศ ปี 2547 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP 110/2008   

2543 - 2544 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 
มหาดเล็กรักษาพระองค ์

กระทรวงกลาโหม 

2545 - 2547 ผู้บัญชาการ มณฑลทหาบกที่ 11 กระทรวงกลาโหม 
2547 - 2549 ผู้บัญชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม 
ปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝา่ยเสนาธิการประจ า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจิตรพงษ์ 
กว้างสุขสถิตย ์
 
 กรรมการ 

63 0.000906 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเครื่องกล)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.Eng. (Industrial Engineering), 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
  Doctor of Engineering Industrial, 
 Lamar University, Texas, U.S..A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Stanford Executive Program, 
 Stanford University, U.S.A. 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP 42/2004 , FND 9/004 , 
 RCC 10/2010 

2543 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

2546 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจส ารวจ 
ผลิต และก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2551 - 2552 ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    PTT International Company Limited 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   PTT International Company Limited  

 ประธานกรรมการ   Starits Asia Resources Ltd.  
 

กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ
หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสีหศักดิ ์
พวงเกตุแก้ว 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

55 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาความสัมพันธ์ 
 ระหว่างประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Master of Arts (International Public Policy), 
 Johns Hopkins University, U.S.A. 

2545 อธิบดีกรมสารนิเทศ 
และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2549 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

2550 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจ าส านักงาน
สหประชาชาติ และองค์การระหวา่งประเทศอื่นๆ 
ณ นครเจนีวา 

กระทรวงการต่างประเทศ 

2554 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอินสอน 
บัวเขียว 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 

62 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลยับูรพา 
 (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน) 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 Doctorate of Public Administration, 
 Century University, New Mexico, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
        - 

2527 - 2552 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท สุราทิพย์ และ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

2533 - 2538 ที่ปรึกษา บริษัท ลาว - ชินวัตร เทเลคอมมินิเคชั่น จ ากัด 

2535 - 2545 ที่ปรึกษา สหกรณ์การเกษตรสันปา่ตอง เชียงใหม่ 

2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และ 
กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
        - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชูโชติถาวร 
 
  กรรมการและ 
    เลขานุการ 
    คณะกรรมการ 
     
  กรรมการ 
    สรรหา 

56 0.000217 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
 Doctor of Engineering in Chemical 
 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 
 Japan 
 
ประวัติการอบรม 
 PTT Executive Leadership Program / 
 GE Crotonville U.S.A. 
 NIDA Executive Leadership Program 2007/ 
 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A. 
 Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / 
 Massachusetts Institute Technology U.S.A. 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 , 
 FND 14/2004 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 

2551 -  
ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
และ 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 

ม.ค. 2552 - 
มิ.ย. 2554 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - 
ก.ย. 2554 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการกลุ่มธุรกจิ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ (MTEC) 
 กรรมการบริหาร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NANOTEC) 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุรงค ์
บูลกุล 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหาร 
 การเงิน 
 

57 0.000414 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Science Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
 Master of Engineering Operations Research  
 and Industrial Engineering Cornell University, 
  New York, U.S.A. 
 Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดบัสงู  
 (ปปร.) รุ่นที่ 8 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่น 4919) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 หลักสูตร  DCP 121/2552 , R-SS 1/2011 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2552 - 2555 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
    - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยเพาเวอร์ จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยพาราไซรีน จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท อุบล-ไบโอ เอทานอล จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการอ านวยการ  สถาบันปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชัย 
พรกีรติวัฒน์ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    ปฏิบัติการ 
    กลุ่มธุรกิจ 
    ปิโตรเลียม 
    ขั้นต้นและ 
    ก๊าซธรรมชาติ 

59 0.000195 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
ประวัติการอบรม 
 Asean Executive Program (AEP), 

GE  Management Development Institute 
 Senior Executive Program (SEP), 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 
The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
หลักสูตร  DCP 111/2008 

2545 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญบ่ริหารโครงการ  
กลุ่มธุรกิจส ารวจ ผลติ และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต ์

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี 
 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณัฐชาต ิ
จารุจินดา 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกิจ 
 ปิโตรเลียม 
 ขั้นปลาย 
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0.000068 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 Oxford Energy Seminar, UK 
 Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรป้องกัน
 ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 129/2010 

2547 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จดัหา 
และจัดส่งปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2548 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการกลุ่มปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ     บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 พ.ค 55 

หน้าท่ี 19 
 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ 
 
  รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่ 
    กลยุทธ์ 
    องค์กร 
     

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.50) และ (ปรอ.20) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 131/2010 

2538 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ 

และผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกลยทุธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 กรรมการ  Xayaburi Power Co., Ltd  (XPCL) 
 กรรมการ  Sakari Resources Limited  (SAR) 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพันธ ์
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 ทรัพยากร 
    บุคคลและ 
    ศักยภาพ
 องค์กร 
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0.000029 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
ประวัติการอบรม 
 Strategic Human Resource  Management, 
 Harvard University, U.S.A. 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 
 The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 Senior Executive Program ( SEP ), 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 The Institute of Directors Association (IOD) 
 DCP 138/2010 

2544 - 2546 ผู้จัดการฝา่ยพัฒนาองค์กร ส านักงานใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผู้จัดการฝา่ยนโยบายทรัพยากรบคุคล  
ส านักงานใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานทรัพยากรบคุคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีท ีโพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ ากัด  
   กรรมการ   บริษัท พีทีท ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพีระพงษ์ 
อัจฉริยชีวิน 
 
 รองกรรมการ 
   ผู้จัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 

60 0.000376 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประวัติการอบรม 
 Senior Executive Program (SEP), 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Public Administration and Law for Executives, 
 สถาบันพระปกเกล้า 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 80/2006 , UFS 2/2006 
 

2544 - 2546 ผู้จัดการฝา่ยระบบท่อจัดจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2546 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
แยกก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ยูทิลติี้ จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 
รังคสิร ิ
 
 รองกรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 หน่วยธุรกิจ 
 น้ ามัน 

55 0.000153 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY., 
 U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 
 2009, The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร   CSP 8/2004 , DCP 61/2005 , 
 FND 19/2005 

2546 - 2548 ผู้จัดการฝา่ย ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จัดการฝา่ยประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

สื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRB) 
 กรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก  จ ากัด (PTTRM) 
 กรรมการ  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย ์
สุรบถโสภณ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 ปิโตรเคมี 
 และการกลั่น 

54 
 
 

0.000007 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตร 
 TLCA Executive Development Program 
 (EDP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 132/2010 , ACP 38/2012 , 
 MIR 12/2012 

2550 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านวางแผน 
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไทยออยล์.  จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญแ่ผนและ 
บริหารบริษัทในเครือหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท พีทีท ีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรากร 
กุลธรรม 
 
 รอง 
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่ 
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหว่าง 
 ประเทศ 

58 0.000234 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสุขาภบิาล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. (Science) Civil Engineering University 
 of Missouri, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Leadership Program, IMD Institute 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 
 The Wharton School, University of  
 Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
Supply and Planning Manager  

บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
Deputy CEO-Supply Planning 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading Pte Ltd., Singapore 
 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร ์
วงศ์วานิช 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท. 
 ส ารวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จ ากัด 
 (มหาชน) 

54 0.000196 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
 M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10 
 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (วตท.6) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูป้องกัน
 ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกสาร  (วปอ.) รุ่นที่ 22 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   
 หลักสูตร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 , 
 RCC 13/2011 

  2547 - 2551 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ปตท. สผ. ปฏบิัติงาน 
ในต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร  ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงินและรกัษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 

 

กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนนต ์
สิริแสงทักษิณ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท พีทีท ี
    โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากัด 
 (มหาชน) 

60 0.000496 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชีมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎบีัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
 
ประวัติการอบรม 
 Project Investment Appraisal and 
 Management and Global Leadership,  
 Harvard University, U.S.A. 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (วตท.1) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  หลักสูตร  DAP 52/2006 , DCP 73/2006 , 
 LBP 1/2011 , R-CAC 1/2011 

2545 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2551 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากัด 
     กรรมการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบวร 
วงศ์สินอุดม 
 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีท ี
 โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากัด  
 (มหาชน) 

58 0.000042 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร  DAP 76/2008 

2548 - 2549 ผู้จัดการฝา่ยผลิตภัณฑ์และคุณภาพ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2549 - 2550 รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการ 
และพาณิชยกิจ 

บริษัท โรงกลั่นน้ ามันระยอง จ ากัด (มหาชน) 

2550 - 2552 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (ร่วม) บริษัท อัลลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
2552 - 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ปฏิบัติการ 
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวีรศักดิ ์
โฆสิตไพศาล 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร  
    บริษัท 
 ไทยออยล์  
 จ ากัด 
    (มหาชน) 

58 0.000110 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Science (Mechanical Engineering),  
    Texas A&I University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Top Executive Program in Commerce 
 and Trade (TEPCOT) 2/2009 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (วตท.11) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 หลักสูตร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญส่ายงานธุรกิจการคา้ และ
กรรมการผู้จัดการ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ ากัด (มหาชน) 

2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ปตท. ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการ  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 กรรมการ     บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินอล จ ากัด 
 กรรมการ     Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 กรรมการ     PTT Chemical Internation (Asia Pacific ROH) Limited 
 กรรมการ     PTT Chemical Internation Private Limited 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 กรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุวนันท ์
ชาติอุดมพันธ์ 
 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีท ี
 ฟีนอล จ ากัด 

60 0.000031 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโก 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
 Tennessee Associates International :  
    Leadership Assessment Program 
 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 14 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 
    มหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
 

2544 - 2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2545 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญแ่ยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ปตท.  ปฏิบัติงาน  
Secondment  ในต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิร ิ
 
 กรรมการ    
    ผู้จัดการใหญ่ 
    บริษัท 
    ไออาร์พีซี   
    จ ากัด  
    (มหาชน) 

50 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีดา้นบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 

(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การค้าระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High 
Distinction),  Amstrong University Berkeley, 
California U.S.A. 

 Doctoral Course in Human Resources 
Management  and Managerial Economics 
Golden Gate University, San Francisco, 
California, U.S.A. 

 Executive Education Program, Harvard 
Business School, Harvard University, U.S..A. 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง  
 (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกัน 
 ราชอาณาจักร 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 หลักสูตร  DCP 125/2009 

2545 - 2550 รองผู้จัดการใหญ่แผนธุรกิจและการเงิน บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองค์กร และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจท่าเรือ
และบริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

 กรรมการ   บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2553-2555 
 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม วาระปี 2553-2555 
 คณะกรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียม 
 กรรมการ คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมไทย 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน ์
เอ้ือนฤมิต 
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่  
 การเงิน
 องค์กร 
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0.000089 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า)  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Master of Business Administration, with  
     emphasis in Financial Management  
    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
 
ประวัติการอบรม 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 INSEAD Business School, Fontainebleau, 
 France Advance Management Programme 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท.4) 
 วิทยาลัยการยุติธรรม 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง 
 รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    
 หลักสูตร  DCP รุ่นที่ 8 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 

 2548 - ม.ค. 2554 Deputy Managing Director - Finance Thai Oil Public Company Limited 

 ก.พ. 2554 - 
 ต.ค. 2554 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญช ี
และการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ต.ค 2554-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ ากัด (มหาชน)- 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 เหรัญญิก สมาคมวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 พ.ค 55 

หน้าท่ี 32 
 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา 
ประหารข้าศึก 
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่ 
 บัญชีองค์กร 
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0.000166 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร ์
 และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลัยเกริก 
 M.B.A. (Business Administration),  
 Tarleton State University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 Canadian Petroleum Development Program, 
 Canadian Institute for Petroleum Industry 
 Development 
 Sasin Senior Executive Program (SEP 12), 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Certificate of International Oil and Gas 
 Accounting, Professional Development 
 Institute University of North Texas, U.S.A. 
 Certificate of Completion CFO Certification 
 Program (CFO-รุ่น 2), สภาวิชาชีพบัญชี   
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 Certificate of NIDA-Wharton Executive 
 Leadership Program, Wharton University of 
 Pennsylvania 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP 119/2009 

 

  ต.ค.44 - 31 พ.ค.49 ผู้จัดการฝา่ยบัญชี ส านักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ค.49 ผู้จัดการฝา่ย ประจ ารองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร 
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญบ่ัญชีองค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บัญชีองค์กร ส านักงานใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ บริษัท PTT International Trading PTE. LTD.  (PTTT) 
 
ต าแหน่งงานพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการดา้นการท าบญัชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการพัฒนาการท าบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (IFRS)  



 
สํา นั ก ง านก า รตรวจ เ งิ น แ ผ่นดิ น  
Office of the Auditor General 
 

  
 
 
 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ   วนัท่ี  31 
ธนัวาคม  2553 และ 2552  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ   งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดับ  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 
บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  กบับริษทัอ่ืน  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงเป็น
การร่วมทุนระหวา่งบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหวา่งบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน
ท่ีไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดรั้บและใชร้ายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน
ดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2553 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัขา้งตน้ ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมคิดเป็น
อตัราร้อยละ  34.64  และ 33.80 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  คิดเป็นร้อยละ  23.95  และ 12.63  ตามลาํดบั 
 
  สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผล
ว่างบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้
วิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ี
นาํเสนอในงบการเงินโดยรวม สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบั
รายงานของผูส้อบบญัชีอื่นท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 
 



 

 

สํา นั ก ง านก า รตรวจ เ งิ น แ ผ่นดิ น  
Office of the Auditor General 
วนัที่  28  กมุภาพนัธ์  2554 

 

 
- 2 - 

 
 
        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 
สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

   

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

เงินลงทุนชัว่คราว 4 21,783,590,159 8,802,924,494 20,891,870,129 8,041,743,335

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.1 83,430,859,347 85,898,364,829 68,946,825,353 66,707,536,835

ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.1 56,902,054,391 42,918,365,875 79,226,807,419 54,214,177,049

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.2 989,520,255 1,002,120,492 2,268,776,157 22,814,871,715

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.2 13,126,525,123 19,040,788,945 8,942,231,471 11,671,241,406

สินคา้คงเหลือ 7 31,268,568,548 13,118,686,962 8,607,545,552 6,357,047,383

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 8 11,841,117,113 11,404,241,450 3,494,039,418 2,897,160,514

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 9,366,674,324 7,909,822,154 2,647,967,869 2,785,552,176

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 364,340,886,343 294,151,224,265 256,337,081,195 218,257,366,333

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.3,10.4 206,525,344,976 194,073,417,946 115,259,730,449 112,588,161,989

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10.4 -                          -                         45,045,196,213 41,499,663,713

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10.4 -                          -                         22,067,622,412 19,949,493,037

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 11 15,769,954,045 10,504,068,248 14,329,417,209 9,230,291,118

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.3 7,628,832,214 7,138,570,128 57,180,249,770 26,570,832,355

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 526,796,086,972 474,586,637,994 218,120,985,294 204,475,563,989

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 13 18,943,328,168 19,634,199,952 13,996,271,502 14,174,294,615

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 14 32,699,297,892 34,007,251,077 -                         -                       

คา่ความนิยม-สุทธิ 15 17,506,128,753 17,381,942,332 -                         -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 15,234,492,023 10,063,537,926 1,281,549,539 1,468,709,559

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 17 7,803,794,253 16,735,195,112 9,743,471,589 19,343,932,390

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 35,899,369,552 24,268,122,187 18,204,454,602 17,110,117,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 884,806,628,848 808,392,942,902 515,228,948,579 466,411,060,570

รวมสินทรัพย์ 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 8,593,725,864 4,144,874,528 -                        -                         
เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 101,020,218,193 69,459,027,949 88,085,331,868 61,374,072,538
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.4 36,127,742,403 32,522,647,036 48,103,919,081 42,677,690,094
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.5 1,042,239,990 651,906,148 5,124,728,260 1,677,289,432
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 10,851,997,059 9,843,321,705 5,941,788,878 6,074,102,370
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21 28,562,271,813 33,934,492,782 27,195,263,165 16,113,225,356
เงินกูย้ืมระยะสั้นอ่ืน 7,944,731,692 2,814,771,131 -                        -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,223,850,369 26,438,062,903 4,097,666,956 5,746,472,475
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,295,031,393 37,788,087,394 17,194,328,688 11,298,655,158
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 22 3,753,368,530 661,198,822 -                        -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 5,079,536,648 3,959,715,379 3,203,738,429 2,678,267,762

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 270,494,713,954 222,218,105,777 198,946,765,325 147,639,775,185

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.6 705,231,528 738,750,432 719,431,654 763,107,926

เงินกูย้ืมระยะยาว 21 342,426,838,966 320,953,645,998 239,630,439,808 241,602,219,402

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 30,408,573,763 28,690,041,692 6,319,413,316 5,270,194,680

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22 22,037,378,744 22,894,700,562 -                        -                         

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,038,460,073 5,480,863,503 6,038,460,073 5,480,863,503

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 5,723,743,820 3,477,467,157 4,528,347,473 2,734,358,750

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 407,340,226,894 382,235,469,344 257,236,092,324 255,850,744,261

รวมหนีสิ้น 677,834,940,848 604,453,575,121 456,182,857,649 403,490,519,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,490,420,250 28,490,420,250
หุน้สามญั 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 24.2 28,337,848,250 28,337,848,250

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24.2 27,585,429,566 24,552,672,966 27,585,429,566 24,552,672,966
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

 ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 4,057,538,785 3,874,472,799 -                           -                        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4,027,988,463 1,289,186,137 3,847,769,253         1,153,380,990      

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,539,853,297) (1,341,442,169) -                           -                        
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 25.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 1,005,090,857 988,613,104 1,005,090,857 988,613,104

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 425,441,191,930 368,621,344,561 251,597,216,474 223,288,146,422
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 490,925,052,279 429,179,941,373 315,383,172,125 281,177,907,457

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 80,387,522,064 68,910,650,673 -                           -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 571,312,574,343 498,090,592,046 315,383,172,125 281,177,907,457

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                          

          (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 27 1,900,004,560,249 1,586,174,455,553 1,758,750,604,497 1,466,999,581,525
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 29 1,729,237,615,739 1,438,463,906,465 1,693,908,905,475 1,411,692,919,090

กําไรขั้นต้น 170,766,944,510 147,710,549,088 64,841,699,022 55,306,662,435
รายไดอ่ื้น 28 13,006,284,740 12,454,047,196 31,041,296,773 27,225,743,263

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 183,773,229,250 160,164,596,284 95,882,995,795 82,532,405,698
ค่าใชจ่้ายในการขาย 29 11,275,027,262 12,637,811,778 10,172,461,367 11,975,623,241
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29 24,196,854,133 22,322,701,854 15,285,235,445 13,258,367,095
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 6.10 697,072,344 508,339,218 119,511,347 120,699,667
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 2,751,686,375 7,377,274,117 -                            -                          
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 30 18,678,623,509 15,458,429,872 -                            -                          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31 1,941,481,813 9,085,875,964 -                            -                          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (11,855,366,600) (4,682,721,605) (9,234,428,110) (4,995,186,748)

กําไรจากการดาํเนินงาน 136,087,850,414 97,456,885,086 79,540,215,746 62,172,902,443

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32 18,992,416,221 18,766,827,008 -                            -                          
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 155,080,266,635 116,223,712,094 79,540,215,746 62,172,902,443

ตน้ทุนทางการเงิน 33 16,043,131,946 14,218,997,769 12,243,203,492 11,193,202,954
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 139,037,134,689 102,004,714,325 67,297,012,254 50,979,699,489

ภาษีเงินได้ 16.1 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
กําไรสุทธิ 99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

การแบ่งปันกําไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย 16,842,322,594 9,142,364,883 -                            -                          

99,930,041,895 68,689,950,768 54,576,941,984 39,650,620,690

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.26 21.06 19.22                         14.03

กาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 26 29.19 20.95 19.20                         14.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุนจากการ กาํไร(ขาดทุน) รวมส่วน ส่วนของ รวมส่วน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิ เปลีย่นแปลงสัดส่วน ที่ยงัไม่เกดิขึน้ ผลต่างจากการ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน ของผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้น ของผู้ถอืหุ้น

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น การถอืหุ้นฯ ในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย แปลงค่างบการเงิน ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยงัไม่ได้จัดสรร บริษทัใหญ่ ส่วนน้อย

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 3,862,091,917 (398,161,828) (817,508,878) 2,857,245,725 963,259,666 326,069,102,279 383,578,551,297 46,956,950,806 430,535,502,103

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (523,933,291) -                         -                    -                        (523,933,291) (996,666,596) (1,520,599,887)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       1,687,347,965 -                       -                         -                    -                        1,687,347,965 -                      1,687,347,965

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     12,380,882 -                          -                       -                         -                    -                        12,380,882 (91,462,989) (79,082,107)

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         -                    -                        1,175,795,556 (1,088,129,585) 87,665,971

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         25,353,438 (25,353,438) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    59,547,585,885 59,547,585,885 9,142,364,883 68,689,950,768

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     12,380,882 1,687,347,965 (523,933,291) -                         25,353,438 59,522,232,447 60,723,381,441 8,054,235,298 68,777,616,739

เงินปันผลจ่าย -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (16,969,990,165) (16,969,990,165) (4,810,387,103) (21,780,377,268)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000            -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        97,282,000 25,978,925 123,260,925

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        1,750,716,800    -                       -                          -                       -                         -                    -                        1,750,716,800 361,559,560 2,112,276,360

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        18,322,313,187 18,322,313,187

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 3,874,472,799 1,289,186,137 (1,341,442,169) 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน -                        -                     -                       -                          (1,198,411,128) -                         -                    -                        (1,198,411,128) (1,490,439,702) (2,688,850,830)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                        -                     -                       2,738,802,326 -                       -                         -                    -                        2,738,802,326 -                      2,738,802,326

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

  การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม -                        -                     183,065,986 -                          -                       -                         -                    -                        183,065,986 (7,136,289) 175,929,697

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถอืหุ้น -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         -                    -                        1,723,457,184 (1,497,575,991) 225,881,193

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                        -                     -                       -                          -                       -                         16,477,753       (16,477,753) -                        -                      -                           

กาํไรสุทธิ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    83,087,719,301 83,087,719,301 16,842,322,594 99,930,041,895        

รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                        -                     183,065,986 2,738,802,326 (1,198,411,128) -                         16,477,753       83,071,241,548 84,811,176,485 15,344,746,603 100,155,923,088

เงินปันผลจ่าย 36 -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    (26,251,394,179) (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)       

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        152,572,000 4,886,900 157,458,900             

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24.2 -                        3,032,756,600 -                       -                          -                       -                         -                    -                        3,032,756,600 398,263,500 3,431,020,100          

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                          -                       -                         -                    -                        -                        328,654,803 328,654,803             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 4,057,538,785 4,027,988,463 (2,539,853,297) 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 490,925,052,279 80,387,522,064 571,312,574,343

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่
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หน่วย : บาท

กําไร(ขาดทุน)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ที่ยังไม่เกิดขึน้ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน รวมส่วน

หมายเหตุ ที่ออกและชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 28,240,566,250 22,801,956,166 (509,353,021) 2,857,245,725 963,259,666 200,632,869,335 254,986,544,121

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      1,662,734,011 -                   -                     -                          1,662,734,011

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   25,353,438 (25,353,438) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     39,650,620,690 39,650,620,690

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      1,662,734,011 -                   25,353,438 39,625,267,252 41,313,354,701

เงินปันผลจ่าย -                          -                      -                           -                   -                     (16,969,990,165) (16,969,990,165)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 97,282,000 -                      -                           -                   -                     -                          97,282,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          1,750,716,800 -                           -                   -                     -                          1,750,716,800

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 1,153,380,990 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 281,177,907,457

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                      2,694,388,263 -                   -                     -                          2,694,388,263

สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 25.2 -                          -                      -                           -                   16,477,753        (16,477,753) -                             

กาํไรสุทธิ -                          -                      -                           -                   -                     54,576,941,984 54,576,941,984

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สําหรับงวด -                          -                      2,694,388,263 -                   16,477,753        54,560,464,231 57,271,330,247

เงินปันผลจ่าย 36 -                          -                      -                           -                   -                     (26,251,394,179) (26,251,394,179)

ทุนเรือนหุน้ที่ออกและชาํระแลว้ 24.2 152,572,000 -                      -                           -                   -                     -                          152,572,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 24.2 -                          3,032,756,600 -                           -                   -                     -                          3,032,756,600

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 28,490,420,250 27,585,429,566 3,847,769,253 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 315,383,172,125

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

  6



หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 51,222,579,687 43,149,762,484 10,283,085,637 9,776,000,167
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (74,800,633) (409,705,108) (75,407,254) (459,214,818)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (520,221,331) 4,552,418,516 (197,537,592) (4,063,707)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 78,400,000 -                         78,400,000 -                        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย (5,399,501) 383,807,747 (72,234,981) 370,657,226
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,992,416,221) (18,766,827,008) -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 16,842,322,594 9,142,364,883 -                        -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (9,443,212,320) (4,500,363,918) (5,434,881,825) (3,080,751,147)
หน้ีสงสัยจะสูญ 58,869,992 6,426,366 54,794,478 2,033,197
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,471,915,640 5,671,138,123 -                        -                        
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

สวนลดมูลคาหุนกตูดจาหนาย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 20,850,041 21,635,862 17,980,482 19,719,643
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 27,230,746 (784,978,425) 7,030,015 (544,422,313)
เงินปันผลรับ (514,280,000) (53,679,977) (18,830,837,386) (14,546,865,862)
ภาษีเงินได้ 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
ดอกเบ้ียรับ (2,678,794,756) (1,854,733,023) (3,852,357,879) (3,061,423,534)
ดอกเบ้ียจ่าย 15,156,065,022 13,522,847,859 11,635,782,945 10,629,939,010
คา่ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล -                          3,105,525,354 -                        -                        
อ่ืนๆ 15,059,492 (5,971,560) 100,000 208,194

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 174,886,526,927 146,069,563,997 60,938,475,274 50,109,061,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน 3,214,967,227 (17,662,313,936) (2,256,389,786) (10,917,258,162)
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,917,894,786) (11,370,002,949) (25,162,267,025) (14,944,820,646)
ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการ

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365,552,293 (81,145,951) 179,707,952 713,756,197
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 4,621,880,126 2,547,847,512 3,115,823,644 2,864,168,412
สินคา้คงเหลือ (18,441,294,645) 1,611,639,435 (2,312,350,519) 2,664,050,934
พสัดุคงเหลือ (473,982,831) (2,579,106,359) (645,472,866) (519,484,092)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (839,982,064) 2,994,053,009 200,992,282 1,758,371,406
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 11,070,056,214 (9,076,132,564) 11,739,116,156 (9,150,437,094)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,237,930 (18,445,966) 1,100,635             259,994,834
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,330,852,665) (3,490,272,002) (1,393,366,013) (5,065,652,565)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 31,170,120,399 12,959,874,511 24,540,997,968 14,102,954,661
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,758,269,960 17,089,345,609 5,394,489,837 13,066,961,753
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะส้ัน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,074,838,604 (205,971,245) 722,229,101 1,513,975,885

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 371,194,364 341,000,436 (56,874,825) 1,257,778,148
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (437,879,245) 811,764,965 1,957,224,254 (1,953,224,010)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,222,143,671 1,794,083,223 481,226,194 196,527,692
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 557,596,570 438,369,710 557,596,570 438,369,710
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,264,990) (37,166,704) (43,801,272) (35,184,987)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,108,577 (3,415,190,019) -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,013,096,854 (1,918,620,327) 1,759,580,166 (942,072,672)

21,984,911,563 (9,266,389,612) 18,779,562,453 (4,691,224,596)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 196,871,438,490 136,803,174,385 79,718,037,727 45,417,837,329
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 540,502,469 641,659,919 135,914,190 217,405,224
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (446,176,676) (930,464,143) -                        -                        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (44,182,459,864) (40,836,428,285) (14,153,261,267) (5,538,691,569)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,783,304,419 95,677,941,876 65,700,690,650 40,096,550,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

8



หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,516,193,612 16,796,802 1,476,177,497 8,156,588
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (105,147,551,586) (125,308,224,310) (20,050,513,274) (43,383,441,010)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (629,263) (115,038,345) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (700,958,345) (4,550,941,811) (77,576,669) (58,922,374)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,451,174,587) (2,163,165,594) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348,371,249) (744,161,431) (272,790,437) (744,161,431)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ (10,311,744,600) -                         -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (30,240,000) (427,047,400) (30,240,000) (427,047,400)
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (319,726,152) (434,187,773) (30,926,198,525) (10,139,450,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (40,433,875) (85,055,725) -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (91,307,682)           (1,013,185,945) (32,342,345,864)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (9,708,619,297)      (3,545,532,500)     (17,209,586,600)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                          -                         (2,118,129,375)     (1,826,550,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,671,568,460) (624,732,374) (2,671,568,460)     (568,894,168)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,313,782,686)       (211,726,384) (1,250,000,000)     (211,726,384)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 220,003,335 319,907,455 220,003,335 319,907,455
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,949,228 -                         -                        2,500,000,000
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         21,804,199,421 30,868,873,659
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 20,551,486 8,530,120 20,551,486 8,530,120
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) (12,856,130,622) (7,301,201,310) (12,822,815,548) (7,039,206,794)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 762,894,375 420,793,497 3,699,543,506 2,558,210,164
เงินปันผลรับ 9,858,615,003 5,888,794,137 18,424,837,386 14,546,865,862

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (123,810,104,386) (145,110,587,425) (29,133,238,102) (63,140,788,177)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

9



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 595,705,056 1,339,405,397 152,572,000 97,282,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 3,032,756,600 1,750,716,800 3,032,756,600 1,750,716,800
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 23,802,722,557 24,626,106,956 9,872,415,000 14,700,000,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 45,710,304,990 89,950,119,444 20,636,000,000 50,000,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 26,418,951,550 1,824,683,929 19,911,312,978 3,100,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (18,615,635,128) (6,033,346,714) (17,346,530,578) (3,100,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,570,854,783) (4,941,871,803) (6,916,095,363) (1,023,527,228)
จ่ายคืนหุน้กู้ (9,500,000,000) -                             -                        -                            
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (9,000,000,000) (9,400,000,000) (9,000,000,000) (9,400,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (211,094,447) (207,402,500) (184,203,820) (180,660,074)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

 สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,939,229,336 676,277,500 -                        -                        
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ -                          (95,462,896) -                        -                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 904,903 3,359,367 -                        -                        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,709,355,753) (13,657,567,922) (11,931,883,711) (11,312,554,191)
เงินปันผลจ่าย (32,132,313,626) (23,246,889,900) (26,250,275,249) (16,969,990,164)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,761,321,255 62,588,127,658 (18,023,932,143) 27,661,267,143

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (729,181,093) (198,578,330) (538,498) 940,345

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (429,272,176) 280,302,169 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 31,576,068,019 13,237,205,948 18,542,981,907 4,617,970,295
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 104,055,909,064 90,818,703,116 42,768,035,920 38,150,065,625
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  และ 2552
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 นโยบายการบญัชี 
3 
4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

5 ลูกหน้ี – กิจการอ่ืน 
6 
7 
8 
9 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ-สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม  
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 
12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
14 สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 
15 
16 

ค่าความนิยม-สุทธิ 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

17 
18 
19 
20 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

21 เงินกูย้มืระยะยาว 
22 
23 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

24 
25 

ทุนเรือนหุน้ 
เงินสาํรอง 

26 
27 

กาํไรต่อหุน้ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 

28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
31 
32 
33 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 

34 
35 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

36 เงินปันผลจ่าย 
37 การซ้ือธุรกิจ 
38 
39 

การปรับปรุงบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

40 
 

41 
42 
 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 กิจกรรมหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจ
ถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34  เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 27 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552: 24 ประเทศ) 
 
2. นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
2.1     เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543  
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2.1       เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปซ่ึงใช้ในประเทศอ่ืน  ดังนั้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนจึงมิได้มี
จุดประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประเทศอ่ืน  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
นโยบายการบญัชี 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทั และบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการ
ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีทีป่รับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้ งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)    
 

เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง            
         ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  รายได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี   
          เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการ 
          ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29    เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
         ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  กาํไรต่อหุน้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่    
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ)     
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ  
         สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

         
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556      
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

           
กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐาน         
การบญัชีใหม่ และท่ีปรับปรุงใหม่  ตั้ งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง    
ทรัพยากรแร่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
   
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง   
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่อ             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19  เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดจ้ดัประเภทผลประโยชนพ์นกังานเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. ผลประโยชนร์ะยะสั้น    
2. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  
3. ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 
4. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง   

โดยมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
เพือ่ใหมี้การประมาณหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยวิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึง
จะมีผลทาํใหก้าํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 4,093.94 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
และ 1,716.64 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนเงิน 5,221.29 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 2,452.34 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้แต่ละกิจการกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน   ซ่ึงสกุลเงินท่ีใช ้              
ในการดําเนินงาน หมายถึง  สกุลเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีกิจการดําเนินงานอยู ่                    
สกุลเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  รายการท่ีเป็น                 
สกุลเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี              
เกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ                
แปลงคา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

            ในกรณีท่ีกิจการนําเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน กิจการต้อง             
แปลงคา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินโดย  

  ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 

ข)  รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ค)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

            กลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัในปี 2556  ทั้งน้ีผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณา              
สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั  อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
(บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP)) จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ในวนัท่ี  1 มกราคม 2554  ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยกาํหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน  โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
จะทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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2.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม
ทั้ งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นเพื่อได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการซ้ือบริษทัย่อย   ตน้ทุนการซ้ือบริษทัย่อยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัมอบให ้รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจนั้น ตน้ทุนการ
ซ้ือบริษทัย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นของ
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นคา่ความนิยม  นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.18  
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนซ่ึงเป็นผลจากรายการ
ระหว่างกนัของกิจการท่ีอยูภ่ายในกลุ่มบริษทัจะตดับญัชีออกไป เวน้แต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาแลว้ว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดแ้สดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบดุลรวมและงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  

 
2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัที่มีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
นั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดย
ใช้วิ ธี ส่วนได้เ สีย  กลุ่มบริษัทรับรู้ เ งินลงทุนในบริษัทร่วมโดยได้รวมค่าความนิยมที่ เ กิดจากการซ้ือ
ธุรกิจด้วย   
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2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ เ กิดข้ึนภายหลังการได้มา  จะแสดงไว้ใน
งบกาํไรขาดทุนและการเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินทุน  
 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัหรือ     
มีภาระผกูพนัในหน้ีสินหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  

  
 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  
 
2.5 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทัรวม
ส่วนแบ่งรายได  ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการใน     
งบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพยจ์าก
กลุ่มบริษทัใหก้บักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งของตนที่อยู ่ในรายการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุม ร่วมก ันจนกว่าผู ร่้วมคา้จะขาย
สินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ดีรายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุมร่วมกนัตอ้ง
รับรู้ทนัทีเม่ือมีหลกัฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยล์ดลงหรือมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
สินทรัพยที์่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน  ซ่ึงเป็นการรวมส่วนแบ่ง
ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินของการร่วมคา้ตามสญัญา Joint Operating Agreement ในแต่ละรายการในงบการเงิน   
 
รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1 
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2.6 เงนิลงทุนอืน่ 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถูกจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และแสดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและแสดงแยกต่างหากภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงใน
งบดุลดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มี
การลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 
เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
2.7 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและ  
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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2.8 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็น           
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินของกิจการในต่างประเทศท่ีเป็นส่วนการดาํเนินงานหน่ึงของ
กิจการท่ีเสนอรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่
เป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในอดีต รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะ
ถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ย
อตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่าง
จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื่อกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  

   
2.9 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในราคาทุน ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 
2.10 ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงนิรับ 
  
 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ี

คาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและ
สถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ีการคา้ ณ 
วนัส้ินงวด หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร  
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2.11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดม้ีการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่
สามารถรับได ้(Take or Pay) ในปีสัญญาถดัไป โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะตอ้ง
ทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สําหรับปีสัญญานั้น 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไป
แลว้นั้นในปีสญัญาต่อๆไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯใหค้รบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสาํหรับปีสัญญานั้นๆก่อน
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

2.12 สินค้าคงเหลอื 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนท่ีไดม้าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุน

คาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
นาํเขา้ต่างๆ ค่าตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ  ตลอดจนเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดสุ้ทธิคาํนวณจากประมาณราคาขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จาํเป็นเพื่อให้
สินคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือ
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
2.13 พสัดุคงเหลอื 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก  พัสดุคงเหลือท่ีล้าสมัยหรือ

เส่ือมสภาพและไม่ไดใ้ชง้านจะตั้งสาํรองพสัดุเส่ือมสภาพทั้งจาํนวน 
 
2.14 ต้นทุนการกู้ยมื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืมที่รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้าง
หรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงใน
ระหวา่งปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น  
 

   ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างสําคญัจะรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์
เดิมของสินทรัพยน์ั้น การปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสําคญัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่ 
ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สินทรัพย์ถาวรทั่วไป 

 
ค่า เ ส่ือมราคาบ ันทึกเป็นค่าใช ้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี  

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 10 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
กลุ่มบริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ี
สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดร้ับคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับอย่างเป็นอิสระจากหน่วยของสินทรัพยอื์่น  เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

 
กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
 

สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสํารวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะถูก
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสาํรวจบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ี

ไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์

 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 

Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้  (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสาํรวจ 
การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จ
คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ละพฒันาสาํเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล 

(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติั
พ้ืนท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทน
รัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ี เม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ กลุ่ม    
ผูร่้วมทุนจะได้รับคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนั โดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสาํเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบดุล
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
2.16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบัตร ปริมาณสํารองท่ี                  
คาดวา่จะพบ (Probable Reserve)  และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserve) คือ มูลค่าของปริมาณสาํรองซ่ึงกลุ่มธุรกิจประเภทดาํเนินการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจะทาํการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซ้ือธุรกิจ  ซ่ึงปริมาณสํารองดงักล่าวจะถูกจดั
ประเภทรวมกบัสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเม่ือสาํรองดงักล่าวไดเ้ปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และจะทาํการตดัจาํหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญาซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี 
 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ี
ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน โดยกลุ่มบริษทัจะประเมินและปรับลดมูลค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อไม่ใหเ้กินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
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2.17 สินทรัพย์เหมอืง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุน
ค่าสาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน    

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดร้ับการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสาํรวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กับความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ได้รับ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ  รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีด ังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพื้นท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพย(์ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี) หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อใหเ้กิด
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ โดย
ใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 
ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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2.18 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมเกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดยกลุ่มบริษทัจะ
มีการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอย่างนอ้ยปีละคร้ังหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ในกรณีท่ีมูลค่า
ตามบญัชีของคา่ความนิยมสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
ทนัที  และแสดงค่าความนิยมดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  ส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึง
บริษทัร่วม จะถูกรวมอยู่ในบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ซ่ึงค่าความนิยมดงักล่าวจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการบญัชี  
 
ค่าความนิยมติดลบ  เกิดจากส่วนของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ีตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดข้องบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั  หรือบริษทัร่วม ณ วนัที่ซ้ือธุรกิจ  โดย
กลุ่มบริษทัจะมีการประเมินระบุและการวดัมูลคา่สินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ 
รวมทั้งประเมินตน้ทุนการรวมธุรกิจ หากส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของรายการดงักล่าวสูงกว่า
ราคาทุน  ณ วนัที่ซ้ือ  จะรับรู้ส่วนเกินที่คงเหลือหลงัการประเมินดังกล่าวเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทุน
ทนัที   

 
2.19 สัญญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะสั้นกวา่  
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2.20 สัญญาเช่าดําเนินการ – กลุ่มบริษทัเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยที์่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า
จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 
2.21 ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้อ่นขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใช้งาน  ตน้ทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม และตดั
จาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) ของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั
และดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
2.22 กองทุนบาํเหน็จพนักงาน และกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ช่ือ “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้” โดยกาํหนดใหพ้นกังานท่ีบรรจุตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 เป็นสมาชิก
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพทุกคน ส่วนพนกังานท่ีบรรจุก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2536 ใหสิ้ทธิเลือกท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก
ของกองทุนบาํเหน็จพนกังานหรือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวมีนโยบายการลงทุน 
4 รูปแบบ  พนกังานมีสิทธิเลือกรูปแบบการลงทุนได ้1 รูปแบบตามความตอ้งการของตนเอง 
 
บริษทัฯ จ่ายเงินสมทบเพ่ือกองทุนบาํเหน็จพนกังานเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนกังานและ
จ่ายสมทบเพิ่มเพื่อกองทุนฯ มีเงินสาํรองเพียงพอในอตัราร้อยละ 100 ของเงินบาํเหน็จท่ีพึงตอ้งจ่าย ณ วนัส้ิน
งวดบญัชี โดยรวมไวเ้ป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล ส่วนรายไดจ้ากดอกผลของสินทรัพยเ์งินกองทุนรับรู้
เป็นรายไดแ้ละเงินจ่ายสมทบรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  
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2.23 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไวใ้น
ประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 และ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีในงบดุล ซ่ึงเก่ียวกับรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได้  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบดุล ซ่ึงเกิดจากผลต่างชัว่คราวระหว่าง
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราวส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  
และฐานภาษี 
 
อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุลใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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2.24 การรับรู้รายได้ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดง
สุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสดัส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือผูถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
2.25 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
ส่วนกาํไรต่อหุ้นปรับลดกลุ่มบริษทัปรับปรุงกาํไรสุทธิสาํหรับปีที่เป็นของหุน้สามญั และจาํนวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด โดยสมมติว่า
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

  
2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอื่น ลูกหน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ลูกหน้ีอื่น เงินจ่ายล่วงหนา้และ
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกูหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบดุลประกอบดว้ย   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้-กิจการอื่น เจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการที่เก่ียวขอ้ง
กนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยก
ไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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2.26 เคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
   

สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 

 สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน 
ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะ
ตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 

 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญาแลกเปล่ียนน้ีได้
แปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไร
หรือขาดทุนจากการยกเลิกสญัญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัใน
ตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้ผลต่าง
ท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสัญญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
ประมาณการหนีสิ้น (Provisions)  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบดุลเม่ือบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต โดย
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจาํนวนเงิน
ท่ีต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
(Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จพร้อม   
ใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่าย
โดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตไดรั้บ
การสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบนั ได้แก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินไดต้อ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
เป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ 
ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อตดั
บญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนที่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเกี่ยวกบักาํไรทางภาษีใน
อนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีสําคญัสําหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้จะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคาท่ี
คาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of Production) 
 
ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved reserves) คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์
ณ วนัท่ีกาํหนดใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึง
กฎระเบียบของรัฐ โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปีโดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม (Exploration Costs) 
 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจ
ท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ 
(1) พบปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชยแ์ละมีแผนงานสาํรวจ   
และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ละมีอายุมากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการประเมินเง่ือนไขภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลาบญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื่อการ
ขดุเจาะปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยด์งักล่าวกจ็ะถกูตดัจาํหน่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 
กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกับ    
มูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูกปรับ
ลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและ ส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน  ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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2.27 การประมาณการและข้อสมมติฐานทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได ้ในอนาคต  (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสําหรับทดสอบการดอ้ยค่าเน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณการ
ผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสําหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงค์และอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
2.28 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
2.29 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม ผลการดาํเนินงานรวมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
 

 
 

 



36 
 

3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินสด  271.05  310.96  223.38  217.37 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 95,197.31  36,572.58  25,571.39  15,305.88 

เงินฝากประจาํ      13,276.01  21,011.37  9,925.29  2,000.00 

ตัว๋เงินคลงั -  22,333.69  -  2,392.92 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  1,296.65  7,554.99  -  6,579.54 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  25,590.96  16,272.32  25,590.96  16,272.32 

รวม 135,631.98  104,055.91  61,311.02  42,768.03 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.03 – 5.00   ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.22 – 3.97 ต่อปี)  

 
4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินฝากประจาํ 2,594.36  412.30  2,282.39  30.99 

ตัว๋เงินคลงั 915.81  2,663.25  915.81  2,663.25 

พนัธบตัร 13,230.76  5,305.66  12,673.93  4,947.50 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,022.92  421.71  5,000.00  400.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  -  19.74  - 

รวม 21,783.59  8,802.92  20,891.87  8,041.74 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
            2552 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.13 – 3.00 ต่อปี)
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ 

  

5.1      ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีการคา้ 84,402.30  85,705.55  68,776.04  66,428.03 

ตัว๋เงินรับ 1,154.32  2,173.88  1,154.32  1,400.33 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 -  กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 80,312.41  81,719.47  66,466.07  63,711.91 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 1,623.47  1,369.87  839.67  714.41 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 975.92  845.48  855.84  812.19 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 973.67  1,333.69  938.52  1,305.75 

   -  เกิน  12 เดือน 1,671.15  2,610.92  830.26  1,284.10 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 - กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ในงบการเงินรวมจาํนวน 16,005.50 ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  : 15,684.25 ลา้นบาท)  และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15,839.89 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 15,513.30 ลา้นบาท) 
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ (ต่อ) 
 

5.2      ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,131.51  8,267.09  2,050.59  1,827.61 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (528.99)  (520.06)  (523.22)  (514.10) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,602.52  7,747.03  1,527.37  1,313.51 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 7,239.97  10,032.14  7,239.97  10,023.81 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 284.03  1,261.62  174.89  333.92 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มื 
 ระยะสั้น- กิจการอ่ืน-สุทธิ 13,126.52  19,040.79  8,942.23  11,671.24 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตใน
ประเทศ  นํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่าย
ไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังานกาํหนด 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
   

6.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2553  2552  2553  2552 

 บริษทัยอ่ย - - 22,131.99 10,954.81 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 490.63 456.44 

 บริษทัร่วม 53,653.95 40,288.03 53,468.93 40,230.30 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,601.50 2,870.44 3,488.66 2,812.74 

รวม 57,255.45 43,158.47 79,580.21 54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (353.40) (240.11) (353.40) (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05 

 
42,918.36 

 
79,226.81 

 

    54,214.18 
 

 
โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 56,928.18  42,734.79  76,279.58  50,596.59 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 195.15  152.83  172.63  222.48 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 87.07  153.43  306.73  1,030.79 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 44.19  -  544.96  1,988.05 

   -  เกิน  12  เดือน 0.86  117.42  2,276.31  616.38 

รวม 57,255.45  43,158.47  79,580.21  54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (353.40)  (240.11)  (353.40)  (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05  42,918.36  79,226.81  54,214.18 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  630.93  464.97 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  19.86  286.89 

    บริษทัร่วม 700.11  574.22  569.61  570.57 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168.84  228.13  166.11  227.06 

รวม 868.95  802.35  1,386.51  1,549.49 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (135.37)  (135.37)  (135.37)  (135.37) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 733.58  666.98  1,251.14  1,414.12 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  262.52  364.73 

     บริษทัร่วม 0.02  0.30  -  0.30 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255.92  244.74  255.12  244.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 255.94  245.04  517.64  609.74 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        

     บริษทัยอ่ย -  -  500.00  18,935.61 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  1,855.40 

     บริษทัร่วม -  90.10  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  90.10  500.00  20,791.01 

รวม 989.52  1,002.12  2,268.78  22,814.87 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  

 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู ้ยืมที่ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกัน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  1.00 - 6.87  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.13 - 7.25 ต่อปี) 

 

6.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

         

         * ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายหลงัจากท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้าํระคืน 

  หุน้กูข้องบริษทัร่วมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 90.10  -  20,791.01  19,317.54 

- ใหเ้งินกู ้ 43.73  90.10  1,013.19  32,342.34 

- รับคืนเงินกู ้ (133.83)  -  (21,804.20)  (30,868.87) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  500.00  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  90.10  500.00  20,791.01 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม * 1,877.99  1,653.23  1,877.99   1,653.23 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้        

    บริษทัร่วม -  1.10  -  1.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  49,562.21  19,447.00 

    บริษทัร่วม 5,750.84  5,484.24  5,740.05  5,469.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 

รวม 7,628.83  7,138.57  57,180.25  26,570.83 
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6.         รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552   

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.03 - 7.25  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.25 - 7.25 ต่อปี ) 
 

6.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  12,611.56  10,086.28 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,997.20  3,985.25 

บริษทัร่วม 32,908.67  30,002.75  31,347.20  28,219.14 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,219.07  2,519.90  147.96  387.02 

รวม 36,127.74  32,522.65  48,103.92  42,677.69 

  
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,484.24  5,050.05  24,916.50  17,277.05 

- ใหเ้งินกู ้ 270.55  434.19  30,885.76  10,139.45 

- รับคืนเงินกู ้ (3.95)  -  -  (2,500.00) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  (500.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,545.32  1,053.43 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  7.49  1.69 

     บริษทัร่วม 934.87  565.24  899.88  535.50 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107.37  86.67  107.26  86.67 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,042.24  651.91  2,559.95  1,677.29 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,564.78  - 

รวม 1,042.24  651.91  5,124.73  1,677.29 

 
  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ           
แต่ละบริษทัโดยวิธีการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 
6.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  0.33  9.76 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  13.87  14.60 

บริษทัร่วม 18.94  20.66  18.94  20.66 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 686.29  718.09  686.29  718.09 

รวม 705.23  738.75  719.43  763.11 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  98,656.57  65,098.03 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  2,595.21  1,589.00 

      บริษทัร่วม 658,397.53  574,910.86  656,600.92  574,357.71 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,921.93  19,353.71  29,137.08  19,252.08 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,686.59  2,317.20 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  90.95  98.02 

      บริษทัร่วม 251.93  264.22  251.93  264.22 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  8,542.95  8,756.70 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,109.33  27.81 

            บริษทัร่วม -  -  8,664.27  5,708.68 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514.28  53.68  514.28  53.68 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  813.19  606.69 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  87.83  85.27 

      บริษทัร่วม 4,120.49  3,919.19  4,116.71  3,916.42 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72.95  102.33  72.14  101.94 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  118,976.95  97,446.15 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  28,348.00  27,612.20 

      บริษทัร่วม 484,861.64  408,801.86  467,180.69  391,710.15 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,620.71  19,919.24  5,516.66  7,662.38 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  11.78  - 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  747.65  636.89 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  0.88  0.23 

      บริษทัร่วม 1,269.29  1,764.08  1,212.04  1,738.61 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 797.34  897.06  789.23  896.62 
 

            รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดกบั
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัย่อยเป็นไปตามราคาขายตามปกติของ
บริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

6.8 ภาระผูกพนัต่อบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดตาม              
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41.1 
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6.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.9    รายการซ้ือขายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 
   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี    

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าขาย        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 

ค่าซ้ือ        

           บริษทัยอ่ย   -  -   8.12  -  

           บริษทัร่วม 1,773.21  3,828.45  1,773.21  3,828.45 
 
 
6.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร   
 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ค่าตอบแทนกรรมการ 116.81  103.50  40.88  40.23 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร* 580.26  404.83  78.63  80.47 

รวม 697.07  508.33  119.51  120.70 

 
*  ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูจ้ัดการ ผูบ้ริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ัดการลงมา และผูบ้ริหารซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง 
เทียบเท่ากบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย โดยไม่รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงิน            
ท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า หากไม่ไดอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนักบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ี 

 
 
 
 



47 
 

7. สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 26,765.50  9,602.04  6,070.89  4,836.79 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 1,982.24  923.51  1,980.02  918.16 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,150.48  759.94  -  3.53 

อ่ืน ๆ 1,393.27  1,852.18  578.09  614.17 

 31,291.49  13,137.67  8,629.00  6,372.65 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บ (22.92)  (18.98)  (21.45)  (15.60) 

รวม 31,268.57  13,118.69  8,607.55  6,357.05 

 
ในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม
จาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 18.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 21.45 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 
15.60 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน  
งบการเงินรวมจาํนวน 18.98  ลา้นบาท ( ปี 2552 : 308.70 ลา้นบาท)  และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15.60 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 178.42 ลา้นบาท) 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

8. พสัดุคงเหลอื-สุทธิ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 11,979.86  11,544.62  3,555.57  2,957.82 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (138.74)  (140.38)  (61.53)  (60.66) 

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 11,841.12  11,404.24  3,494.04  2,897.16 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,073.81  2,765.20  1,212.99  1,022.86 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับอ่ืน 1,713.67  911.16  260.31  666.70 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,621.95  1,324.64  1,159.19  1,070.25 

อ่ืนๆ 2,957.24  2,908.82  15.48  25.74 

รวม 9,366.67  7,909.82  2,647.97  2,785.55 
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10.          เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.34 65.43 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) จาํกดั (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (RBA) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

49.00 49.00 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน และ
การตลาดนํ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและ
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ51.05  
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 
 (TTM (M)) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 28.29 28.46 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั  (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

39.02 36.68 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 

 
 
 
 



51 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปิโตรเคมี 48.68 49.16 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้ า และนํ้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTAR) 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.60 48.65 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 - 

    
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP:     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPI     

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP)* 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 (PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO     

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
 (PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited  (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)      
                    

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00    
           

   100.00    
           

PTTEP Rommana  Company Limited (PTTEPR)  
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม      100.00         100.00      

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company Limited 
(PTTEP SAER)  

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                             

     100.00    
                  

   100.00    
                  

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)          
 

ออสเตรเลีย 
    

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00 
                  

   100.00 
                  

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited   
(PTTEP IH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company    
Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 
 

Cayman   
Islands 

ปิโตรเลียม    100.00        - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

   100.00   
           

- 
           

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม    100.00   - 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 
                  

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPS      

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) 
 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00    100.00      

บริษทัย่อย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ SBECL:     

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTT:     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTPM:     
Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTRB:     
บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการ

นํ้ ามนัและร้านสะดวก
ซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคคลากร 100.00 100.00 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน 
51.05 51.05 

บริษทัย่อย ของ PTTI :     
PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML     
PTT  Asia  Pacific  Mining  Pty  Ltd  (PTTAPM)  

 
ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ

เหมือง 
60.00 60.00 

Yannarie Solar Pty.,Ltd. (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte., Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
Straits Asia Resources Limited (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ

เหมืองถ่านหิน 
45.60 45.60 

Straits Global Trading Pte Ltd (SGT) สิงคโปร์ การตลาดเหมือง 
ถ่านหิน 

100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 
Sebuku Investments Ltd (SIL) Isle of Man ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน  80.00 100.00 
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ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTI (ต่อ) :     
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML (ต่อ)     

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KMM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

Straits Asia Energy  Pte Ltd (SAEnergy) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Energy Trading Pte Ltd (SET) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) สิงคโปร์ Marine Engineering 100.00 100.00 

Straits Asia Engineering Pte Ltd (SAE) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Indo Straits (PTIS) อินโดนีเซีย Marine Engineering - 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

100.00 
 

100.00 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTIH     

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
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บริษทัย่อย ของ PTTGE :     

Sabran Brothers Pte. Ltd.  สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Sabran Brothers      

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จาํกดั  ไทย รับจา้งบริหารงาน 100.00 97.00 

PT Mitra Aneka Rezeki  (PT MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (TP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (SMS) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar (SMSK) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 95.00 

Chancellor Oil Pte. Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 77.56 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น Chancellor Oil     

PT First Borneo Plantations  (PT. FBP)   อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Borneo International Anugerah  (PT. BIA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Wahana Hamparan Hijau  (PT. WHH) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Kapuas Bio Agro  (PT. KBA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั 95.00 - 

PTT GE Netherlands Coop.U.A  (PTTGE NL) เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTGE NL     
PTT GE Services Netherlands BV  
(PTTGE NL - Services) เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน 100.00 - 
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บริษทัย่อยของ PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
  (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 50.00 * 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTNGD   

บริษทัย่อย ของ BSA :     
บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ          
การแข่งขนักีฬา

ฟุตบอลและกีฬาอ่ืนๆ 

100.00 - 

บริษทัย่อย ของ TTM (T) :     
TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน 100.00 - 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.     
  (CPOC)  

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTI :     
FEE (Bru) Pte.,Ltd. สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
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10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 
ไพลิน ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 45.00 45.00 
สินภูฮ่อม  
  (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 

ยโูนแคล 3 ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 20.00 20.00 

    โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์   
แอลจีเรีย ฮาสสิ    
  เบอร์ ราเคซ 

อลัจีเรีย 
 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

24.5 
 

- 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43 ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

100.00 
 

- 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 - 

อาทิตย ์ 
  (แปลง G 9/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

- 
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10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) (ต่อ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช  
  (แปลง G 12/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

44.4445 
 

- 
 

แอล 21, 28 และ 
   29/48 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

70.00 
 

- 
 

เอ 4,5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 - 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 5.00 - 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 45.00 - 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 - 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 33.333334 33.333334 

พม่าซอติกา้ สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พม่า เอม็ 3 เอม็ 4  
  เอม็ 7 และเอม็ 11 

สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พื้นท่ีร่วมพฒันา 
  ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จํากดั (PTTEPO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จาํกดั  (PTTEP SV)  

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม บี และ48/95 
 

เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮองลอง จาํกดั (PTTEP HL) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮอนวู จาํกดั (PTTEP HV) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

 
* PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานใน

โครงการ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโอมาน จาํกดั (PTTEP OM) 

  โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

           2553                 2552 

โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00                100.00 

โอมาน 58 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั       -                      100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จาํกดั (PTTEP AG) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อลัจีเรีย 433 เอ และ 416บี อลัจีเรีย -  Groupement Bir Seba (for development phase) 
-  PetroVietnam Exploration & Production 
  Corporation (for exploration phase) 

35.00 35.00 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จํากดั (PTTEPT) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บงกช (แปลง G 12/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 44.4445 

อาทิตย ์(แปลง G  9/48) ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 80.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย บริษทั ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกดั - 100.00 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั  - 5.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

สินภูฮ่อม (แปลง 
EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

แอล 21, 28  
     และ 29/48  

ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 70.00 

เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 100.00 

 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีอหิร่าน จาํกดั (PTTEP IR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อิหร่าน ซาเว่ห์ อิหร่าน บริษทั พีทีทีอีพี อิหร่าน จาํกดั - 100.00 
 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีเบงการา วนั จํากดั (PTTEPB) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara - 40.00 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



64 
 

10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการของบริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั (PTTEP TP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 5.00 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั - 80.00 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. 22.21 20.00 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จาํกดั (PTTEPR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

โรมมานา อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จาํกดั (PTTEP BH) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บาห์เรน 2 บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

นิวซีแลนด ์เกรท 
  เซาธ์ 

นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 36.00 36.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จาํกดั (PTTEP SMD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 67.00 - 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดัง จํากดั (PTTEP SD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V.i.o. 40.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จํากดั (PTTEP SS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V.i.o. 30.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AP) 

โครงการ ประเทศ   

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,  
  เอซี/ พี 34 และเอซี/ พี 40 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 7  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 80.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 60.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 75.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
  เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
  Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
  เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 
  และเอซี/พี 17 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 35.00 35.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี, ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และ 
   ดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วมของ PTTEP :     

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :      

บริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซใน
ต่างประเทศ 

25.00 25.00 

บริษทั Red Island Mineral (RIM) ออสเตรเลีย เหมืองถ่านหิน 33.50 33.50 

 
 * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงินปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 35,098.90 11,380.83 33,023.81 2,103.46 2,053.38 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 18,637.99 14,770.48 17,330.86 812.38 - 

3. BCP 28.29 28.46 4,060.18 6,608.81 4,060.18 6,236.42 432.80 499.38 

4. PTTAR 48.60 48.65 12,820.01 30,594.61 12,820.01 29,395.46 1,802.48 720.99 

5. IRPC 39.02 36.68 28,467.24 30,676.38 25,946.99 27,241.02 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,193.14 2,682.35 779.42 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 102.89 87.35 106.29 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 (0.96) 21.49 9.10 - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.40 1.13 1.34 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH 48.68 49.16 33,520.89 57,408.10 33,520.89 54,486.37 2,152.83 1,208.61 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,972.72 3,194.10 2,756.58 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.41 181.00 66.40 137.35 27.80 - 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงนิปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

14. IPT 20.00 20.00 400.19 1,527.84 400.19 1,527.58 - 18.06 

15. AMATA NGD * - 50.00 - - 80.00 212.12 - 98.50 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,138.13 2,304.76 2,132.78 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,619.08 2,743.60 2,486.85 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 14,063.82 16,544.61 14,526.21 - - 

19. B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 4.91 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

20. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,538.42 1,267.73 1,516.15 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

21. PTTICT 20.00 20.00 60.00 82.74 60.00 89.19 - - 

22. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 75.42 16.88 78.52 - - 

    134,692.81 206,525.34 132,101.22 194,073.42   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (131.25) - (131.25) -   

รวม   134,561.56 206,525.34 131,969.97 194,073.42 8,714.03 5,833.57 
 

*  AMATA NGD เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTNGD  ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  
เน่ืองจาก PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิม่ในสดัส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุน้เดิม  ซ่ึงเม่ือรวมกบัสดัส่วนถือหุน้ท่ีมีอยู่
เดิม ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใหม่เป็นร้อยละ 80  



71 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.34 65.43 11,131.33 11,131.33 8,128.13 8,756.70 

2.  PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3.  PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4.  SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5.  PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 406.00 - 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 1,638.25 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 0.49 0.49 - - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 270.00 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 13,524.00 12,967.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 7,044.58 5,906.05 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 650.36 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.82 1.54 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   45,045.20 41,499.66 8,542.95 8,758.24 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 

 
                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงินปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 1,060.00 - 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 428.75 350.00 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,573.63 4,534.25 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 49.33 27.81 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,067.62 19,949.49 1,109.33 27.81 

       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลั่น       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,103.46 2,053.38 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 812.39 - 

25. BCP 28.29 28.46 4,060.18 4,060.18 432.80 499.38 

26. PTTAR  48.60 48.65 12,820.01 12,820.01 1,802.48 720.99 

27. IRPC  39.02 36.68 28,467.23 25,946.99 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

28. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

29. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

30. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

31. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  (ต่อ) 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

32 .  PTTCH 48.68 49.16 32,079.42 32,079.42 2,103.06 1,180.67

33.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,194.10 - -

34. PTTME  40.00 40.00 66.41 66.41 27.80 -

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

35.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - 18.06

36.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

37.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - -

38.  B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 - - -

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

39.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 115,390.98 112,719.41    5,7

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (131.25) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ       115,259.73 112,588.16 8,664.27 5,707.13 

รวม   182,372.55 174,037.31 18,316.55 14,493.18 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

10.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
10.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  194,073.42 179,286.63 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  18,992.41 18,766.83 

-  เงินปันผลรับ (8,714.03) (5,833.57) 

- โอนเปล่ียนประเภท (259.89) (144.95) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 2,671.57 568.89 

-  ซ้ือธุรกิจ  - 1,284.61 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.21) 24.61 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ (75.21) (78.35) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (160.72) 192.82 

   -  ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยมติดลบ - 5.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  206,525.34 194,073.42 

 

10.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  174,037.31 154,564.04 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 8,335.24 19,604.52 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (131.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 182,372.55 174,037.31 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบดุล : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 3,221.71 95.78 169.84 740.57 2,202.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,935.19 635.97 837.00 10,564.10 11,753.93 13,746.86 659.92 803.40 7,021.33 11,178.83 

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) (3,151.38) (48.65) (151.31) (652.67) (871.20) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,607.73) (390.75) (598.50) (5,381.18) (5,242.28) (7,038.53) (485.80) (560.00) (2,590.08) (4,119.21) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,710.05 253.60 332.22 6,663.33 9,325.87 6,778.66 221.25 261.93 4,519.15 8,390.47 

 
งบกาํไรขาดทุน :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

รายได ้* 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 2,571.08 96.46 567.68 99.85 7,113.24 

ค่าใชจ่้าย (1,729.98) (100.16) (596.33) (175.95) (6,505.22) (1,531.94) (96.81) (589.18) (110.02) (6,022.30) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

  ภาษีเงินได ้ 991.38 31.90 (8.46) 144.34 1,213.13 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 1,090.94 

ภาษีเงินได ้ - - - (39.03) (227.70) - - - - (219.38) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 991.38 31.90 (8.46) 105.31 985.43 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 871.56 

 
* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
            PTTEP 

วนัท่ี 14 มกราคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีทีอีพ ีเซาทเ์วสต ์เวียดนาม ไพพไ์ลน์ จาํกดั (PTTEP SVPC)  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ โดยบริษทั พทีีทีอีพ ีโฮลด้ิง จาํกดั (PTTEPH) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 7 เมษายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 6 บริษทั ไดแ้ก่  

   PTTEP South Mandar Limited,  PTTEP Sadang Limited,  PTTEP Malunda Limited ,  PTTEP South   
  Sageri Limited  ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP Indonesia
 Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

  PTTEP Brazil Holding Limited , PTTEP Netherland Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน บริษทัละ 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 
PTTEP International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP South America Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซ่ึงมี                     
ทุนจดทะเบียน  50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                       
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย PTTEP Australia Perth Pty Ltd เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

 บริษทั PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited และ PTTEP Netherland Holding Limited เป็นผูถื้อหุน้    
ร้อยละ 1 และ 99 ตามลาํดบั 

 บริษทั PTTEP Canada Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์แคนาดา โดย PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็น 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 113.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 65.34 
 
IRPC 
ในระหว่างงวดพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบดุล  
ลดลง 98.90 ล้านบาท และบริษทัฯ ไดท้ยอยซ้ือหุน้สามญัของ IRPC ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จาํนวน  596.23 ล้านหุ้น   ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯใน  IRPC  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  
2553  เท่ากับร้อยละ 39.02 

  
PTTAR 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 5.16 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTAR  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.60 
 
 
 
 



78 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
PTTCH 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล 
ลดลง 10.80 ล้านบาท ทั้ งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTCH ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.68  
 
BCP 
ในระหว่างงวดผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลกระทบจากการลดสัดส่วนการลงทุนมีจาํนวน 7.84 ลา้นบาท โดยบนัทึก
เป็นส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ในงบดุล  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน  BCP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบัร้อยละ 
28.29 
 
PTTI 
วนัท่ี 15 มกราคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนงวดท่ี 5 จาํนวน 357 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2553 
 

วนัท่ี 4 มีนาคม 2553  PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั PTT International Holdings Limited ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดย PTTI  เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
  

วนัท่ี 11 มีนาคม 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT International Investment Limited  ท่ีประเทศฮ่องกง  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์
ฮ่องกง โดยบริษทั PTT International Holdings Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด  

 
วนัท่ี 12 เมษายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนตั้งบริษทั PTT FLNG Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง โดยบริษทั  
PTT International (Singapore) PTE. LTD. และบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  เป็นผูถื้อหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 50 : 50 
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PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 6 จาํนวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 
 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดย PTTI เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTGE 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGE มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจาก           
ทุนจดทะเบียนเดิม 173.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 208.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน  35 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือประมาณ 1,138.53 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553 PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)   ซ่ึงดาํเนิน
ธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor Oil 
Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง PTTGE ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 77.56 

 
PTT TANK 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ชาํระทุนจดทะเบียนเพิม่เติมส่วนท่ีเหลือคิดเป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี  22 มกราคม 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัให้
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท โดยเรียก
ชาํระเป็น 3 งวด งวดละ 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 14 พฤษภาคม 
และ 15 มิถุนายน 2553 

  
PPCL 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PPCL คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ
ค่าหุน้จากผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน  365.95  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ของ PPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงิน 146.38 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553             
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PTTAC 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 6/2552  เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ

ค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 4 และงวดท่ี 5  เป็นเงินงวดละ 739.88  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม และ 19 กมุภาพนัธ์ 2553 

 
 ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทั PTTAC  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน 1,846.20 

ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,400 ลา้นบาท เป็น 14,246.20 ลา้นบาท โดยออกหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 18.46 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 10/2553  เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 
2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 1 เป็นจาํนวน 223.85  ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTAC  คร้ังท่ี 12/2553  เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระค่า
หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2  เป็นจาํนวน 335.78 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2553 
 
DCAP 
วนัท่ี 27 เมษายน 2553 DCAP ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนในส่วนของบริษทัฯ งวดท่ี 1 จาํนวน 78.75 ลา้นบาท  
เพื่อดาํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ DCAP โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
11 พฤษภาคม 2553 
 
TTMT 

 ในระหว่างปี TTMT ไดจ้ดทะเบียนตั้ง TTM Sukuk Berhad ข้ึนเฉพาะกิจ ท่ีประเทศมาเลเซีย  เพื่อระดมทุนจาก
ตลาดมาเลเซีย ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย TTMT เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
BSA 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั BSA คร้ังท่ี 2/2553 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553ไดอ้นุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั 
สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (SSA)  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือบริหารจดัการทีมฟุตบอล ปตท. ท่ีจงัหวดั
ระยอง  โดยมีทุนจดทะเบียน 0.50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 0.05 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ซ่ึง  BSA  
เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
B.Grimm BIP  

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ  
เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั (B.Grimm BIP) กบับริษทั บี.กริม เอนเนอจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกระดี จาํกดั  เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรมบางกระดีใน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23  51 และ 26 ตามลาํดบั  โดยมีทุนจดทะเบียน 21.50 ลา้นบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ชาํระคา่หุน้ดงักล่าวจาํนวน 4.95 ลา้นบาทแลว้ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

10.8.1  รายการสินทรัพย์สุทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ โดยแสดง
ขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบดุล : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,989.03 1,429.02 21,069.93 104,148.66 179.73 3,084.98 1,010.28 16,968.76 92,745.46 162.44 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,590.94 2,276.54 69,975.97 131,313.64 91.65 11,620.02 2,347.81 69,791.80 128,421.62 26.60 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,066.18) (448.86) (9,042.46) (51,449.03) (177.68) (2,310.14) (390.32) (8,477.42) (44,041.25) (137.91) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,578.10) (2,030.34) (24,742.44) (61,540.52) (50.56) (5,604.86) (2,113.65) (25,804.20) (62,308.41) (1.97) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,935.69 1,226.36 57,261.00 122,472.75 43.14 6,790.00 854.12 52,478.94 114,817.42 49.16 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

รายได ้ 6,624.71 1,958.95 56,898.02 489,386.44 238.68 8,316.56 1,842.02 46,638.57 405,982.94 186.41 

ค่าใชจ่้าย (6,380.16) (1,429.05) (50,002.51) (473,798.94) (245.61) (7,913.28) (1,283.59) (42,184.61) (385,867.62) (179.66) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 244.55 529.90 6,895.51 15,587.50 (6.93) 403.28 558.43 4,453.96 20,115.32 6.75 

ภาษีเงินได ้ (33.68) (114.21) (718.01) (3,329.47) 0.90 (140.45) (114.22) (1,163.36) (4,434.84) (3.97) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 210.87 415.69 6,177.50 12,258.03 (6.03) 262.83 444.21 3,290.60 15,680.48 2.78 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
10.8.2 บริษทัฯ ยงัไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลกาํไรของบริษทัร่วมบางแห่ง สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 

จาํนวน 3.65 ลา้นบาท (2552 : 0.79 ลา้นบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของ
บริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน  63.62  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
67.27 ลา้นบาท)   

 

10.8.3 มูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ีในงบดุล มีรายละเอียดดงัน้ี 

                                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 
บริษทัร่วม 2553 2552 

            BCP 6,125.73  4,960.51 

            IRPC 50,759.53 31,857.78 

            TOP 78,378.92 42,820.43 

            PTTAR  55,156.02 36,410.18 

            PTTCH              108,473.84 54,605.88 
 

10.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออกเสียง
ต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     RBA 79.35 49.00 
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ   
 
11.1       เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินลงทุนทัว่ไป 2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
   - เงินลงทุนในตราสารทุน 656.69 336.00 336.00 336.00 
   - เงินลงทุนในตราสารหน้ี 585.60 585.60 585.60 585.60 
   - เงินลงทุนในกองทุนรวม 6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68 

รวม 15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 

 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Shantou) จาํกดั (PA (Shantou)) จีน การตลาดนํ้ ามนั - 15.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui)) จีน การตลาดนํ้ ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปตท. มาร์ท จาํกดั  (PTT Mart) ไทย รับจา้งบริหารงาน - 49.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS) ไทย บริการเติมนํ้ ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus) ไทย ผลิตเสน้ดา้ย 
สาํเร็จรูป 

0.48 - 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.2      ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ บริษทับางจากปิโตรเลียม   
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั   

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ 
 (MFC Energy Fund) 

ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   
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11.         เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.3       ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 

   2553 2552 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah I Ltd (K I) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) มาเลเซีย บริการดา้นโลจิสติกส์ 10.00 10.00 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ PTTI :     

Xanadu Mines Ltd. (XML) มองโกเลีย สาํรวจแหล่งแร่ 12.72 15.50 

     

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) ไทย ปิโตรเคมี 5.91 5.91 

บริษทั  บาเซล  แอดวานซ์  โพลีโอเลฟินซ์       
     (ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย ปิโตรเคมี 2.07 2.07 
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11.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนทัว่ไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16 - - 

2.  PTT Mart - 49.00 - 78.40 - 78.40 - - 

3. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00 - - 

4. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 

5. PA (Shantou) - 15.00 - 60.84 - 60.84 - - 

6. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 435.00 - 

7. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 -               - - - 

8. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 -               - - - 

9. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83 - - 

10. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06 - - 

11. KOT 10.00 10.00 117.93 117.93 -               - - - 

12. KIF 10.00 10.00 48.84 48.84 -               - - - 

13. K I 10.00 10.00 245.39 245.39 -               - - - 

14. K II 10.00 10.00 65.52 65.52 -               - - - 

15. XML  - 15.50 - 161.82 -               - - - 

16. Corpus  0.48 - 0.60 - 0.60               - - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน   2,319.02 2,619.48 1,179.42 1,318.06   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   (48.18) (9.46) -               -   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน    (91.49) (230.13) (73.30) (211.94)   

รวมเงินลงทุนทัว่ไป    2,179.35 2,379.89 1,106.12 1,106.12   
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.4       เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงนิลงทุน  

(ร้อยละ) งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย         
เงินลงทุนในตราสารทุน         

 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 62.00 40.00 

 BAFS  7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 17.28 13.68 

 XML  12.72 - 221.79 - - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   557.79 336.00 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   585.60 585.60 585.60 585.60   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 5,050.00 6,300.00 5,050.00 - - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 5,554.89 6,804.89 5,554.89   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายก่อน  
  ปรับมูลค่าเงินลงทุนและผลต่างจากการ  
  แปลงค่างบการเงิน   

 
7,948.28 

 
6,476.49 

 
7,726.49 

 
6,476.49   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   98.90 - - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,543.42 1,647.68 5,496.81 1,647.68   

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย   13,590.60 8,124.17 13,223.30 8,124.17   

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ   15,769.95 10,504.06 14,329.42 9,230.29 514.28 53.68 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,504.06  7,784.74  9,230.29  6,643.23 

- เงินลงทุนเพิ่ม 1,309.97  253.42  1,250.00  211.73 

- ซ้ือธุรกิจ  -  120.13  -  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน 3,895.74  2,375.33  3,849.13  2,375.33 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 60.18  (29.56)  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  15,769.95  10,504.06  14,329.42  9,230.29 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่- สุทธิ  (ต่อ) 
 
11.6      รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 

PA (Shantou) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2553 มีมติอนุมติัให้จาํหน่ายหุ้นท่ี 
บริษทัฯ ถืออยูใ่น Petro Asia (Shantou) Co., Ltd (PA(Shantou)) ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุน้ทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทั 
Shenzhen Sailuo Industrial Development Co., Ltd  ซ่ึงเป็นผูเ้สนอซ้ือในราคาประมาณ 19.74 ลา้นบาท ดงันั้น   
บริษทัฯ จึงไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน PA(Shantou) จากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนไปเป็นเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ือ
รอการจาํหน่าย  ต่อมาผูเ้สนอซ้ือไดย้กเลิกการซ้ือและมีผูเ้สนอซ้ือรายใหม่เขา้มาขอซ้ือหุน้ดงักล่าว  ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งการพจิารณาร่างสญัญาการซ้ือขายหุน้ของทั้งสองฝ่าย 
  
FAM  EPIF 

 ในระหว่างงวดบริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวม FAM EPIF จาํนวน 1,250 ลา้นบาท และคิดเป็นจาํนวน
หน่วยลงทุน 122.36 ลา้นหน่วย  
 

 PTT MART 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดต้ดัเงินลงทุน 78.40 ลา้นบาทออกจากบญัชี   ซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

 
Corpus 
ในระหว่างงวดบริษทัฯ ไดรั้บโอนหุน้สามญัจาก Corpus เพื่อเป็นการชาํระหน้ีใหแ้ก่บริษทัฯโดยใชว้ิธีการแปลง
หน้ีเป็นทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแลว้   ทั้งน้ีเงินลงทุน
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดรั้บรู้ค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 
XML 
ในระหว่างงวดบริษทัย่อยของ PTTI ไดล้งทุนเพ่ิมเติมใน XML เป็นจาํนวนเงิน 1.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 59.97 ลา้นบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ใน XML เท่ากบัร้อยละ 16.72  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 
2553  XML ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสเตรเลีย และมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน XML ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงจากร้อยละ 16.72 เป็นร้อยละ 12.72  
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 

  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    

  อาคาร  ปิโตรเลียม    

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 10,249.28 28,946.65 234,789.34 352,234.96 11,044.47 86,284.57 723,549.27 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - 2.65 467.55 - 13.33 23.49 507.02 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 669.59 1,533.74 3,197.64 55,119.10 1,317.42 44,980.49 106,817.98 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) - (0.01) 2,158.50 2,042.11 
- โอนเปล่ียนประเภท 125.99 9,337.07 38,457.34 (161.10) 821.98 (54,467.53) (5,886.25) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (877.66) (1,773.16) (1,663.17) (658.94) (3.48) (4,992.43) 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ (120.57) (15.18) (481.40) (654.20) 53.12 (87.24) (1,305.47) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,908.27 38,919.93 274,548.27 404,875.59 12,591.37 78,888.80 820,732.23 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (12,398.06) (80,669.15) (147,643.01) (7,379.71) - (248,089.93) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) - (1.78) (93.69) - (4.57) - (100.04) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,709.67) (9,935.33) (34,460.08) (1,065.74) - (47,170.82) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (72.40) (94.01) - 203.86 - 37.45 
- ขายและจาํหน่าย - 774.04 466.70 105.31 481.58 - 1,827.63 
- ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ - 7.16 140.47 260.32 7.54 - 415.49 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (13,400.71) (90,185.01) (181,737.46) (7,757.04) - (293,080.22) 
        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.39) (242.86) (561.73) - - (872.70) 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (81.27) (8.23) (47.41) (0.54) - - (137.45) 

- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 0.06 90.03 - - 154.23 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.20) (290.21) (472.24) - - (855.92) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,188.56 16,541.20 153,877.33 204,030.22 3,664.76 86,284.57 474,586.64 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10,827.00 25,507.02 184,073.05 222,665.89 4,834.33 78,888.80 526,796.09 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์    

  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,753.01 21,762.59 202,315.28 8,427.54 50,727.36 290,985.78 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 84.26 642.49 1,934.77 970.00 20,516.81 24,148.33 
- ตน้ทุนการกูย้มื - (7.34) (109.04) (0.01) 1,003.17 886.78 
- โอนเปล่ียนประเภท 222.94 2,861.04 30,286.25 1,212.89 (35,245.17) (662.05) 
- ขายและจาํหน่าย (16.02) (173.34) (1,321.76) (544.64) - (2,055.76) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,044.19 25,085.44 233,105.50 10,065.78 37,002.17 313,303.08 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (9,440.98) (70,700.77) (6,057.62) - (86,199.37) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,046.54) (7,405.39) (853.75) - (9,305.68) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (0.03) 0.03 (0.01) - (0.01) 
- ขายและจาํหน่าย - 143.95 135.55 392.05 - 671.55 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (10,343.60) (77,970.58) (6,519.33) - (94,833.51) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (60.72) (7.40) (242.73) - - (310.85) 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (81.27) (8.23) (12.38) - - (101.88) 
- กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า 60.72 3.42 - - - 64.14 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (81.27) (12.21) (255.11) - - (348.59) 
       
ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 7,692.29 12,314.21 131,371.78 2,369.92 50,727.36 204,475.56 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 7,962.92 14,729.63 154,879.81 3,546.45 37,002.17 218,120.98 
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12. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ (ต่อ) 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
2,042.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,238.49 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
886.78 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 1,433.05 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.67 – 7.25 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ร้อยละ 3.32-7.25) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ 
สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ราคาทุน 981.36  800.22  844.84  674.76 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (204.58)  (467.08)  (142.26)  (414.25) 

ราคาตามบญัชี 776.78  333.14  702.58  260.51 

  
 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  PTTEP  มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการภายใต้

สินทรัพยเ์พ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม  (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2553) 

เวียดนาม 52/97 - 30.42 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - 31.84 - 
เวียดนาม 16-1 904.42 - 1,305.74 
เวียดนาม 9-2 1,181.59 - 811.23 
อลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 281.13 - 434.66 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ 
 
  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553      6,038.23 19,523.41 1,106.40   26,668.04 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) 0.12 0.12 660.10 660.34 

 -  เพิม่ข้ึน 210.07 51.51 0.08 261.66 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 407.80 (1,060.86) (277.12) (930.18) 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.50) - (67.40) (71.90) 

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.29) (9.67) 0.35 (9.61) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,651.43 18,504.51 1,422.41 26,578.35 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (1,686.50) (4,793.64) (553.70) (7,033.84) 

 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 37) (0.10) - - (0.10) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (296.47) (539.36) (73.68) (909.51) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.28 244.16 - 244.44 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - 50.99 55.40 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.20 5.54 2.85 8.59 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,978.18) (5,083.30) (573.54) (7,635.02) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 4,351.73 14,729.77 552.70 19,634.20 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,673.25 13,421.21 848.87 18,943.33 
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13.     สินทรัพย์ไม่มตีัวตน- สุทธิ (ต่อ) 
 
          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คอมพิวเตอร์ 

ซอฟทแ์วร์ 
สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนอ่ืน 
          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,286.93 18,214.81 51.55 19,553.29 

 -  เพิม่ข้ึน 90.97 0.01 - 90.98 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 349.18 26.68 - 375.86 

 -  ขายและจาํหน่าย (4.41) - - (4.41) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,722.67 18,241.50 51.55 20,015.72 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (869.83) (4,457.62) (51.55) (5,379.00) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (161.59) (477.27) - (638.86) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.46 (6.46) - (6.00) 

 -  ขายและจาํหน่าย 4.41 - - 4.41 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (1,026.55) (4,941.35) (51.55) (6,019.45) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 417.10 13,757.19 - 14,174.29 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 696.12 13,300.15 - 13,996.27 
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14. สินทรัพย์เหมอืง- สุทธิ 
 

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  36,887.30  - 

 -  ซ้ือธุรกิจ -  36,901.18 

 -  เพิม่ข้ึน 893.58  4,943.55 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 634.62  (3,809.13) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (2,170.04)  (1,148.30) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 36,245.46  36,887.30 

    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  (2,880.05)  - 

-  ซ้ือธุรกิจ -  (1,902.13) 

-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (901.83)  (1,086.07) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.28  (18.06) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 277.20  126.21 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (3,504.40)  (2,880.05) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (41.76)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (41.76)  - 

    

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  32,699.30  34,007.25 
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15.         ค่าความนิยม-สุทธิ 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม-สุทธิ มีรายละเอียดดงัน้ี 

                             
        หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,381.94  12,107.22 

-  ซ้ือธุรกิจ  -  107.48 

-  เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 37)  926.01  5,991.73 

-  โอนเปล่ียนประเภท  (37.23)  - 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (33.52)  (176.97) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (731.07)  (647.52) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  17,506.13  17,381.94 

 
 
 16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
 กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 30 

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  15 - 30 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ                                                                                        5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย                       40 
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 

16.1    ภาษีเงินไดใ้นงบกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ้นสุดวนัท่ี           
31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร       

      ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 13,863.07  12,433.88  12,638.43  11,017.60 

      ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (557.39)  307.37  81.64  311.48 

              รวมภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 13,305.68  12,741.25  12,720.07  11,329.08 

ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม     

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  24,205.77  20,150.18  -  - 

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (605.99)  (101.39)  -  - 

             รวมภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม 23,599.78  20,048.79  -  - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 5,131.19  4,519.82  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,787.53)  1,146.39  -  - 
             รวมภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน 
              ต่างประเทศ 3,343.66        5,666.21  

 
-  

 
- 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น        

  ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย        

       ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั -  (135.53)  -  - 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,142.03)  (5,005.96)  -  - 
             รวมภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
             ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย (1,142.03)  (5,141.49)  -  - 

รวมภาษีเงินไดท้ั้งส้ิน 39,107.09  33,314.76  12,720.07  11,329.08 
 

ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากมีการจดัเกบ็ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแลว้ ยงัมีการจดัเก็บภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชน ์
ในทรัพยากรปิโตรเลียม (Petroleum Resource Rent Tax: PRRT) ดว้ย โดยคาํนวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 
ในอตัราร้อยละ 40 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของ PRRT โดยใช้
นโยบายการบญัชีในการวดัค่าและเปิดเผยเช่นเดียวกบัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,486.09  1,468.71 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 401.28  (187.16) 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,887.37  1,281.55 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 172.32  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 390.51  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 562.83  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 1,719.21  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 2,977.20  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,696.41  - 

     ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมใน    

      ประเทศออสเตรเลีย    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 6,685.92  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,401.96  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 8,087.88  - 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10,063.54  1,468.71 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 15,234.49  1,281.55 
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16. ภาษเีงนิได้ และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

16.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบดุลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
     ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 5,363.60  5,270.19 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 1,227.97  1,049.22 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,591.57  6,319.41 

     ภาษีเงินไดธุ้รกิจปิโตรเลียม    
             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 14,219.68  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) (239.16)  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 13,980.52  - 

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ    

             ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9,106.76  - 

             เพิม่ข้ึน (ลดลง) 729.72  - 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 9,836.48  - 
    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 28,690.04  5,270.19 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 30,408.57  6,319.41 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีด้านสินทรัพย  ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการ         
ดอ้ยค่าสินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ และรายไดร้อการตดับญัชี ดา้นหน้ีสินส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยรายการค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิตและกาํไรจากการแปลงค่าหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ียงัไม่เกิดข้ึน  และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามัน
เช้ือเพลิงคา้งรับ 
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17.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,735.19  24,055.93  19,343.93  26,590.36 

    - เพิม่ข้ึน -  25.79  -  25.79 

    - Make-up Right (8,931.40)  (7,346.53)  (9,600.46)  (7,272.22) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,803.79  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

 
บริษทัฯ ได้จ่ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหน้าสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพ
พม่าเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2543-2544  
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18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัและมดัจาํ 10,554.18  238.79  44.83  39.13 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,020.90  8,370.25  4,131.81  4,272.38 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 13,911.72  13,241.10  13,894.99  12,510.33 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 919.35  978.91  -  - 

อ่ืน ๆ 1,493.22  1,439.07  132.82  288.28 

รวม 35,899.37  24,268.12  18,204.45  17,110.12 

 
            ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดจ่้ายเงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วนจาํนวน 10,312 ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั Statoil 

Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. จากการเขา้ร่วมสัญญา Partnership Unit Sale Agreement 
(PUSA)  เพ่ือเขา้ซ้ือหุน้ส่วนในสดัส่วนร้อยละ 40  เพื่อร่วมลงทุนในแหล่ง Oil Sand Kai Kos Dehseh (KKD) ใน
ประเทศแคนาดา      

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง  พ .ศ .2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผู ้ค้านํ้ ามันตามมาตรา  7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พระราชบญัญติัฯ ฉบบัน้ีไดก้าํหนดให้
ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจพลงังานเป็น                
ผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัไดส้ํารองใชต้ามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงไดแ้จง้ไวก้บัอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2553 และปี 2552 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมายใหเ้ท่ากบั
มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    

 
19. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.84 - 6.45 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 – 6.45 ต่อปี)ในงบการเงินรวม  ส่วนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
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20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินรับล่วงหนา้ 139.20  116.97  25.14  56.64 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,636.90  2,414.45  2,198.11  2,005.46 
เงินประกนัสัญญา  
   (ครบกาํหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี) 164.80 

 
316.28 

 
-  0.99 

อ่ืน ๆ 2,138.64  1,112.02  980.49  615.18 

รวม 5,079.54  3,959.72  3,203.74  2,678.27 

 
 
21. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 9,975.85  9,577.00  9,500.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 211.64  196.73  211.64  196.73 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 3,512.16  10,307.39  2,651.91  2,917.25 

หุน้กู ้- สกลุบาท 11,356.50  12,798.73  11,356.50  3,300.00 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 3,286.60  -  3,286.60  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 219.52  1,054.64  188.61  199.25 

รวม 28,562.27  33,934.49  27,195.26  16,113.23 

 
 
 
 
 



104 
 

21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 36,002.44  44,010.49  27,500.00  37,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 504.71  653.13  504.71  653.13 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 43,854.43  29,364.14  22,436.28  16,587.09 

หุน้กู ้- สกลุบาท 197,769.46  191,755.40  148,804.20  142,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 63,788.49  44,474.94  39,933.29  44,474.94 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 507.31  10,695.55  451.96  82.86 

รวม 342,426.84  320,953.65  239,630.44  241,602.22 

 
เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 18,575.61 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :  
28,040.29 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 51,826.39  62,533.72  28,664.50  30,595.33 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 319,162.72  292,354.42  238,161.20  227,120.12 

รวม 370,989.11  354,888.14  266,825.70  257,715.45 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

พนัธบตัร ปตท. 3.90%-7.83%  3.85%-7.83%  3.90%-7.83%  3.85%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.32%-4.75%  2.38%-4.75%  2.32%-4.75%  2.38%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.46%-6.05%  0.46%-7.51%  0.46%-3.83%  0.46%-4.57% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  1.81%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.57%-5.88%  4.74%-5.88%  1.57%-5.88%  4.74%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-6.75%  4.00%-10.34%  3.33%-6.33%  4.80%-6.69% 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1 เงินกูย้มื 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืม–สกุลบาทและสกุลต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 54,437.35  934.08  23,000.00  94,108.88 

- กูเ้พิ่ม 2,623.15  657.85  -  24,009.79 

- ชาํระคืน (10,365.87)  (307.87)  -  (20,462.31) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,742.69) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (858.03) 

- อ่ืนๆ -  0.18  -  5.59 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,187.49)  (116.03)  -  (13,699.65) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 36,507.14  1,168.21  23,000.00  80,361.58 

 
 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 47,349.86  331.04  23,000.00  66,854.20 

- กูเ้พิ่ม 70.16  300.00  -  9,872.42 

- ชาํระคืน (9,703.67)  (87.04)  -  (12,620.92) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (1,301.16) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,711.64)  (87.53)  -  (12,363.55) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 28,004.71  456.47  23,000.00  50,440.99 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯแกไ้ขสัญญาเงินกูส้กลุบาทวงเงิน 12,000 ลา้นบาท โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวก 2 ต่อปี  เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัระหวา่งร้อยละ 6M THBFIX บวก          
1 ต่อปี และ 6M THBFIX บวก 1.35 ต่อปี   ซ่ึงมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553                    
จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม  2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวนเงิน             
504 ลา้นบาท อายุ  5 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3M BIBOR บวก 0.77 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและ              
ทยอยคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้ งน้ีได้เบิกเงินกูด้ ังกล่าวเต็มจาํนวนแลว้เม่ือ                 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553   
 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
วงเงิน 1,710 ลา้นบาท อายุ 10 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวก 2.25 ต่อปี             
ทั้งน้ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดังกล่าวได้เบิกเงินกู้ดังกล่าวเต็มจาํนวนเพื่อนํามารีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิมท่ีมีกับ
สถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึง (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้จาํนวน  598.50 ลา้นบาท)                    

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงิน วงเงิน 7,000 ลา้นบาท อายเุงินกู ้
10.5 ปี  อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือนบวกส่วนเพ่ิม   ทั้งน้ีในระหวา่งงวดกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 3,500 ลา้นบาท (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสดัส่วนการ           
ถือหุน้จาํนวน  1,450.49  ลา้นบาท)                    

 
เงนิกู้ยมื-สกลุบาทจาก สนพ. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2553  บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูง้วดท่ี 5 จาํนวน  70.16 ลา้นบาท  อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการทุนหมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์ NGV               
โดยชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และทยอยชาํระคืนเงินกูเ้ป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 3.55 ลา้นบาท รวม 20 งวด  
โดยเร่ิมชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนกนัยายน 2553 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนมิถุนายน 2558 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุบาท  

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

02/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั
ระหวา่ง          

6M THBFIX+1 
และ             

6M THBFIX+1.35 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงิน
ตน้ทุกงวดครึ่งปี 
และงวดสุดทา้ยใน

วนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Swap)  ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ย
ตั้งแต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ในวนัที่ 30 มีนาคม 2562 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX+0.95 

 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขใหคู้ส่ัญญามีสิทธิ       
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน
การเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัรา
ลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX+0.95 เป็น
อตัราคงที่ร้อยละ 4.355 ต่อปี 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
เงนิกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2553  บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี วงเงิน
รวม 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ LIBOR บวก 0.75 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553   

 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้บิกเงินกูเ้ต็มวงเงินจาํนวน 250 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตาม
สัญญากูเ้งินท่ีทาํกบัสถาบนัการเงิน 4 แห่ง อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ียเท่ากบั ร้อยละ LIBOR บวก 3 ต่อปี 
ชาํระดอกเบ้ีย ทุก 6 เดือน และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในวนัท่ี 25 มกราคม 2556  

 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญา Term Loan Facility Agreement กบัสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศจาํนวน 7 แห่ง  วงเงินรวม  400 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อายเุงินกู ้12 ปี  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ LIBOR 
บวก 1.25 ต่อปี ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  และมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ทุกคร่ึงปีภายในระยะเวลา 9 ปี 
โดยจะเร่ิมจ่ายคืนเงินกูค้ร้ังแรกในปี พ.ศ.2555   ทั้งน้ีในระหว่างงวดกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดเ้บิก 
เงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 207 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (บริษทัฯรับรู้เงินกูต้ามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน 100.40  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45  
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญา Participating SWAP  
(P-SWAP) สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
เพื่อลดระดบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิ
เลือกซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลเยนญี่ปุ่น จาํนวน 
23,000 ลา้นเยน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว  
ณ ภาวะตลาดปัจจุบนั บริษทัฯสามารถเลือกซื้อเงินสกุล
เยนญี่ปุ่นจาํนวนดงักล่าวไดด้ว้ยจาํนวนเทียบเท่า 196.94 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้บริษทัฯมีค่า premium ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 1.38 ของ
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่า premium) 

จาํนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า
ที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยนญี่ปุ่นขึ้นอยู่
กบัช่วงอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเยนญี่ปุ่น 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1      เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 
วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

14/11/2549 
 

ดอลลาร์
สหรัฐ 

225* LIBOR+0.265 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืน       
เงินตน้และชาํระคืน
เงินตน้งวดสุดทา้ย

ในวนัที่ 
30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(IRS) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ 
-ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(Basis Swap) บนเงินกูย้มืระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหวา่งอตัราดอกเบี้ย 
LIBOR อาย ุ1 เดือนบวกดว้ยส่วนเพิ่ม 0.265% กบั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR อาย ุ6 เดือน โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญา
ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 
- ในปี 2553 บริษทัฯทาํสัญญาขยายอายสุัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Basis Swap)  จนครบ
กาํหนดอายเุงินกูใ้นวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.85-3.35  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะยกเลิกจากอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็น
อตัราลอยตวัแบบเดิม และอตัรา
ดอกเบี้ยลอยตวั LIBOR-0.265 ต่อปี 
  

25/5/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 LIBOR+0.75 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

ในปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.66-2.989 
และอตัราลอยตวั LIBOR+0.65 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2554 ในการ
เปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัราลอยตวั
ร้อยละ LIBOR+0.65   เป็นอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 225 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในระหวา่งปี 2553 บริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกู ้ 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.2 หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 64,147.91  2,126.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 209,125.96  -  204,554.13  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18  96.50  -  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (12,798.73)  - 

รวม 261,557.95  2,114.59  236,230.34  1,326.94 

 
 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 43,219.89  1,426.57  44,474.94  1,326.94 

      - สกลุบาท 160,160.70  -  146,104.20  - 

 ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (14,643.10)  (108.48)  (3,300.00)  - 

รวม 188,737.49  1,318.09  187,279.14  1,326.94 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ราย คร้ังท่ี 1/2553 วงเงิน 6,636 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 2,636 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 7 12 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 4.10 4.50 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 25 ก.พ. และ 25 ส.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 25 กุมภาพนัธ์ 2553 25 กุมภาพนัธ์ 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 25 กุมภาพนัธ์ 2560 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
 
 

เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
ทัว่ไป จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 10,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 6,000 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 4 ปี 15 วนั 7 ปี 15 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.20 ปีท่ี 1-4 : 3.20 
ปีท่ี 5-6 : 4.20 
ปีท่ี 7    : 5.00 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 15 พ.ค. และ 15 พ.ย. 

วนัออกหุน้กู ้ 29 พฤศจิกายน 2553 29 พฤศจิกายน 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 14 ธนัวาคม 2557 14 ธนัวาคม 2560 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิแก่ผูล้งทุน         
สถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงื่อนไข หุ้นกู้ 
มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 4,000 
อายหุุน้กู ้(ปี) 100  

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 5.90 

งวดดอกเบ้ีย ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือนในวนัท่ี 2 มิ.ย. และ 2 ธ.ค. 

วนัออกหุน้กู ้ 2 ธนัวาคม 2553 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน   2 ธนัวาคม 2653 
ทั้งน้ีสามารถใชสิ้ทธิไถ่ถอนก่อนกาํหนดไดใ้นปีท่ี 50 , ปีท่ี 75 

และกรณีอ่ืน (ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ) 
 
เม่ือวนัท่ี 12-13 มกราคม 2553  บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) สาํหรับ
หุน้กูส้กุลบาทบางส่วนจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัที่ 20 มิถุนายน 2558 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงที่ร้อยละ 4.75 ต่อปี เป็นอตัราลอยตวัเท่ากบั           
6M THBFIX บวกร้อยละ 0.89 - 1.19 ต่อปี ทั้งน้ีในสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวบางสัญญามี
เง่ือนไขใหคู่้สัญญามีสิทธิท่ีจะยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดได ้
 
ต่อมาเมื่อวนัที่ 14  พฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Swap) สาํหรับหุน้กูส้กุลบาทบางส่วน จาํนวน 2,040 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินชดเชย
จากสถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญา  และในเดือนธนัวาคม 2553 สถาบนัการเงินที่เป็นคู่สัญญาไดใ้ชสิ้ทธิ
ยกเลิกภาระผกูพนัสําหรับหุน้กูส้กุลบาท จาํนวน 2,000 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ภาระ
ผกูพนัตามสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียสําหรับหุน้กูส้กุลบาททั้งจาํนวน 4,040 ลา้นบาท ไดถู้กยกเลิก
ทั้งหมด  มีผลใหก้ลบัไปจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี จนครบกาํหนดไถ่ถอน 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม และวนัท่ี  4 สิงหาคม 2553  บริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่
ดอ้ยสิทธิ ใหก้บันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  และนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศไทย จาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.152 ต่อปี  โดยมี  PTTEP 
เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  

 
กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดด้าํเนินการออกหุน้กูม้ีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิผา่นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมาเลเซีย จาํนวน  600 ลา้นริงกิต  อายุ 5-15 ปี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  4.54% ต่อมาไดท้าํสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  สาํหรับหุ้นกูด้งักล่าวจากสกุลริงกิตเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 193 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.957% (บริษทัฯ รับรู้หุน้กูด้งักล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน  96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,927.18 ลา้นบาท) 



116 
 

21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย
สาํหรับหุน้กูส้กลุต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

2/12/2548 บาท 3,643.50*  6.70  
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
2 ธนัวาคม 2554 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่  5.44  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71  
ของเงินตน้สกุล      

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี  2550 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap)  เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  

 อตัราลอยตวั  LIBOR+0.2  
หรือ อตัราคงที่ 5.5 ของเงินตน้
สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยูก่บั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR  และอตัรา
คงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  ของ            
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ 
LIBOR+0.2 หรือ LIBOR+0.65 ขึ้นอยู่
กบัเงื่อนไขในแต่ละสัญญา 

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีที่ 1-3 : 5.00  
ปีที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 4.74-4.75          
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.04  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.05 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เนื่องจากเมื่อวนัที่ 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงทาํใหภ้าระหนี้บางส่วนกลบัไปเป็นหนี้สกุลบาท
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
            

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 245.30  1,447.66  210.50  206.53 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 541.71  13,472.09  482.95  84.23 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (60.18)  (3,169.56)  (52.88)  (8.65) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน       

     - หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ปี) 219.52  1,054.64  188.61  199.25 
     - หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
        (เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 507.31  10,695.55  451.96  

 
82.86 

รวม 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเพื่อการใช้เรือผลิตและ     
กกัเกบ็ปิโตรเลียม (Floating Production Storage and Offloading : FPSO) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา-    
เลเซีย ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดต้กลงซ้ือเรือดงักล่าวในราคา 13,535 ลา้นบาท เพื่อท่ีจะลดภาระดอกเบ้ีย
จาํนวนมากในอนาคต จึงมีผลทาํใหส้ัญญาเช่าทางการเงินส้ินสุดลง โดยค่าซ้ือเรือที่ตกลงซ้ือขายกนันั้นสูง
กว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย ซ่ึงส่วนต่างดงักล่าวไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจาํนวน 1,484.83       
ลา้นบาท ทั้งน้ี PTTEP ไดช้าํระเงินค่าซ้ือเรือทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนตุลาคม 2553 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 3,512.16  9,975.85  3,286.60  11,356.50  219.52  211.64  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 3,968.16  4,585.78  -  45,287.71  160.12  212.70  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 23,294.63  9,331.93  35,965.78  70,372.45  347.19  292.01  139,603.99 
เกิน 5 ปี 16,591.64  22,084.73  27,822.71  82,109.30  -  -  148,608.38 
รวม 47,366.59  45,978.29  67,075.09  209,125.96  726.83  716.35  370,989.11 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 10,307.39  9,577.00  -  12,798.73  1,054.64  196.73  33,934.49 
เกิน 1 - 2 ปี 3,876.18  9,879.52  6,987.65  8,000.00  2,371.74  197.71  31,312.80 
เกิน 2 - 5 ปี 9,266.63  9,999.89  16,357.53  89,457.02  8,323.81  455.42  133,860.30 
เกิน 5 ปี 16,221.33  24,131.08  21,129.76  94,298.38  -  -  155,780.55 
รวม 39,671.53  53,587.49  44,474.94  204,554.13  11,750.19  849.86  354,888.14 
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21.    เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,651.91  9,500.00  3,286.60  11,356.50  188.61  211.64  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 2,468.15  4,000.00  -  23,500.00  129.26  212.70  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 11,361.11  7,000.00  14,793.82  53,686.20  322.71  292.01  87,455.85 

เกิน 5 ปี 8,607.01  16,500.00  25,139.47  71,618.00  -  -  121,864.48 

รวม 25,088.18  37,000.00  43,219.89  160,160.70  640.58  716.35  266,825.70 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,917.25  9,500.00  -  3,300.00  199.25  196.73  16,113.23 
เกิน 1 - 2 ปี 2,933.81  9,500.00  6,987.65  8,000.00  73.18  197.71  27,692.35 

เกิน 2 - 5 ปี 5,244.28  8,500.00  16,357.53  50,996.20  9.68  455.42  81,563.11 

เกิน 5 ปี 8,409.00  19,000.00  21,129.76  83,808.00  -  -  132,346.76 

รวม 19,504.34  46,500.00  44,474.94  146,104.20  282.11  849.86  257,715.45 
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22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต       25,790.75  23,555.90 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (3,753.37)*   (661.20) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1ปี       22,037.38  22,894.70 

 
 
การเป ล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,555.90  16,309.66 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 5,760.90               7,071.69 

- ซ้ือธุรกิจ  -  69.30 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2,218.16)  105.25 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (1,307.89)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25,790.75  23,555.90 
 

 
* เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการคาดการณ์ว่าแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเซียจะหยดุผลิตในปี 2553 
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23. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัสัญญา (ครบกาํหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี) 1,213.42  1,058.45  897.82  828.39 

รายไดร้อรับรู้ 372.27  369.32  372.22  368.83 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 216.34  245.80  216.33  245.78 

กองทุนบาํเหน็จพนกังาน 5.74  6.48  5.74  6.48 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,036.24  1,284.88  3,036.24  1,284.88 

อ่ืน ๆ 879.73  512.53  -  - 

รวม 5,723.74  3,477.46  4,528.35  2,734.36 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของคา่ก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
 
24.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
 

24.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 2,824,056,625 28,240,566,250 22,801,956,166 51,042,522,416 

ออกหุน้เพิ่ม 9,728,200 97,282,000 1,750,716,800 1,847,998,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,833,784,825 28,337,848,250 24,552,672,966 52,890,521,216 

ออกหุน้เพิ่ม 15,257,200 152,572,000 3,032,756,600 3,185,328,600 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั 
 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 กนัยายน 2548* 183 1 : 1 39.41 0.59 31 สิงหาคม 2553 

29  กนัยายน 2549 234 1 : 1 12.39 7.61 28 กนัยายน 2554 
   51.80 8.20  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ได้
หมดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.59 ลา้นหน่วย  



123 
 

25. เงนิสํารอง 
 

25.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

25.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  988.61  963.26  988.61  963.26 

จดัสรรระหวา่งปี  16.48  25.35  16.48  25.35 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
26. กาํไรต่อหุ้น 
 
 การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัด้วยจาํนวน   

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญั เป็นผลให้กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 83,087,719,301 59,547,585,885 

ปรับปรุงกาํไรสุทธิ (บาท) - - (134,551,809) (291,218,606) 

กาํไรสุทธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
    กาํไรต่อหุน้ (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 82,953,167,492 59,256,367,279 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 29.26 21.06 29.19 20.95 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)    54,576,941,984 39,650,620,690 54,576,941,984 39,650,620,690 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 19.22 14.03 19.20 14.02 

 
กาํไรสุทธิท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีรายละเอียด
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุ้น) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 สิงหาคม 2545* 22.20 1 : 5 9.78 0.22 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546* 23.40 1 : 5 9.72 0.28 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547* 36.60 1 : 5 13.61 0.39 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548* 55.60 1 : 5 13.53 0.47 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549 91.20 1 : 5 10.81 3.19 31 กรกฎาคม 2554 

   57.45 4.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06 ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย 
และ 0.09 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 
PTTAR  
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTAR  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

15 ตุลาคม 2550 23.22 1 : 0.52 3.45 26.74 15 ตุลาคม 2555 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549 66.50 1 : 1 25.71 3.29 28 กนัยายน 2554 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550 2.88 1 : 1 645.38 262.49 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550 2.88 1 : 1 24.43 13.67 27 กนัยายน 2554 

   669.81 276.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
 BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 257.92 21.68 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 - 41.81 15 พฤษภาคม 2559 

   257.92 63.49  

 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549 18.00 1 : 1 0.06 69.03 14 พฤษภาคม 2554 
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27. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,363,483.48  1,137,519.60  1,306,582.48  1,086,268.96 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 404,382.28  341,081.78  401,915.20  336,266.47 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 94,730.17  75,526.30  48,674.17  43,226.07 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 24,652.15  20,200.25  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 151.28  106.22  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 614.03  681.91  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 5,616.65  5,114.21  1,578.75  1,238.08 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,374.52  5,944.18  -  - 

รวม 1,900,004.56  1,586,174.45  1,758,750.60  1,466,999.58 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 132,291.42 ลา้นบาท และ 111,826.71 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 132,055.89 ลา้นบาท และ 111,512.89 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

28. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายไดค่้าขนส่ง 4,373.00  5,276.52  3,901.42  5,425.96 
เงินปันผลรับ 514.28  53.68  18,830.84  14,546.87 

ดอกเบ้ียรับ 2,678.79  1,920.45  3,852.36  3,127.14 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
    เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 447.06 

 
546.34 

 
447.06 

 
546.34 

อ่ืน ๆ 4,993.15  4,657.06  4,009.62  3,579.43 

รวม 13,006.28  12,454.05  31,041.30  27,225.74 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take or Pay) เป็นเงินรับชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (2,393.26)  2,494.23  (2,393.17)  2,743.66 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,648,026.08  1,370,017.99  1,674,302.10  1,390,546.84 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12,196.66  12,329.82  6,331.54  5,864.41 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 4,925.77  4,367.89  4,258.86  3,804.76 

ค่าขนส่ง 13,683.07  11,663.34  7,523.82  7,911.16 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,573.61  43,149.75  10,283.08  9,776.00 

ค่าซ่อมแซม 5,302.40  4,421.21  2,681.71  2,338.00 
ค่าสาธารณูปโภค 8,578.44  7,148.45  7,373.52  6,276.40 
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30. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.       ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทารา   456.65  9,085.87 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือเรือ FPSO (หมายเหตุฯ 21.3)  1,484.83  - 

รวม  1,941.48  9,085.87 

 
ในปี 2553 ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทาราส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนคา่ชดเชยความเสียหายนั้น PTTEP ไดซ้ื้อประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในวงเงิน
ประมาณ 270 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ลา้นบาท  ซ่ึง PTTEP ไดรั้บรู้แลว้ในปี 2552 จาํนวน 
1,341 ลา้นบาท และในปี 2553 จาํนวน 1,369 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บชดเชยนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนและเง่ือนไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั  โดยปัจจุบนั PTTEP อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือจากผูรั้บประกนัภยั 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ค่าภาคหลวง 18,197.76  15,037.18 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 480.86  421.25 

รวม 18,678.62  15,458.43 
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32. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  14,129.76  17,912.57 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  4,862.66  854.26 

รวม  18,992.42  18,766.83 

 
 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,292.09  2,054.42  1,102.98  1,006.41 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 12,846.41  11,187.82  10,548.30  9,641.13 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.95  20.67  16.57  18.41 

    อ่ืนๆ 18.61  275.96  12.04  9.95 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 865.07  680.13  563.31  517.30 

รวม 16,043.13  14,219.00  12,243.20  11,193.20 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 19,993.72 336,468.91 476,293.26 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 727.09 - 1,900,004.56 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 141,978.12 357,017.86 480,851.46 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 1,862.82 (214,511.00) 1,900,004.56 

กาํไรขั้นตน้* 125,740.25 56,749.89 20,024.36 2,946.64 2,409.91 - 8,881.05 574.31 (1,202.71) 216,123.70 

EBITDA  99,523.85 46,874.82 11,857.98 2,349.09 1,248.14 - 5,431.09 (99.75) 190.22 167,375.44 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (35,175.87) (9,257.00) (2,457.03) (10.63) (366.46) - (1,425.69) (883.24) 2.33 (49,573.59) 

EBIT  64,347.98 37,617.82 9,400.95 2,338.46 881.68 - 4,005.40 (982.99) 192.55 117,801.85 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย      27,421.00 1,458.65 560.62              22.68 7,328.71 12,434.63       513.37 (2,872.70) (27,874.54) 18,992.42 

ดอกเบ้ียรับ          2,678.79 

รายไดอ่ื้น          3,751.83 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          11,855.37 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,043.13) 

EBT          139,037.13 
ภาษีเงินได ้          (39,107.09) 

กาํไรสุทธิ          99,930.04 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้      
บริษทัใหญ่       

 
  83,087.72 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16,842.32 

กาํไรสุทธิ 99,930.04 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 313,833.01 313,471.64 88,477.42 107,457.02 37,912.45 - 44,273.93 121,962.22 - 1,027,387.69 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 13,684.78 168,291.13 27,234.95 23,128.60 313.67 - - 30,025.91 (262,679.04) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 117,615.49 30,869.64 11,832.73 517.37 83,725.12 121,616.69 2,877.29 8,912.42 (171,441.41) 206,525.34 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 445,133.28 512,632.41 127,545.10 131,102.99 121,951.24 121,616.69 47,151.22 160,900.55 (434,120.45) 1,233,913.03 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          15,234.49 

สินทรัพยร์วม           1,249,147.52 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 150,358.31 213,956.92 67,225.90 108,273.47 18,178.51 - 14,650.08 74,783.18 - 647,426.37 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,489.41 4,590.42 1,844.90 - - 211,723.86 (262,679.04) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 152,585.31 245,760.37 77,715.31 112,863.89 20,023.41 - 14,650.08 286,507.04 (262,679.04) 647,426.37 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          30,408.57 

หน้ีสินรวม          677,834.94 

รายจ่ายฝ่ายทุน 56,772.99 30,463.40 3,274.20 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,058.58 - 107,973.22 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 22,028.32 292,506.55 394,987.79 823,917.83 32,421.88 - 20,200.26 111.83 - 1,586,174.46 
         -ระหวา่งกนั 97,281.79 21,231.78 3,698.32 37,979.62 0.90 - - 719.95 (160,912.36) - 

ขายสุทธิ 119,310.11 313,738.33 398,686.11 861,897.45 32,422.78 - 20,200.26 831.78 (160,912.36) 1,586,174.46 

กาํไรขั้นตน้* 107,380.20 47,369.94 19,297.20 2,252.21 1,998.45 - 8,781.60 50.72 (1,025.71) 186,104.61 

EBITDA  81,422.73 41,328.80 11,731.79 2,026.17 1,077.07 - 7,316.66    (2,361.29) 162.34 142,704.27 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (29,852.34) (8,407.79) (2,731.48) (10.46) (176.05) - (1,622.96) (353.04) 4.37 (43,149.75) 

EBIT  51,570.39 32,921.01 9,000.31 2,015.71 901.02 - 5,693.70    (2,714.33) 166.71 99,554.52 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    14,634.42 (148.93) 757.56             516.77 4,271.12 15,741.77      755.22 (2,131.19) (15,629.91) 18,766.83 

ดอกเบ้ียรับ          1,920.45 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (8,700.81) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          4,682.72 

ตน้ทุนทางการเงิน          (14,219.00) 

EBT          102,004.71 

ภาษีเงินได ้          (33,314.76) 

กาํไรสุทธิ          68,689.95 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       
บริษทัใหญ่       

 
  59,547.59 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 9,142.36 

กาํไรสุทธิ 68,689.95 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 



135 
 

34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (ต่อ) 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 279,344.01 293,894.10 90,610.94 76,098.23 25,856.39 - 49,573.37 83,030.18 - 898,407.22 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 11,901.11 128,722.76 5,878.42 24,890.46 1.73 - - 20,134.69 (191,529.17) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 98,480.99 31,069.09 10,716.04 582.70 75,282.69 113,227.57 2,169.72 11,383.54 (148,838.93) 194,073.41 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 389,726.11 453,685.95 107,205.40 101,571.39 101,140.81 113,227.57 51,743.09 114,548.41 (340,368.10) 1,092,480.63 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          10,063.54 

สินทรัพยร์วม           1,102,544.17 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 138,365.93 164,017.76 37,443.49 86,360.72 11,140.56 - 14,181.07 124,254.01 - 575,763.54 

หน้ีสินระหวา่งกนั 3,186.23 21,002.87 10,240.39  4,040.07 1,492.25 - 0.90 151,566.46 (191,529.17) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 141,552.16 185,020.63 47,683.88 90,400.79 12,632.81 - 14,181.97 275,820.47 (191,529.17) 575,763.54 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          28,690.04 

หน้ีสินรวม          604,453.58 

รายจ่ายฝ่ายทุน 57,783.55 48,537.81 3,889.81 5.97 9,230.38 - 7,002.71 3,603.60 - 130,053.83 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDAหมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ  ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา  ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยนาํผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม   

      
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.     ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี
บริการ   

2.     ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ   
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  (ต่อ) 
3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 

 

35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.8970 – 30.1980 บาท = 1 USD 18,565.56  -  18,565.56  - 

อตัรา THBFIX-0.1120 – THBFIX-0.0140 = 1 USD 8,022.75  -  -  - 

อตัรา 33.1978 – 33.4200 บาท = 1 USD -  16,519.60  -  16,519.60 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD 30,796.90  -  21,037.51  - 

อตัรา 33.1400 – 33.4100 บาท = 1 USD -  11,058.22  -  11,044.41 
 

 
35.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,966.65 6,600.90 5,966.65 6,600.90 
 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,801.38 9,736.97 8,801.38 9,736.97 
- 7,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 208.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ*  - 6,987.65 - 6,987.65 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,726.67 3,016.51 2,726.67 3,016.51 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ* 3,286.60 - 3,286.60 - 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,406.90 - 2,406.90 - 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,652.36 - 3,652.36 - 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18 - - - 

รวม 23,801.09 19,741.13 20,873.91 19,741.13 

 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,286.60  -  3,286.60  - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,970.60  10,004.16  2,726.67  10,004.16 

เกิน 5 ปี 17,543.89  9,736.97  14,860.64  9,736.97 

รวม 23,801.09  19,741.13  20,873.91  19,741.13 
 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จึงทาํใหภ้าระหน้ีบางส่วนจาํนวน 3,356.50 ลา้นบาทกลบัไปเป็นหน้ีสกลุบาท 
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35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ * 18,714.25 16,981.42 12,875.93 10,055.04 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 - 5,000.00 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ** 3,029.63 - 3,029.63 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 - - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินบาท - 8,500.00 - - 

รวม 29,243.88 25,481.42 20,905.56 10,055.04 
 
 

* บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 

**  มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,833.26  2,542.04  2,272.22  2,513.76 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,045.43  17,166.66  13,633.34  7,541.28 

เกิน 5 ปี 10,365.19  5,772.72  5,000.00  - 

รวม 29,243.88  25,481.42  20,905.56  10,055.04 

 
 

35.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2554 จาํนวน 5.97  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 5.60 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวม และจาํนวน 
4.38 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
35.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือทางการเงิน
ต่าง ๆ ร่วมกบัสถาบนัการเงินเพื่อใหส้นบัสนุนการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้  และลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัระดบัประเมิน
ความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 
 กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด

กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 45,978.29  47,205.37  53,587.49  49,637.76 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 47,366.59  48,075.23  39,671.53  21,374.23 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 209,125.96  219,864.43  204,554.14  211,655.36 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 64,147.91  65,100.28  44,474.94  44,289.98 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 2,927.18  2,927.18  -  - 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (12.44)  -  (11.42) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (576.28)  -  (354.98) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 37,000.00  38,227.08  46,500.00  48,187.27 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 25,088.19  25,796.83  19,504.34  19,400.79 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 160,160.70  170,179.44  146,104.20  152,826.54 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 43,219.89  44,053.84 

  
44,474.94 

  
44,289.98 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  18.52  -  (25.19) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (302.69)  -  (278.89) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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36.       เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ  
ผลประกอบการปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 24,080 ลา้นบาท (ปี 2552 : เงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2551 อตัราหุน้ละ  8.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,592.40 ลา้นบาท) โดยท่ีบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท 
จาํนวน 2,830,485,504 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 11,321.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2552 1 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552  4.50 2,833,795,850 12,752.08  30 เม.ย. 2553 

 
 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ดงัน้ี  
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553 4.75 2,841,960,601 13,499.31  24 ก.ย. 2553 
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37.       การซ้ือธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553  PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)  ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor 
Oil Pte.Ltd. ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,216.33 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (487.15) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.97 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.11 
พสัดุคงเหลือ 0.93 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 23.34 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 609.68 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 53.96 
เจา้หน้ีอ่ืน (95.94) 
หน้ีสินอ่ืน (5.17) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (105.73) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 487.15 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,216.33 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (3.97) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,212.36 
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37.       การซ้ือธุรกจิ  (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั                          
(AMATA NGD)  ซ่ึงดาํเนินธุรกิจวางระบบท่อส่งก๊าซ และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกคา้เพิ่มจาก           
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA  NGD  เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80    
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (307.17) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน-สุทธิ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 13) 660.24 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (216.05) 
หน้ีสินอ่ืน (56.25) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (204.78) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 819.11 
หกั  เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (511.94) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 307.17 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTNGD อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
เพิ่มเติม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือ
เร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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38. การปรับปรุงบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงบญัชีและจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
 
รายการปรับปรุง 

  ปรับปรุงรายการค่าความนิยมและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 582.10  ลา้นบาท ใน
งบการเงินรวม ทาํใหสิ้นทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 ปรับปรุงรายการลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการอ่ืน-สุทธิ และค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายลดลง   
จาํนวน 463.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ทาํให้สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงด้วยจาํนวน
เดียวกนั 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
จดัประเภทรายการเจา้หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 
949.44 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โครงการโรงไฟฟ้า
ระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553   2552 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  37,985.57  - 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  1,720,765.03  1,466,999.58 

รวม  1,758,750.60  1,466,999.58 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา   8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนใน                    
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
            วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน

รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอใหศ้าลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการ
ท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67       
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550 (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย) ประกอบดว้ยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูท้รงคุณวุฒิ 
และเอกชนผูป้ระกอบการ  
 
วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 7  โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1โครงการและโครงการของ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ  โครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใต้บังคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการไดจ่้ายเงินลงทุนไปแลว้ 25,310.38 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553) 
 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯ ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยืน่คาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลฯ เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีศาลฯ อาศยัเป็นหลกัในการออก
คาํสัง่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
 



151 
 

40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง กาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
(รายงาน EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดผ้นวกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)ไวด้ว้ย 
 
วนัท่ี 22 มกราคม 2553 ศาลฯ มีคาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์                    
ชัว่คราวฯ ท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นต่อศาลฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 โดยศาลฯ พิเคราะห์แลว้และมีความเห็นใน            
แต่ละประเดน็ ดงัน้ี                                                                                                                                                                                   

                  กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน 
EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 เป็นขอ้เทจ็จริงท่ี
ผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2550 เป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีศาลปกครองสูงสุดวางกรอบไวใ้นคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2552 ว่าบางโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงอยา่งชดัเจนนั้นเป็น
กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิจารณาและมีคาํวินิจฉัยไวแ้ลว้จาํนวน 11 โครงการ กรณีจึงเป็นท่ีสุด ศาลฯ จึง
ไม่มีอาํนาจพิจารณาประเดน็น้ี 

             ศาลฯ เห็นว่าขอ้เท็จจริงตามคาํขอของผูร้้องเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูร้้องแต่ละรายไดเ้คยนาํเสนอต่อ  
ศาลฯ ในชั้นไต่สวนและในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงไม่มีขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณี
จึงไม่มีเหตุเพียงพอท่ีศาลฯ จะมีคาํสัง่ตามคาํขอของผูร้้อง 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 พนกังานอยัการไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลฯ ขอใหอ้นุญาตใหโ้ครงการจาํนวน 12 โครงการ
ท่ีถูกระงบัโครงการชั่วคราวดาํเนินการก่อสร้างโครงการส่วนท่ีเหลือต่อไปจนแลว้เสร็จ และทดลองเดิน
เคร่ืองจกัรและระบบต่างๆ แต่จะไม่เปิดดาํเนินโครงการเน่ืองจากมีความจาํเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้หากไม่
ดาํเนินการจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การแกไ้ขโดยในจาํนวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 
จาํนวน 2 โครงการ 
 
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 2553  บริษทัฯ ยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ั่วคราวก่อนพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดสําหรับโครงการของบริษทัฯ               
2 โครงการ ท่ีไม่มีลกัษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาพแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทั้งทางขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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40.       การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 

วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดอนุญาตให้โครงการจาํนวน 12 โครงการ 
ก่อสร้างส่วนท่ีเหลือจนแลว้เสร็จ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมทั้งทดลองระบบท่ีเก่ียวขอ้งและทดลอง
เดินเคร่ืองจกัรได ้แต่จะไม่เปิดดาํเนินการโครงการก่อนท่ีศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 2 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย   
 
วนัท่ี 19  เมษายน 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งไม่รับคาํร้องอุทธรณ์คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2553 โดยศาลฯ เห็นว่า
คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้ฯ ดงักล่าวของศาลฯ เป็นท่ีสุดแลว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปไดอี้ก  

 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํส่ังไม่รับอุทธรณ์ของศาลฯ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขณะน้ีคาํร้องอทุธรณ์ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจ้าของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ และศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดใหว้นัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
  
วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี  สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ขา่ยลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 
 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ

ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

41.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 63,223.05 
ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว
ไปแลว้รวมทั้งส้ิน 56,382.05 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 6,841 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552  : 16,181 ลา้นบาท) 

 
41.1.2 บริษ ทัฯได ้ทําส ัญญาให ้การสน ับสนุนทางการค า้  (Shareholders’ Commercial Support 

Arrangements) กบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง  ซ่ึงบริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาดังกล่าวในการ
ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ (Extended Credit) ทั้งน้ีการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ใหว้งเงินสินเช่ือรวม 90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  2,726.67 ลา้นบาท  และบริษทัร่วมไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ใหว้งเงินสินเช่ือบริษทัร่วม 2 แห่ง  วงเงินรวม 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 6,368.19 ลา้นบาท และบริษทัร่วมทั้งสองแห่งไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือ )  

 
41.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ดงันั้นจึง
มีวงเงินคงเหลือ 0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :   
0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.37 ลา้นบาท ) 

 
41.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งสองมีกับ
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มี
ภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 : 242.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,142.91 ลา้นบาท) 

 
41.1.5 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงในวงเงิน 73.80 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ โดยในระหว่างปี 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดและบริษทัฯ
ไดย้กเลิกการสนบัสนุนวงเงินกูด้งักล่าวแลว้ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : วงเงินคงเหลือ 21.30 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 713.91 ลา้นบาท)   
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี(ต่อ) 
 

41.1.6 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ  เป็นจาํนวนเงิน 10,541.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
12,660.37 ลา้นบาท) 

 
41.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 4,379.35  4,806.15  220.76  249.04 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,787.46  5,706.37  427.39  421.53 

- เกินกว่า  5  ปี 5,164.50  5,185.16  773.01  422.87 

 รวม 14,331.31  15,697.68  1,421.16  1,093.44 

 
41.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน 21,712.80 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 9,861.61 ลา้นบาท ) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 17,561.84 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 8,851.23 ลา้นบาท ) 
 

41.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of 
Guarantee) ในงบการเงินรวมจาํนวน 3,452.32 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,607.97 ลา้นบาท  
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 101.12 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 97.08 ลา้นบาท ) 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

41.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ต่อมาบริษทัร่วม
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทั    
จดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และ  
บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑใ์ห้กบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
หรือใหร่้วมกนัชดใชค่้าสินไหมทดแทน   

 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 

 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
41.6 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย ไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ีอเรียก

ค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดงักล่าวไม่
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
สัญญา บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา ขณะน้ีทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างบริษทัฯ รวบรวม
ข้อเท็จจริงนําส่งพนักงานอัยการเพ่ีอทําการคัดค้าน และข้อเรียกร้องแยง้ (ถ้ามี) และดําเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป  ซ่ึงบริษทัผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ขอเขา้ดาํเนินคดีแทนบริษทัผูรั้บเหมา 

 
41.7 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ืน่หนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีขอ้มูลสําหรับการหารือกนัในรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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42. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 
42.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดมี้มติอนุมติัให้การสนบัสนุนการ

ดาํเนินการควบบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน)  และเห็นชอบให้รับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีการรับซ้ือหุน้คืน
นั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด  รวมทั้งมีมติใหบ้รรจุวาระการรับซ้ือหุน้คืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2554  ของบริษทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

 

42.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 10.25 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 4.75 บาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 36 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15,670  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของบริษทัฯ               
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
42.3 จากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  เม่ือ

ปี 2552 PTTEP ไดมี้การหารือและปรึกษาไปยงัรัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างต่อเน่ือง โดยได้นาํส่งและดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้ งเสนอความคืบหน้าผลการ
ดาํเนินงานต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปิดเผย 
ผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว โดยตดัสินให้บริษทัย่อยของ PTTEP สามารถดาํเนินงาน
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได ้ซ่ึงหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และบริษทัยอ่ย
ของ PTTEP  จะจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาํเนินการตามแผนปรับปรุง
แกไ้ขต่อไปเป็นเวลาอีก 18 เดือน 

 
42.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2554 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 

 

 
 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2554 และ 2553  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินมิไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ยบางบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นแสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.86 และ 13.78 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34.64 และ 33.80 ตามลาํดบั งบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและการเสนอ
รายงานของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป               
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า         
งบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการ      
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมิน         
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั           
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ ัดทาํข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน 
 



  

 

 

 
- 2 - 

 
งบการเงินโดยรวม สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 

        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอื่น            
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ        
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน          
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี               
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง          
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

    

 

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 
 

 
 
 
 
 
 

สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

update 3/11/54 16.32 update 22/10/54

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

เงินลงทุนชัว่คราว 5 10,961,666,994 21,783,590,159 9,758,576,305 20,891,870,129

ลูกหน้ีการคา้ 6 171,361,544,041 140,348,479,080 157,057,537,383 148,173,632,772

ลูกหน้ีอ่ืน 7 32,624,731,771 18,804,908,690 16,744,092,815 12,009,417,091

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8.1 4,999,170,504 284,032,738 5,540,512,739 674,885,032

สินคา้คงเหลือ 10 26,000,290,599 31,230,659,162 18,862,996,073 8,607,545,552

พสัดุคงเหลือ 11 13,201,578,538 11,102,529,042 4,111,583,529 3,494,039,418

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,876,128,182 4,578,233,175 1,484,676,958 1,174,673,374

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 381,157,165,300 363,933,480,879 264,900,588,093 256,337,081,195

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 11,680,416,176 13,590,595,650 11,421,510,900 13,223,299,213

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3,12.4 227,732,639,043 205,062,693,918 120,212,474,472 115,259,730,449

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.4 -                          -                         73,278,181,513 45,045,196,213

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12.4 -                          -                         22,739,274,827 22,067,622,412

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,749,852,705 2,179,358,395 1,106,117,996 1,106,117,996

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 145,763,221 5,878,369,498 52,837,646,611 55,426,744,308

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 8,345,289,339 8,731,933,121 5,099,303,532 5,139,507,150

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 601,341,407,271 496,660,664,858 219,160,024,975 212,981,478,144

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 52,613,777,875 20,712,453,922 13,865,968,171 13,996,271,502

สินทรัพยเ์หมือง 18 33,914,479,701 32,699,297,892 -                          -                          

คา่ความนิยม 19 28,347,704,751 17,541,828,888 -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 19,318,398,602 16,446,488,959 1,807,794,853 1,974,175,624

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 21 7,346,227,917 8,304,595,071 8,495,573,306 9,743,471,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22 28,718,969,821 37,367,434,624 20,763,637,935 19,957,960,064

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,021,254,926,422 865,175,714,796 550,787,509,091 515,921,574,664

รวมสินทรัพย์ 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 15,520,544,127 8,593,725,864 -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้ 164,300,728,974 137,222,313,887 162,392,716,091 136,189,250,949
เจา้หน้ีอ่ืน 13,392,300,878 12,027,384,223 8,553,489,060 8,526,872,277
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 25 54,978,794,837 28,562,271,813 30,472,118,302 27,195,263,165
เงินกูย้ืมระยะสั้น -                          7,944,914,750 6,094,303,584 2,564,782,400
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,355,835,574 27,038,394,342 -                          4,097,666,956
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,062,657,595 39,589,099,070 16,058,355,234 17,194,328,688
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 27 2,312,666,525 3,753,368,515 -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 4,592,374,625 4,932,573,049 3,510,666,798 3,178,600,890

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 335,515,903,135 269,664,045,513 227,081,649,069 198,946,765,325

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 671,712,624 705,231,528 685,031,224 719,431,654

เงินกูย้ืมระยะยาว 25 337,423,813,560 342,466,775,251 213,299,643,983 239,630,439,808

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 43,174,141,915 19,850,537,675 4,961,286,309 6,319,413,316

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 5,500,054,851 5,147,726,740 2,387,397,715 2,314,495,558

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 27 22,628,852,001 22,151,780,423 -                          -                          

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,567,504,468 6,038,460,073 6,567,504,468 6,038,460,073

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 6,981,535,136 5,670,773,882 5,022,246,647 4,522,605,533

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 422,947,614,555 402,031,285,572 232,923,110,346 259,544,845,942

รวมหนีสิ้น 758,463,517,690 671,695,331,085 460,004,759,415 458,491,611,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,490,420,250 28,490,420,250

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29.2 29,211,131,966 27,585,429,566 29,211,131,966 27,585,429,566
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 1,034,861,938 1,005,090,857 1,034,861,938 1,005,090,857

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 500,929,192,499 428,455,273,592 290,592,601,966 249,981,088,941
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,675,214,432) (7,689,623,648) 3,424,499,924 3,847,769,253

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 555,920,213,946 480,703,836,342 355,683,337,769 313,767,044,592
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,028,360,086 76,710,028,248 -                           -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 643,948,574,032 557,413,864,590 355,683,337,769 313,767,044,592

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                             -                              -                             -                          

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 3/11/54 16.41 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 31/1/55

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 33 2,428,164,676,896 1,898,682,172,970 2,197,555,053,912 1,758,750,604,497
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 35 2,208,895,705,623 1,724,780,052,269 2,118,188,516,700 1,693,959,981,330

กําไรขั้นต้น 219,268,971,273 173,902,120,701 79,366,537,212 64,790,623,167
รายไดอ่ื้น 34 16,601,460,342 13,025,889,809 38,950,511,050 31,041,296,773

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 235,870,431,615 186,928,010,510 118,317,048,262 95,831,919,940
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35 10,439,160,482 11,267,895,665 9,187,616,934 10,165,329,770
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35 33,911,360,845 24,670,338,542 19,743,394,464 15,408,631,266
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.10 655,802,601 709,394,643 125,084,349 123,124,356
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 6,615,168,228 2,721,147,164 -                           -                            
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 36 22,029,599,601 18,540,069,013 -                           -                            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,449,546,687        1,929,057,976 46,342,898              -                            
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,265,813,247) (6,361,927,258) (1,289,377,071) (9,234,428,110)

กําไรจากการดาํเนินงาน 157,035,606,418 133,452,034,765 90,503,986,688 79,369,262,658

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37 29,462,624,212 18,815,955,242 -                           -                            
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 186,498,230,630 152,267,990,007 90,503,986,688 79,369,262,658

ตน้ทุนทางการเงิน 38 18,041,630,293 16,803,230,182 12,742,469,877 12,243,203,492
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 168,456,600,337 135,464,759,825 77,761,516,811 67,126,059,166

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
กําไรสําหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,929,576,434 17,512,169,133 -                           -                            

125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 36.91 29.58 25.74                       19.18

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 31 36.89 29.50 25.73                       19.16

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

update 2/11/54 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 19/1/55

กาํไรสาํหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,282,620,467) 3,895,745,465 (1,216,188,313) 3,849,126,090
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
      วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 792,918,984 (1,154,737,827) 792,918,984 (1,154,737,827)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,467,735,552 (17,416,127,502) -                         -                          
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 6,085,576,668 (211,636,280) -                         -                          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี 15,063,610,737 (14,886,756,144) (423,269,329) 2,694,388,263
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 117,259,091,650 75,743,268,526 73,010,733,613 57,151,663,086
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,030,504,345 10,874,197,975 -                         -                          

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5

140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน
ส่วนแบ่งกาํไร จากการเปลีย่นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน การแปลง เงนิลงทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ สัดส่วนการถอืหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงนิ เผื่อขาย ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 (1,494,863,079) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 3,822,216,767 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   2,109,747,451 (3,516,237,638) -                         -                         -                         (3,516,237,638) (1,406,490,187) 793,729,021 (612,761,166)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 370,731,092,012 (5,011,100,717) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 305,979,129 427,773,451,186 69,704,379,694 497,477,830,880
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000         3,032,756,600   -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             3,185,328,600 403,150,400 3,588,479,000
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       16,477,753 (16,477,753) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล -                        -                     -                       -                   (26,251,394,179) -                         -                         -                         -                         -                             (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         253,182,209 253,182,209 253,182,209 (674,209) 252,508,000

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        328,654,803 328,654,803
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   83,992,053,512 (10,778,156,344) 2,741,007,638       (211,636,280) -                         (8,248,784,986) 75,743,268,526 10,874,197,975 86,617,466,501
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2553 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 (2,577,798,386) 3,894,375,831 3,365,302,363 863,794,144 5,545,673,952 490,925,052,280 80,387,522,064 571,312,574,344
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   3,014,081,662 (13,211,458,675) -                         (17,376,845) (6,462,080) (13,235,297,600) (10,221,215,938) (3,677,493,816) (13,898,709,754)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             1,698,278,400 317,046,472 2,015,324,872
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       29,771,081 (29,771,081) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล 41 -                        -                     -                       -                   (32,792,718,836) -                         -                         -                         -                         -                             (32,792,718,836) (7,835,089,926) (40,627,808,762)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         (10,948,273,610) (10,948,273,610) (10,948,273,610) 120,275,706 (10,827,997,904)

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        (4,314,404,759) (4,314,404,759)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   105,296,408,824       6,370,840,313 (493,734,155) 6,085,576,668 -                         11,962,682,826        117,259,091,650 23,030,504,345 140,289,595,995
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 500,929,192,499 (9,418,416,748) 3,400,641,676 9,433,502,186 (10,090,941,546) (6,675,214,432) 555,920,213,946 88,028,360,086 643,948,574,032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
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หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพือ่กองทุน เงินลงทุน รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 1,153,380,990 281,177,907,457
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,496,460,372) -                              (1,496,460,372)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 221,791,686,050 1,153,380,990 279,681,447,085
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000           3,032,756,600        -                          -                     -                          -                              3,185,328,600
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          16,477,753        (16,477,753) -                              -                             
เงินปันผล -                          -                           -                          -                     (26,251,394,179) -                              (26,251,394,179)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     54,457,274,823 2,694,388,263 57,151,663,086

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592

กําไรสะสม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 3,847,769,253 315,383,172,125
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,616,127,533) -                              (1,616,127,533)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                          -                     -                          -                              1,698,278,400
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          29,771,081 (29,771,081) -                              -                             
เงินปันผล 41 -                          -                           -                          -                     (32,792,718,836) -                              (32,792,718,836)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     73,434,002,942 (423,269,329) 73,010,733,613

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769

หมายเหตปุระกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน key 23 Jan 55  Key 27 Jan 55 key 23 Jan 55

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 55,318,163,795 46,704,908,559 15,907,757,701 10,283,085,637
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 6,919,238,816 (74,886,501) (893,136,283) (75,407,254)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 73,432,947 (494,107,434) (19,395,401) (197,537,592)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (993,858,274) 78,400,000 (1,417,514,904) 78,400,000
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย 461,008,276 (5,399,501) 399,092,166 (72,234,981)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,462,624,212) (18,815,955,242) -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรับปี 19,929,576,434 17,512,169,133 -                         -                           
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 604,661,614 725,785,544 232,152,324 314,715,821
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (667,960,809) 881,850,131 2,926,456,635 (5,434,881,825)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (261,091,935) 58,869,992 (259,082,266) 54,794,478
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,598,349,506 1,426,444,825 -                         -                           

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

คาใชจายในการสารวจตดจาหนาย 4,598,349,506 1,426,444,825                                                     
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 26,303,101 20,850,041 25,705,588 17,980,482
คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 328,815,977 27,230,746 288,973,253 5,851,193
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (47,765,599) -                          (47,765,599) 1,178,822
เงินปันผลรับ (599,857,149) (514,280,000) (24,783,995,843) (18,830,837,386)
ภาษีเงินได้ 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
ดอกเบ้ียรับ (3,477,502,255) (2,679,085,381) (4,873,459,757) (3,852,357,879)
ดอกเบ้ียจ่าย 17,376,431,932 16,053,104,586 12,245,706,241 11,635,782,945
อ่ืนๆ 2,825,130 (4,410,440) 600,000                 100,000

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 218,682,717,578 178,881,626,130 77,521,157,046 61,082,238,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

8



หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (30,159,723,390) (12,786,834,417) (8,381,564,230) (27,418,656,811)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (9,169,957,173) 4,975,287,894 (2,975,386,531) 3,295,531,596
สินคา้คงเหลือ 4,949,763,572 (18,511,724,452) (10,549,084,919) (2,312,350,519)
พสัดุคงเหลือ (1,822,653,254) (691,901,442) (666,531,240) (645,472,866)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,740,296,264) (673,542,072) 662,877,334 200,992,282
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 7,786,823,006 11,070,056,214 8,577,154,953 11,739,116,156
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (19,375,768) -                          -                         -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,195,762,563)         (1,313,204,891)       (2,795,051,931)      (1,392,265,378)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 19,017,730,900 33,994,764,795 18,219,327,281 29,935,487,805

เจา้หน้ีอ่ืน (290,110,844) 1,888,056,462 (335,849,005) 665,354,276
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,797,977,070 467,365,837 1,449,800,803 1,957,224,254
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 156,707,147 (339,710,675) 197,879,989 481,226,194
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 529,044,395 557,596,570 529,044,395 557,596,570
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (33,949,713) (39,264,990) (34,421,297) (43,801,272)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,677 25,108,577 -                         -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 904,733,286 2,006,959,467 364,871,857 1,615,817,433

(289,041,916) 20,629,012,877 4,263,067,459 18,635,799,720
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 218,393,675,662 199,510,639,007 81,784,224,505 79,718,037,727
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,420,179,595 544,724,850 502,943,090 135,914,190
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (189,538,807) (446,176,676) -                         -                           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (42,074,236,760) (43,706,692,257) (9,655,026,600) (14,153,261,267)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,550,079,690 155,902,494,924 72,632,140,995 65,700,690,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,745,278 1,516,193,612 60,097,531 1,476,177,497
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (108,043,747,301) (102,590,084,221) (24,502,316,887) (20,050,513,274)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            (629,263) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,160,203,030) (2,041,726,212) (186,299,135) (77,576,669)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (62,084,455) (2,451,174,587) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (321,210,220) (348,371,249) (213,934,430) (272,790,437)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ -                            (10,850,497,200) -                         -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                            (340,238,416)          (4,097,257,304)      (30,956,438,525)      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (288,759,714) (40,433,875) (35,385,019) 20,791,013,476
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,165,257,041)       -                          (28,233,475,300)    (3,545,532,500)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (57,615,905,098)       -                          (671,652,415)         (2,118,129,375)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,251,997,334)         (2,671,568,460) (4,004,497,324)      (2,671,568,460)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            (1,313,782,686) -                         (1,250,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,973,345,386 -                          1,973,345,386 -                           
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 948,575,962 220,003,335           2,916,605,962       220,003,335             

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8,370,825 -                          -                         -                           
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 18,108,253 20,551,486 18,108,253 20,551,486
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,800,315,199 (12,856,130,622) 11,118,566,398 (12,822,815,548)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,035,799,758 762,996,674 6,074,064,381 3,699,543,506
เงินปันผลรับ 11,607,769,912 9,858,615,003 24,514,295,843 18,424,837,386

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,454,133,620) (123,126,276,681) (15,269,734,060) (29,133,238,102)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 356,985,198 593,734,372 72,576,000 152,572,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,625,702,400 3,032,756,600 1,625,702,400 3,032,756,600
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 20,713,594,064 23,802,722,557 8,284,000 9,872,415,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 21,283,797,651 45,525,882,151 -                         20,636,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 2,330,539,611 26,931,762,885 3,529,521,184 19,911,312,978
เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 4,520,000,000 -                          4,520,000,000 -                           
จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (4,520,000,000) -                          (4,520,000,000) -                           
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (2,057,513,686) (18,615,635,128) -                         (17,346,530,578)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (6,731,192,810) (11,270,854,783) (4,258,538,938) (3,616,095,363)
จ่ายคืนหุน้กู้ (14,749,338,905)       (12,354,534,040)     (14,749,338,905)    (3,300,000,000)        
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (8,000,000,000) (9,000,000,000) (8,000,000,000) (9,000,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (226,042,568) (211,094,447) (193,643,205) (184,203,820)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (330,190,000) 2,939,229,336 -                         -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 12,118,437 904,903 -                         -                           
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (18,548,318,494) (14,718,785,877) (12,628,273,267) (11,931,883,711)
เงินปันผลจ่าย (41,103,228,061) (31,754,753,364) (32,786,500,568) (26,250,275,249)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

11

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (45,423,087,163) 4,901,335,165 (67,380,211,299) (18,023,932,143)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,488,739,034 (5,576,158,699) 47,398,828 (538,498)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 7,169,407,897 (333,254,940) -                         -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,668,994,162) 31,768,139,769 (9,970,405,536) 18,542,981,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801,048,833 104,032,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  และ 2553
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  
3 นโยบายการบญัชี 
4 
5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 
10 
11 
12 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยเ์หมือง 
19 
20 

ค่าความนิยม 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21 
22 
23 
24 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

25 เงินกูย้มืระยะยาว 
26 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
27 
28 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

29 ทุนเรือนหุน้ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 
31 

เงินสาํรอง 
กาํไรต่อหุน้ 

32 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
33 รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 
34 รายไดอ่ื้น 
35 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
36 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
37 
38 
39 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

40 
41 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
เงินปันผลจ่าย 

42 การซ้ือธุรกิจ 
43 
44 

การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

45 
 

46 
47 
48 
49 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยั 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 39  
เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 26 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553: 27 ประเทศ) 
 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี  
พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจัดรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “กําหนดรายการย่อท่ีต้องมี                               
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสาม                         
แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงใชใ้นประเทศอ่ืน   
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2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องค์ประกอบของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใช้มูลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีได้
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

รายการที่มีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และกิจการที่ควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดั
รายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 
3. นโยบายการบัญชี 

 
3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐาน
การบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ โดยไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)    
 

เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง            
         ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ) 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  รายได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี   
          เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการ 
          ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29    เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
         ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  กาํไรต่อหุน้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ  
         สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 
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3. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.1  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้งแม่บทการบญัชี มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ) 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
    (ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
    (ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31    เร่ือง  รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา  
         

มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10    เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ 
          เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ 
         ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
          ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ รวมทั้งแม่บทการบญัชี  มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช ้ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได ้ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้   
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.1       มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่    รวมทั้ งแม่บทการบัญชี มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                      
ท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
 
การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.2  
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ รวมถึงการตีความมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ท่ีไดน้าํมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้
ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ 
ยกเวน้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ                       
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั(นอกเหนือจากบริษัทย่อยแห่งหน่ึงท่ีได ้                   
นํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนัท่ีมีผลบังคบัใช้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2.8))                       
อยูร่ะหวา่งการพจิารณาสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั 

 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

3.2.1    ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 

• การนาํเสนองบการเงิน 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

• อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

• ผลประโยชนข์องพนกังาน 

• การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

•     การรวมธุรกิจ 

• การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.1    ภาพรวม (ต่อ) 
 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ท่ีถือปฏิบติัโดยกลุ่มบริษทัและผลกระทบต่องบการเงินไดก้ล่าวรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2.2  ถึง 3.2.8 ทั้งน้ีผลกระทบต่องบการเงินปี 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

    หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงนิ     
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ตามท่ีรายงานใน
งวดก่อน 

  
498,090.59 

  
281,177.91 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     
•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (4,063.48)  (1,496.46) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (122.47)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

 
3,573.19  - 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 – ปรับปรุงใหม่  497,477.83  279,681.45 
     

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 ตามท่ีรายงานใน
งวดก่อน 

  
571,312.57 

  
315,383.17 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     

•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (4,539.81)  (1,616.13) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (135.64)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
(9,223.26) 

  
- 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 – ปรับปรุงใหม่  557,413.86  313,767.04 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 
3.2       การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
3.2.1    ภาพรวม (ต่อ) 
 
    หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553     
กาํไรก่อนภาษีเงินไดต้ามท่ีรายงานในงวดก่อน  139,037.13  67,297.01 
การเปล่ียนแปลงก่อนภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลจากการปรับ
ยอ้นหลงั 

    

•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (746.25)  (170.96) 
•  ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน  (13.17)  - 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
(2,812.95) 

  
- 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ – ปรับปรุงใหม่  135,464.76  67,126.05 
    
ภาษีเงินไดต้ามท่ีรายงานในงวดก่อน  (39,107.09) (12,720.07) 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดท่ี้เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั    
•  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  281.33 51.29 
•  การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย
ในประเทศ 

  
4,865.22 

 
- 

ภาษเีงนิได้ – ปรับปรุงใหม่  (33,960.54)  (12,668.78) 

กาํไรสําหรับปี– ปรับปรุงใหม่  101,504.22 54,457.27 

กาํไรต่อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท)     
•  ขั้นพื้นฐาน  0.32  (0.04) 

•  ปรับลด  0.31  (0.04) 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2     การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.2  การนาํเสนองบการเงิน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1(ปรับปรุง 2552) เร่ือง                
การนาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย 

 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
• งบกระแสเงินสด 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถ้ือหุน้ทั้งหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดท่ีไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดย
ก่อนหนา้น้ีการเปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้มูลเปรียบเทียบไดมี้การนาํเสนอใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่  
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนาํเสนองบการเงินเท่านั้น  

 
3.2.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16  และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัมีดงัน้ี    
(ก) ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมี
การคิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสําคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าท่ี
กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น  หากมีอายุและสภาพท่ีคาดว่าจะเป็นเม่ือส้ินสุดอายุการ               
ใหป้ระโยชน ์นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 

 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือปฏิบติัโดยวิธีเปล่ียนทันทีตามท่ีกาํหนดในวิธีปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีซ่ึง
ถือปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั  
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 
3.2.4   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครอง
เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้ งสองอย่าง ทั้ งน้ี                
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และวดัมูลค่าโดยวิธีราคาทุน  
 

กลุ่มบริษทัเลือกวิธีราคาทุนสาํหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัปรับปรุงใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงั และเพ่ือวตัถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ โดย
โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และแสดงแยกเป็นรายการต่างหาก
ภายใตห้วัขอ้  “อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน”  ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553  และ 31 ธนัวาคม 2553 ในอดีตรวมอยูใ่นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เป็นรายการต่างหากภายใตห้ัวขอ้ “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน”  
ซ่ึงนอกเหนือจากการจดัประเภทรายการใหม่ การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ในปี 2553 ทั้งน้ีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 15 
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3. นโยบายการบัญชี(ต่อ) 
 

3.2  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.5    ผลประโยชนข์องพนกังาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของ
พนกังาน  
 

ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ ภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – สํารอง
บาํเหน็จพนักงานได้บนัทึกในงบการเงิน  ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวแ้ละคาํนวณโดย  
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทุกปี ซ่ึงท่ีผ่านมาภาระผกูพนัดงักล่าวรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายชาํระ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัได้
เลือกรับรู้กาํไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุน
ในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไดถื้อปฏิบติัโดยวิธีปรับยอ้นหลงังบการเงินของกลุ่มบริษทัในปี 2553   
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทัในปี 2554  ทั้งน้ีรายละเอียดของภาระผกูพนั
ผลประโยชนพ์นกังานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  

 
3.2.6  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่าย
โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
 

            ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  เก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการท่ีกิจการไดรั้บ 
สินคา้หรือบริการ โดยเป็นส่ิงตอบแทนสาํหรับ 

• ตราสารทุนของกิจการ (การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน) ใหรั้บรู้เป็นส่วนของ                
ผูถื้อหุน้  

•  เงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์น ซ่ึงมูลค่าอา้งอิงกบัราคาหุน้ของกิจการ (การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระ
ดว้ยเงินสด)  ใหรั้บรู้เป็นหน้ีสิน 

 

โดยใหว้ดัมูลคา่ของรายการดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินคา้หรือบริการท่ีไดม้า ซ่ึงในกรณีการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุนไม่ตอ้งวดัมูลค่าใหม่หลงัจากวนัท่ีใหสิ้ทธิ ส่วนการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์
ชาํระดว้ยเงินสดจะตอ้งวดัมูลค่าทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและวนัท่ีกิจการจ่ายชาํระ ผลต่างของมูลค่า
ยติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้สําหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์ําหรับ
การใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 2 และการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 ไม่มีผลกระทบอยา่งมี
นยัสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีรายละเอียดของการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2     การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.7  การรวมธุรกิจ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง  การรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ค่าความนิยม ณ วนัซ้ือ โดย 

• มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้บวก 
• มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถ้กูซ้ือ บวก  
• มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น ๆ  หัก 
• มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

 
เม่ือส่วนท่ีเกินเป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจหมดไป จาํนวนเงิน
ดงักล่าวจะถกูรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน   
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
หน้ีสินส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระในส่วน
ของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เม่ือมีขอ้กาํหนดใหเ้ปล่ียนแทนโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) กบัโครงการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์พนกังานของผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการของผูถู้กซ้ือ) และสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีต โดย
มูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการทดแทนของผูถู้กซ้ือน้ีไดถู้กรวมในการวดัมูลค่าส่ิงท่ีจะโอนให้ใน
การรวมธุรกิจ ทั้งน้ีไดว้ดัมูลค่าโครงการโดยใชร้าคาตลาดของโครงการทดแทนเปรียบเทียบกบัราคาตลาด
ของโครงการของผูถู้กซ้ือ และขอบเขตของโครงการทดแทนนั้นสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีตและ/หรือ
ตน้ทุนบริการในอนาคต 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2      การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.8 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ได้เปล่ียนสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ือใหง้บการเงินของ PTTEP ไดแ้สดงขอ้มูลท่ีเหมาะสมและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจมากข้ึนในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดของกิจการ  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงันั้น 
PTTEP ไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดน้าํงบการเงินของ PTTEP ท่ีไดมี้การแปลงค่าเงิน
เป็นสกลุเงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม โดยผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี  
 

   หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพิม่ข้ึน(ลดลง)  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553    
• สินทรัพยร์วม  (20,710.60)  
• หน้ีสินรวม  (11,487.34)  
• ส่วนของผูถื้อหุน้  (9,223.26)  
    

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  
• รายไดร้วม  (6,797.22)  
• ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (3,984.27)  
• ภาษีเงินได ้  (4,865.22)  
• กาํไรสาํหรับงวด  2,052.27  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
3.3.1   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ             
ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิก              
เกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
3.3.2   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลกูหน้ีท่ี

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงิน
และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ี  
ณ วนัส้ินงวด  หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 
3.3.3   สินคา้คงเหลือ 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลคา่ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนคาํนวณ

ตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ  ส่วนลดรับ  ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับ
ชดเชยจากภาษีและกองทุนต่างๆ  ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขาย
ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เกี่ยวขอ้ง 
และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับท่ีตํ่ ากว่าราคาทุนในงบกําไรขาดทุนภายใต้หัวข้อต้นทุนขาย                    
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคํานวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก   หักด้วยสํารองค่าเผื่อ                       

พสัดุเส่ือมสภาพและลา้สมยัสาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัหรือไม่ไดใ้ชง้าน 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจ
ควบคุมผ่านการออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ
บริษัทนั้ นเพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน                     
งบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวน
รวมทั้งส้ินของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของ           
ผูถ้กูซ้ือและมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ) 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ        
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

• กรณีการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการเป็นขั้นๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีถืออยู่ก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน                 
งบกาํไรขาดทุน 

• ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
         บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกการได้มาซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ี              
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัร่วมเฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจาก
วนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียใน
กาํไรขาดทุนของบริษทัร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษทัได้จากบริษทัร่วมจะนาํไปหักจากมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน 
 
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หาก               
ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทน
บริษทัร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิ ธีส่วนได้เสีย   
 

 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว้
ในสัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทั
รวมส่วนแบ่งสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการ
ในงบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กบั
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็น
เจา้ของสินทรัพยน์ั้นอยู ่  และสาํหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัจะ
ไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในกาํไรหรือขาดทุนที่กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้รับจากการขายสินทรัพย  ์
จนกว่ากลุ่มบริษทัจะขายสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน   อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพย์
ท่ีดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนทนัที   
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้12.1 และ 12.2  
 
3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็น              
เงินลงทุนเผือ่ขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น
รายการกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน   โดยกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลงระหว่างงวดในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ  

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในกรณีที่มีการลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะ
ทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนทนัที 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
นั้นจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน และเมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัจาก
จาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

3.3.9   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ                 
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน   
รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  หรือมีอาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม  การร่วมคา้ท่ีบริษทัฯเป็นผูร่้วมคา้  ผูบ้ริหารสาํคญั และ
กรรมการของบริษทัฯ   รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสําคญั  หรือกรรมการของบริษทัฯมีอาํนาจควบคุม  หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาระสาํคญัทั้งน้ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.3.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน
ดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และ
แปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า
รายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ืม  โดยตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบั
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืม 
ที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืม
เกิดข้ึนโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น
เป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุน
เป็นการชัว่คราว 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการ 
ค่าร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้
สินทรัพยน์ั้น  
 

  ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอย่างสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าว
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และคิดค่าเส่ือมราคา  ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน
และได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 

 
  การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั 

 
   มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการประมาณการด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจาก
สินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะเป็นเม่ือส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
อายกุารใหป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 



32 
 

3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี   

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดร้ับจากการขาย
กบัมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยู่ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 

 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสาํรวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนใน
การไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะ
ถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสํารอง                 
หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสํารวจบันทึกเป็น      
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันา

ท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต                     

(Unit of Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุน
หลุมสาํรวจ การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการ
ท่ียงัไม่สาํเร็จคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved Reserves) 
หรือปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์และพฒันาสําเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 
และจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

            รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทน

รัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผูกพนั

ที่จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดร้ับ
อนุมติัพื้นท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่าย
แทนรัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ีเม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ 
กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสําเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน           
งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  ซ่ึง             
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
  
กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  โดยแนวทางราคาทุนนั้น
เป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายบญัชีหวัขอ้ “ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ” 
 

   ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหว่าง 5-30 ปี  และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

 

3.3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตดัจาํหน่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืนกลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ  เช่น 
สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบตัร และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพย์ในการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมบันทึกโดยใช้ราคาทุน และเม่ือมีการสํารวจพบปริมาณสํารอง                     
ท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการท่ีพบปริมาณ
สํารองท่ีพิสูจน์แลว้ และมีวิธีวดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุฯ 3.3.12 ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์   ส่วนโครงการท่ีพิสูจนว์า่ไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใต้
โครงการนั้นจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถกูตดัจาํหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 5 - 30 ปี  ยกเวน้สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้(Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตาม
ประมาณการปริมาณขาย  

 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ  และอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบนัทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยท่ี์ใช้เพ่ือการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึง
ตน้ทุนค่าสาํรวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน    
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน ์ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดรั้บคืนเม่ือพื้นที่นั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริง
ของปริมาณสํารองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสํารวจยงัดาํเนินอยู่โดย
ต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กบัความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ไดรั้บ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพยเ์หมือง  หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน ์          
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการสํารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเมื่อเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ 
โดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าตน้ทุนการ               
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  และจะทดสอบการด้อยค่าของ                   
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ไดใ้นอนาคต 

 

3.3.17  สญัญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

3.3.18 สญัญาเช่าดาํเนินงาน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้
เช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ(ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ี 
ไม่สามารถรับได ้(Take or Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะทาํการตกลงและ
ยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สาํหรับปีสัญญานั้นตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้นั้นใน                
ปีสัญญาต่อๆไป (Make up) โดยต้องรับก๊าซฯให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้นๆก่อน    
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 
3.3.20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
• ค่าความนิยมเป็นรายปี  
• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย  ์กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
ใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น           
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตซ่ึงตน้ทุน
ดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วน
ของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้     ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตได้รับการ             
สอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน 
แต่ละประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด
รายการ  

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตาม                
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน ์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected unit credit method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 
ตน้ทุนบริการในอดีต  โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน             
งบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(Actuarial Gain/Loss) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected unit credit 
method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการใน
อดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  
ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนทนัที  
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 
 

5. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายเม่ือแสดงชดัเจนวา่ผกูพนักบัรายการใด
รายการหน่ึงดงัน้ี  

• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ใหข้อ้เสนอเพ่ือสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน  

 

3.3.23 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้
ในประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2532 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าที่แสดงอยูใ่นงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราว     
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุน  
ค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  และฐานภาษี 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน ์และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.24 การรับรู้รายได ้
  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จ
ของงาน ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.3.25 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที่ เ ป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ  ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นผลใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงินของบริษทัฯได้
ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดงักล่าวและคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่า
ปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือหุ้นนั้น เพื่อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
3.3.26    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มบริษทับนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน  ณ วนัใหสิ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  ซ่ึงในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวน
ของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 
 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สาํหรับการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  ซ่ึงรายละเอียดของการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 

 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                

เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอื่น  เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ใน
งบการเงิน ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้จะตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญา
แลกเปล่ียนน้ีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
แลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดบนัทึกไว้
ในงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั
ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสญัญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ผูบ้ริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการและ               
ขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ               
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคต               
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
ประมาณการหนีสิ้น  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิด
จากเหตุการณ์ในอดีตโดยมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิต (Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และ
ตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์
การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินได้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนด
ชาํระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินได้
รอตดับญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบักาํไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคา            
ท่ีคาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนด
ใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐ  โดยปริมาณสํารองปิโตร เลียมที่พ ิสูจน ์แล ว้จะมีการตรวจสอบและประเมินทุก ปีโดย                       
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุม
สํารวจ ที ่บ นัท ึก เ ป็นสินทรัพย แ์ละมีอาย ุม ากกว ่า  1 2  เ ด ือนจะถ ูกต ดัจําหน่าย เ ป็นค ่าใชจ้ ่ายใน                            
งบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ (1) พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย์
และมีแผนงานสํารวจ และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายมุากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการ
ประเมินเงื่อนไขภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลา
บญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวก็จะถูกตัดจาํหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 

กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบ
กบัมูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูก
ปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า   เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณ
การผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็น
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
3.3.29 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
3.3.30 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ผลการดาํเนินงานรวมและ
สินทรัพยร์วมของทุกส่วนงานรวมกนั 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินสด  453.47  270.97  213.95  223.38 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 68,057.99  95,355.88  21,892.01  25,571.39 

เงินฝากประจาํ      19,649.05  13,286.58  15,600.00  9,925.29 

ตัว๋เงินคลงั 13,066.89  -  -  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,770.00  1,296.65  4,500.00  - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  9,134.65  25,590.96  9,134.65  25,590.96 

รวม 116,132.05  135,801.04  51,340.61  61,311.02 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 – 6.00 ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03-5.00 ต่อปี)  

 
5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินฝากประจาํ 4,305.56  2,594.36  4,032.61  2,282.39 

ตัว๋เงินคลงั -  915.81  -  915.81 

พนัธบตัร 1,136.37  13,230.76  206.23  12,673.93 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,500.00  5,022.92  5,500.00  5,000.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  19.74  19.74  19.74 

รวม 10,961.67  21,783.59  9,758.58  20,891.87 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.80 – 4.15 ต่อปี  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2553 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี) 
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6.        ลูกหนีก้ารค้า  
  

           ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,875.52  84,417.86  81,012.79  68,776.04 

ตัว๋เงินรับ 1,037.59  1,154.32  1,037.59  1,154.32 

 108,913.11  85,572.18  82,050.38  69,930.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,850.13)  (2,125.76)  (724.45)  (983.54) 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,062.98  83,446.42  81,325.93  68,946.82 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,643.44  57,255.45  76,076.49  79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (344.88)  (353.40)  (344.88)  (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.1) 64,298.56  56,902.05  75,731.61  79,226.81 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 168,337.87  137,256.15  151,499.13  142,745.65 
ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 2,222.92  1,818.62  1,903.45  1,012.30 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 638.46  1,062.99  437.52  1,162.57 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 492.93  1,017.86  331.90  1,483.48 

   -  เกิน  12 เดือน 1,864.37  1,672.01  3,954.87  3,106.57 
 173,556.55  142,827.63  158,126.87  149,510.57 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,195.01)  (2,479.16)  (1,069.33)  (1,336.94) 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

ลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน  
15,525.16  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  : 16,005.50 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15,362.08 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 15,839.89 ลา้นบาท) 
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7.        ลูกหนีอ้ืน่ 
 
           ลูกหน้ีอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,315.89  6,374.36  3,085.77  2,050.59 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (341.68)  (528.99)  (334.92)  (523.22) 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,974.21  5,845.37  2,750.85  1,527.37 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 11,657.36  7,239.97  11,627.05  7,239.97 

เงินจ่ายล่วงหนา้  6,163.71  3,016.38  570.00  1,212.99 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 1,623.19  1,713.67  233.85  260.31 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 31,418.47  17,815.39  15,181.75  10,240.64 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2 ) 1,206.26  989.52  1,562.34  1,768.78 

        รวม 32,624.73  18,804.91  16,744.09  12,009.42 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ  นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จาํหน่ายไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8.        เงนิให้กู้ยมื 
 
 8.1     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น- กิจการอ่ืน 175.35  284.03  119.52  174.89 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.2) 4,823.82  -  5,420.99  500.00 

       รวม 4,999.17  284.03  5,540.51  674.89 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสซ่ึงเป็นการให ้             
เงินกูย้มืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้
NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็น
พลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  เท่ากบัร้อยละ  0.50 ต่อปี  
 

8.2      เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 139.94  124.48  139.94  124.48 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.3) 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

       รวม 145.76  5,878.36  52,837.65  55,426.74 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 8.1  
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

9.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

 บริษทัยอ่ย - - 10,991.18 22,131.99 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 751.86 490.63 

 บริษทัร่วม 59,798.70 53,653.95 59,651.81 53,468.93 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,844.74 3,601.50 4,681.64 3,488.66 

รวม 64,643.44 57,255.45 76,076.49 79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (344.88) (353.40)  (344.88) (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั  

 
64,298.56 

 
56,902.05 

 
75,731.61 

 
   79,226.81 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 64,141.37  56,928.18  72,427.41  76,279.58 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 108.14  195.15  107.89  172.63 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 135.24  87.07  133.70  306.73 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 175.11  44.19  174.91  544.96 

   -  เกิน  12  เดือน 83.58  0.86  3,232.58  2,276.31 

รวม 64,643.44  57,255.45  76,076.49  79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (344.88)  (353.40)  (344.88)  (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 64,298.56  56,902.05  75,731.61  79,226.81 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  414.76  630.93 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  22.82  19.86 

    บริษทัร่วม 624.53  700.11  623.11  569.61 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 245.42  168.84  46.16  166.11 

 869.95  868.95  1,106.85  1,386.51 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (16.09)  (135.37)  (16.09)  (135.37) 

 รวม 853.86  733.58  1,090.76  1,251.14 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  153.98  262.52 

     บริษทัร่วม 0.68  0.02  -  - 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 351.72  255.92  317.60  255.12 

 รวม 352.40  255.94  471.58  517.64 

      รวมลกูหน้ีอ่ืน  1,206.26  989.52  1,562.34  1,768.78 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  597.17  500.00 

     บริษทัร่วม 4,823.82  -  4,823.82  - 

      รวม 4,823.82  -  5,420.99  500.00 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.2 ลูกหน้ีอ่ืน  เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553  (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดย ณ วนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  4.00-7.25  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.00-6.87 ต่อปี) 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม -  90.10  500.00  20,791.01 

- ใหเ้งินกู ้ -  43.73  71.79  1,013.19 

- รับคืนเงินกู ้ (226.23)  (133.83)  (2,220.85)  (21,804.20) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี 5,050.05  -  7,070.05  500.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,823.82  -  5,420.99  500.00 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม  -  1,877.99  -   1,877.99 

        รวม                  -       1,877.99                    -  1,877.99 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  52,697.71  49,562.21 

    บริษทัร่วม 5.82  5,753.88  -  5,740.05 

         รวม 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

         
          

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.46-5.58  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
3.03-7.25 ต่อปี ) 
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,753.88  5,489.44  55,302.26  24,916.50 

- ใหเ้งินกู ้ -  270.55  5,163.53  30,885.76 

- รับคืนเงินกู ้ (698.37)  (3.88)  (698.03)  - 

- ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 0.36  (2.23)  -  - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี (5,050.05)  -  (7,070.05)  (500.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.4     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

บริษทัยอ่ย -  -  13,381.95  12,611.56 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  5,093.66  3,997.20 

บริษทัร่วม 40,834.31  32,908.67  39,028.26  31,347.20 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,450.62  3,219.07  337.42  147.96 

    รวม 45,284.93  36,127.74  57,841.29  48,103.92 

 
9.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,313.44  1,545.32 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  4.02  7.49 

     บริษทัร่วม 747.94  934.87  589.66  899.88 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117.96  107.37  116.51  107.26 

           รวม 865.90  1,042.24  2,023.63  2,559.95 
        

เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  6,094.30  2,564.78 
 

  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจัดการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ  
แต่ละบริษทัโดยวิธีการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

บริษทัยอ่ย -  -  0.17  0.33 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  13.15  13.87 

บริษทัร่วม 17.21  18.94  17.21  18.94 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 654.50  686.29  654.50  686.29 

   รวม 671.71  705.23  685.03  719.43 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  107,139.32  98,656.57 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  6,651.42  2,595.21 

      บริษทัร่วม 873,320.98  658,397.53  871,692.85  656,600.92 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 48,602.82  29,921.93  46,828.44  29,137.08 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  2,906.87  2,686.59 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  90.95 

      บริษทัร่วม 342.17  251.93  342.17  251.93 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  11,579.28  8,542.95 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,774.27  1,109.33 

            บริษทัร่วม -  -  10,921.66  8,664.27 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 528.03  514.28  436.96  514.28 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  765.17  813.19 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  66.77  87.83 

      บริษทัร่วม 5,485.96  4,120.49  5,482.18  4,116.71 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74.71  72.95  69.73  72.14 
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9. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  151,913.76  118,976.95 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  30,115.02  28,348.00 

      บริษทัร่วม 596,441.85  484,861.64  577,506.58  467,180.69 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49,455.00  29,620.71  6,089.91  5,516.66 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  77.55  11.78 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  1,335.02  747.65 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3.70  0.88 

      บริษทัร่วม 1,323.17  1,269.29  1,243.46  1,212.04 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 894.49  797.34  855.12  789.23 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนด     
กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติ    
ของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

9.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 48.1 
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9.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
9.9    รายการซ้ือขายนํ้ ามันดิบและนํ้ ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 
  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี    

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ค่าขาย        

           บริษทัยอ่ย                -                 -               -  8.12 

      บริษทัร่วม 6,729.79  1,773.21  6,729.79  1,773.21 

           บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 914.44  -  914.44  - 

        

ค่าซ้ือ        

           บริษทัยอ่ย                 -                 -                -  8.12 

      บริษทัร่วม 6,729.79  1,773.21  6,729.79  1,773.21 

            บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 914.44  -  914.44  - 
 
9.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553   มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

   ค่าตอบแทนกรรมการ        
ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 122.94  116.75  40.16  40.88 

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        

เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืนๆ  527.84  580.26  80.93  78.63 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5.02  12.38  3.99  3.61 

รวม 655.80  709.39  125.08  123.12 

 
   ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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10. สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 19,918.86  26,727.85  15,512.90  6,070.89 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 3,261.99  1,981.98  3,061.94  1,980.02 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,939.40  1,150.48  -  - 

อ่ืน ๆ 1,190.46  1,393.27  598.58  578.09 

 26,310.71  31,253.58  19,173.42  8,629.00 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บและสาํรองเส่ือมสภาพ (310.42)  (22.92)  (310.42)  (21.45) 

   รวม 26,000.29  31,230.66  18,863.00  8,607.55 

 
ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงิน
รวมจาํนวน 75.99  ลา้นบาท ( ปี 2553 : 22.92 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  75.99  ลา้นบาท                    
(ปี 2553 : 21.45 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บในงบการเงินรวมจาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2553 : 18.98 ลา้นบาท)  งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
21.45 ลา้นบาท ( ปี 2553 : 15.60 ลา้นบาท) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดต้ั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2554 จาํนวน 234.43 ลา้นบาท 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

11. พสัดุคงเหลอื 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 13,283.34  11,230.41  4,125.34  3,555.57 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (81.76)  (127.88)  (13.76)  (61.53) 

 รวม 13,201.58  11,102.53  4,111.58  3,494.04 
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12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  
  

12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.29 65.34 

PTT (Cambodia) Limited  (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (RBA) ไทย รับจา้งบริหารงาน และ
การตลาดนํ้ ามนั 

- 49.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

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

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 - 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 27.22 28.29 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

38.51 39.02 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) * ไทย ปิโตรเคมี - 48.68 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํ้ า และ
นํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTAR) * 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

- 48.60 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวิศวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

30.00 - 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทาง
เทคนิคและ
ดาํเนินงาน 

40.00 - 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า ไอนํ้ า 

25.00 - 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)
(PTTGC) * 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.92 - 

      
      * PTTGC  เกิดจากการควบบริษทัระหว่าง PTTCH และ PTTAR  เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP:      

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 100.00 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limited (PTTEPO) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP 
PTTEPI 

75.00 
25.00 

75.00 
25.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company 
Limited (PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Kim Long Vietnam Company 
Limited (PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
(PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
(PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited  
(PTTEP OM) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited   
(PTTEP AG) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั 
(PTTEPT)* 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEPI 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ PTTEP 

PTTEPI 
25.00 
75.00 

25.00 
75.00 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม PTTEP 

PTTEPO 

51.00 
49.00 

51.00 
49.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited 
(PTTEPM) ** 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

 

* เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2553 PTTEPT ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
** เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554  PTTEPM ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัรัฐบาลหมู่เกาะเคยแ์มน 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Bahrain Company Limited  
(PTTEP BH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP OM 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited 
(PTTEPH) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited 
(PTTEPB) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP) * 

ไทย ปิโตรเลียม PTTEPT 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPS 100.00 100.00 

PTTEP Egypt Company Limited  
(PTTEP EG)                           

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Rommana  Company Limited 
(PTTEPR)      

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม PTTEP EG 100.00 100.00 

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company 
Limited (PTTEP SAER) 

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP EG 100.00 100.00 

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)   
 

ออสเตรเลีย 
    

ปิโตรเลียม 
 

PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)  
(เดิมช่ือ: PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEP ID 100.00 100.00 

* PTTEP TP ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละชาํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Australia Perth Pty Limited  
(PTTEP AP)  

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company 
Limited (PTTEP IH) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam  Pipeline  
Company Limited (PTTEP SVPC)   

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPH 100.00 100.00 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

JV  Shore Base Limited (JV Shore Base)  
(เดิมช่ือ:PTTEP Brazil Holding  Limited (PTTEP BR)) 

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม 
 

PTTEP IH 100.00 100.00 

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม PTTEP IH 100.00 100.00 

PTTEP South Mandar Limited  
(PTTEP SMD)  

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP ID 100.00 100.00 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 

           
ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP IH 
PTTEP NL 

0.00005 
99.99995 

1.00 
99.00 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
           

ปิโตรเลียม 
                         

PTTEP NC 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTEP (ต่อ) :      

PTTEP Canada International Finance 
Limited (PTTEP CIF) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP NC 100.00 - 

PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) Cayman   
Islands          

ปิโตรเลียม PTTEP 100.00 - 

 PTTEP Australia Offshore Pty Limited  
 (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AU 100.00 100.00 

 PTTEP Australia  Browse Basin Pty Limited 
 (PTTEP AB) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

 PTTEP Australia International Finance Pty 
Ltd (PTTEP AIF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia  Pty Limited (PTTEP AA) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited 
 (PTTEP AT) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Finance) Pty Ltd 
(PTTEP AAF) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Petroleum) Pty Ltd 
(PTTEP AAP) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Operation) Pty Ltd 
(PTTEP AAO) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 
(PTTEP AAA) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 

PTTEP Australia (Staff) Pty Ltd  
(PTTEP AAS) 

ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม PTTEP AP 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTCL:      

PTT (Lao) Co., Ltd  (PTT Lao) 
(เดิมช่ือ: Houakhong Trading Company Limited) 

 ลาว การตลาด
นํ้ ามนั 

PTTCL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ SBECL:      

PTT Philippines Trading Corporation 
(PTTTC) 

ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาด 
นํ้ามนั 

SBECL 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTT:      

PTT International Trading DMCC 
 (PTTT DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากล
นํ้ ามนั 

PTTT 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTNGD:      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
(AMATA NGD) 

 ไทย ก๊าซธรรมชาติ PTTNGD 
 

80.00 
 

80.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTPM:      

Polymer Marketing DMCC Company  
Limited (PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 
 

การตลาด
ผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมี 

PTTPM 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ PTTRB:      

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
(PTTRM) 

ไทย บริหารสถานี
บริการนํ้ ามนั

PTTRB 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
(PTTRS) 

ไทย 
 

บริหาร
บุคคลากร 

PTTRB 
 

100.00 
 

100.00 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและ
บรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

PTTRB 
PTT 

51.05 
48.95 

51.05 
48.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI:      

PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 

International Coal Holdings  Pty Ltd  
(ICH) 

ออสเตรเลีย ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTML 100.00 - 

PTT Asia  Pacific Mining Pty Ltd  
(PTTAPM)  

ออสเตรเลีย ลงทุนใน
ธุรกิจเหมือง 

PTTML 
ICH 

60.00 
40.00 

60.00 
40.00 

Yannarie Solar Pty Ltd (YSP) 
 

ออสเตรเลีย 
 

เหมืองเกลือ 
 

PTTAPM 100.00 
 

100.00 
 

Straits (Brunei) Pte Ltd (Straits (Brunei)) 
 

 สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Resources Ltd.(SAR) 
(เดิมช่ือ : Straits Asia Resources Ltd) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
ธุรกิจเหมือง
ถ่านหิน 

PTTAPM 45.40 45.60 

Tiger Energy Trading Pte Ltd (TET) สิงคโปร์  การตลาดเหมือง 
 ถ่านหิน 

SAR 100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) 
 

ออสเตรเลีย 
 

บริหารบุคลากร 
 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Asia Energy Pte Ltd (SAEnergy) 
(เดิมช่ือ:Straits Asia Energy Pte Ltd) 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Reyka Wahana Digdjaya Pte Ltd (RWD) 
 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Energy Trading Pte Ltd (SET) 
(เดิมช่ือ:Straits Energy Trading Pte Ltd) 

สิงคโปร์ 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

Sakari Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) 
(เดิมช่ือ: Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd) 
 

สิงคโปร์ 
 
 

 Marine 
Engineering 

 

SAR 100.00 
 
 

100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ):       

PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

SAR 
SMI 

99.00 
1.00 

99.00 
1.00 

PT Bahari Perdana Persada (BPPD) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

SAR 100.00 
 

100.00 
 

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BPPD 100.00 
 

100.00 
 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BPPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย  เหมืองถ่านหิน SAR 
RWD 

 80.00 
20.00 

 80.00 
- 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน 
 บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) 
 
 

อินโดนีเซีย 
 
 

 อปุกรณ์
ลาํเลียงและ
ขนส่งถ่านหิน 

BBM 
 

100.00 
 
 

100.00 
 
 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 

 
 BCS 100.00 

 
100.00 

 
PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
 

PT Karbon Mahakam (KM) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

BPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

BPN 100.00 
 

100.00 
 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCS 100.00 
 

100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTI (ต่อ):      

PT Separi Energy (SE) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

100.00 
 

PT Jembayan Muarabara (JMB) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 
 

SE 100.00 
 

100.00 
 

 PT Cakrawala Abadi Jaya (CAJ) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

100.00 
 

PT Sakti Utama Luas (SUL) 
 

อินโดนีเซีย 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

BCN 100.00 
 

- 
 

PT Makassar Prima Coal (MPC) 
 

อินโดนีเซีย 
 

เหมืองถ่านหิน 

 
SUL 70.00 

 
- 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) 
 

 ฮ่องกง 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

 PTTI 100.00 
 

100.00 
 

PTT International Investment Limited (PTTII) 
 

 ฮ่องกง 
 

 ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

 PTTIH 100.00 
 

100.00 
 

PTT International (Singapore)                        
(PTT Inter(Sing)) 

สิงคโปร์ 
 

ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTII 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ไทย  ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTI 100.00 100.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE :      

 Sabran Brothers Pte. Ltd. (Sabran) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 100.00 100.00 

Chancellor Oil Pte. Ltd.(Chancellor) สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTGE 77.56 77.56 

Kalimantan Thailand Palm Pte. Ltd. (KTP) 
 

สิงคโปร์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Az-Zhara  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Sabran 95.00 95.00 

PTT Green Energy (Hong Kong) Limited 
(PTTGE HK) 

ฮ่องกง จดัหาเงินทุน Sabran 100.00 - 

PTT GE Netherlands Coop.U.A  
 (PTTGE Coop) 

เนเธอร์แลนด ์ ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

Sabran 100.00 100.00 

PT Mitra Aneka Rezeki  (PT. MAR) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั KTP 95.00 95.00 

PT Taringin Perkasa (PT. TP) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sampuraga (PT.SMS) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Sawit Mandiri Sejahtera Kobar  
(PT.SMSK) 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Mirza Pratama Putra (PT. MPP) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Landen Roslia Mandiri (PT. LRM) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 

PT Lamandau Sawit Lestari (PT. LSL) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT Az-Zhara 95.00 95.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PT First Borneo Plantations  (PT. FBP)   อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั Chancellor 
 

95.00 95.00 

PT Borneo International Anugerah   
(PT. BIA) 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Wahana Hamparan Hijau  (PT. WHH) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Mitra Kapuas Agro (PT. MKA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Berkah Sawit Abadi (PT. BSA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Kapuas Bio Agro  (PT. KBA) 
 

อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PT Khatulistiwa Agro Abadi (PT. KAA) อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PT. FBP 95.00 95.00 

PTT GE Services Netherlands BV 
(PTTGE BV) 

เนเธอร์แลนด ์ จดัหาเงินทุน PTTGE Coop 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ไทย ใหบ้ริการ
บริษทัในเครือ 

PTTGE BV 

Sabran 
PTTGE 

50.00 
25.00 
25.00 

- 
100.00 

- 
PT Kalpataru Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Kutai Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Sawit Khatulistiwa Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Kutai Inti Utama อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 
 

75.00 - 

PT Kota Bangun Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 
 

75.00 - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัยอ่ย ของ PTTGE (ต่อ) :      

PT Mahakam Sawit Plantation  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

PT Malaya Sawit Khatulistiwa  อินโดนีเซีย ปาลม์นํ้ามนั PTTGE BV 

 
75.00 - 

บริษทัยอ่ย ของ BSA :      

บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 
จาํกดั (SSA) 

ไทย บริการจดัการ    
การแข่งขนักีฬา

  BSA 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ย ของ TTM (T) :      

TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน  TTM(T) 100.00 100.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP :      

Carigali - PTTEPI Operating Company  
Sdn Bhd. (CPOC)     

มาเลเซีย ปิโตรเลียม PTTEPI 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company 
(MGTC) 

เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ PTTEPO 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

PTTEPO 19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม PTTEPO 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTTEP FH 
PTT Inter 
(Sing) 

50.00 
50.00 

50.00 
50.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
    

12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTEP (ต่อ) :      

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan2) บาฮามาส ปิโตรเลียม  JV Marine 13.11 - 

KKD Oil Sands Partnership (KOSP)  
(เดิมช่ือ : Statoil Canada Partnership (SCP)) 

แคนาดา ปิโตรเลียม PTTEP CA 40.00 - 

Leismer Aerodrome Limited (LAL) แคนาดา ใหบ้ริการ PTTEP CA 40.00 - 

Groupement Bir Seba (GBRS) อลัจีเรีย ปิโตรเลียม PTTEP AG 35.00 35.00 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของ PTTI :    
  

 FEE (Bru) Pte Ltd (FEEBRU) สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน Straits (Brunei) 35.00 35.00 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม PTT Inter  
(Sing) 
PTTEP FH 

50.00 
 

50.00 

50.00 
 

50.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

บงกช ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 
คอนแทร็ค 4  
(เดิมช่ือ: ไพลิน) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 

45.00 
 

45.00 
 

สินภูฮ่อม  
  (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 
คอนแทร็ค 3  
(เดิมช่ือ:ยโูนแคล3) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 
 

5.00 
 

5.00 
 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 20.00 20.00 

    โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์   
แอลจีเรีย ฮาสสิ    
  เบอร์ ราเคซ 

อลัจีเรีย 
 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

24.50 
 

24.50 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

ยาดานา  สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ  สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43  ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43  ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

100.00 
 

100.00 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 5.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
12.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) (ต่อ) 

อาทิตย ์(G 9/48) 
 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

80.00 
 

บงกช (G 12/48) 
 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

44.4445 
 

44.4445 
 

แอล 21, 28 และ 
   29/48 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

70.00 
 

70.00 
 

เอ 4,5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

คอนแทร็ค 3 
     (G 6/50) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 
 

5.00 
 

5.00 
 

คอนแทร็ค 4 
     (G 7/50) 

ไทย 
 

บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั 
 

45.00 
 

45.00 
 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 80.00 

กมัพชูา บี กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 33.333334 33.333334 

พม่าซอติกา้  สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 80.00 100.00 

พม่า เอม็ 3  เอม็ 7  
    และเอม็ 11 

 สหภาพพม่า บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

พื้นท่ีร่วมพฒันา 
  ไทย-มาเลเซีย-บี 17 

 ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sendirian Berhad 50.00 50.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีออฟชอร์ อนิเวสท์เมนต์ จาํกดั (PTTEPO) 

บี 8/32 และ 9 เอ * ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 25.0010 25.0010 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์เวสต์ เวยีดนาม จาํกดั  (PTTEP SV)  

เวียดนาม 52/97 เวียดนาม Chevron Vietnam (Block 52), Ltd. 7.00 7.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีคมิลอง เวยีดนาม จํากดั (PTTEP KV) 

เวียดนาม บี และ 48/95 
 

เวียดนาม Chevron Vietnam (Block B), Ltd. 8.50 8.50 

 
* PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสัมปทานในโครงการ 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮองลอง จาํกดั (PTTEP HL) 

เวียดนาม 16-1 เวียดนาม Hoang Long Joint Operating Company 28.50 28.50 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีฮอนวู จาํกดั (PTTEP HV) 

เวียดนาม 9-2 เวียดนาม Hoan-Vu Joint Operating Company 25.00 25.00 

 
โครงการของบริษัท พทีทีอีพี ีโอมาน จาํกดั (PTTEP OM) 
โอมาน 44 โอมาน บริษทั พีทีทีอีพี โอมาน จาํกดั 100.00                100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีอลัจเีรีย จํากดั (PTTEP AG) 

อลัจีเรีย 433 เอ และ 416บี อลัจีเรีย -  Groupement Bir Seba (for development phase) 
-  PetroVietnam Exploration & Production 
  Corporation (for exploration phase) 

35.00 35.00 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

สินภูฮ่อม 
 (แปลง EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. - 22.21 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

 ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จํากดั (PTTEP BH) 

บาห์เรน 2   บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จํากดั (PTTEPR) 

โรมมานา   อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

อินโดนีเซีย  เซไมทู   อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

  อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

นิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ 
 

 นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 18.00 36.00 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จํากดั (PTTEP SMD) 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

 อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 34.00 67.00 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดําเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลนุด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

 อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 100.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดงั จาํกดั (PTTEP SD) 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

 อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V. 30.00 40.00 

 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จาํกดั (PTTEP SS) 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

 อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V. 20.00 30.00 

 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีแคนาดา จาํกดั (PTTEPCA) 

แคนาดา ออยล ์
แซนด ์เคเคดี 

  แคนาดา Statoil Canada Ltd. 40.00 - 
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12.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AP) 

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2554 2553 

เอซี/แอล 7, เอซี/ แอล 8, เอซี/ พี 33,  
  เอซี/ พี 34 และเอซี/ พี 40 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 7  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 90.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
  เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
  Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
  เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 
  และเอซี/พี 17 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 35.00 35.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี*, ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี        
  และดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 

เอซี/พี 54 
 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 - 

 
* เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 PTTEP Australasia Pty Ltd.ไดย้ติุการร่วมลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 20 ในแปลงสมัปทานดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี 
ซ่ึงจะมีผลสมบูรณ์เม่ือไดรั้บการอนุมติัอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย



81 
 

12.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
12.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

บริษทัร่วมของ PTTEP :      

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ PTTEP 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั 
  (PTTICT) 

ไทย บริการงาน
ส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

PTTEP 20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ PTTEP AAO 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :      

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติม
นํ้ ามนั 
อากาศยาน 

PTTPC 25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :       

East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

 อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซ PTTI 25.00 25.00 

Red Island Minerals Ltd (RIM) ออสเตรเลีย  ลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 

PTTAPM 33.50 33.50 

Xayaburi Power Company Limited (XPCL) 
 

 ลาว 
 

 โรงไฟฟ้า 
 พลงันํ้ า 

 NSC 25.00 
 

- 
 

 
           * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
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12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
12.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2554  2553 เงนิปันผล  
 

ช่ือบริษทั 2554 2553 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2554 2553 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 39,274.55 11,380.83 34,481.73 2,704.45 2,103.46 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 21,573.08 14,770.48 18,613.23 - 812.38 

3. BCP 27.22 28.29 5,585.26 8,249.06 4,060.18 6,562.57 426.69 432.80 

4. PTTAR - 48.60 - - 12,820.01 30,472.62 2,600.03 1,802.48 

5. IRPC 38.51 39.02 28,467.24 30,366.79 28,467.24 30,339.10 1,416.55 1,309.22 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,659.74 2,682.35 1,174.33 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 119.12 87.35 102.89 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 (0.96) - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.42 1.13 1.40 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH - 48.68 - - 33,520.89 57,129.11 3,759.94 2,152.83 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 4,940.00 3,340.48 3,967.24 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.40 205.98 66.40 174.63 27.20 27.80 

14. PTTGC 48.92 - 49,562.99 104,910.14 - - - - 
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12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
12.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 (ต่อ) 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
2554  2553 เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2554 2553 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

15. IPT 20.00 20.00 400.19 1,648.32 400.19 1,526.18 - - 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,258.96 2,304.76 2,136.92 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,773.36 2,743.60 2,617.27 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 13,325.85 16,544.61 14,063.82 - - 

19.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 30.86 4.95 4.91 - - 

20. NNEG 30.00 - 24.60 23.59 - - - - 

21.  XPCL 25.00 - 250.00 236.96 - - - - 

22. BIC 25.00 - 113.75 113.44 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

23. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,541.57 1,267.73 1,538.42 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

24. PTTICT 20.00 20.00 60.00 144.41 60.00 73.42 - - 

25. PTTES 40.00 - 62.50 63.06 - - - - 

26. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 94.02 16.88 83.86  - - 

    139,917.04 233,554.28 134,692.80 205,062.69   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (9,202.12) (5,821.64) (131.25) -   

รวม   130,714.92 227,732.64 134,561.55 205,062.69 11,007.92 8,714.03 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.29 65.34 11,131.33 11,131.33 11,032.58 8,128.13 

2.  PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3.  PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4.  SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5.  PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 493.00 406.00 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 - 0.49 46.00 - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 316.22 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 33,157.00 13,524.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 10,834.08 7,044.58 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 7.70 8.82 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   73,278.18 45,045.20 11,579.28 8,542.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 (ต่อ) 

                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 - 1,060.00 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 584.50 428.75 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,573.63 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 1,774.27 49.33 

23.  PMBC 50.00 - 180.12 - - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,739.27 22,067.62 1,774.27 1,109.33 

บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

24. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,704.45 2,103.46 

25. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 - 812.39 

26. BCP 27.22 28.29 5,585.26 4,060.18 426.69 432.80 

27. PTTAR  - 48.60 - 12,820.01 2,600.03 1,802.48 

28. IRPC  38.51 39.02 28,467.24 28,467.24 1,416.55 1,309.22 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

29. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

30. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

31. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

32. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

33.  PTTCH - 48.68 - 32,079.42 3,673.68 2,103.06 

34.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

35. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 27.20 27.80 

36. PTTGC 48.92 - 48,121.52 - - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

37.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - - 

38.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

39.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - - 

40.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 4.95 - - 

41. NNEG 30.00 - 24.60 - - - 

42. BIC 25.00 - 113.75 - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

43.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

44.  PTTES 40.00 - 62.50 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,365.22 115,390.98   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (152.74) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       120,212.48 115,259.73 10,921.66 8,664.27 

รวม   216,229.93 182,372.55 24,275.21 18,316.55 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  205,062.69 192,803.70 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  29,462.62 18,815.96 

-  เงินปันผลรับ (11,007.92) (8,714.03) 

- โอนเปล่ียนประเภท 585.60 (259.89) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 4,252.00 2,671.57 

-  ขายเงินลงทุน (973.86) - 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.27) (2.21) 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ - (91.69) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 152.91 (160.72) 

-  ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วม   6,026.49 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (5,821.64) - 

-  อ่ืน ๆ (3.98) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  227,732.64 205,062.69 

 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธี              
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  182,372.55 174,037.31 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 32,909.63 8,335.24 

-  ขายเงินลงทุน (555.83) - 

-  โอนเปล่ียนประเภท 585.60 - 

-  ปรับเงินลงทุน 939.47 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (21.49) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 216,229.93 182,372.55 
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12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,318.28 122.56 115.76 1,597.05 3,922.08 170.83 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,146.17 622.59 1,302.00 12,333.11 12,511.04 8.55 13,935.19 635.97 837.00   10,564.51 11,782.46 - 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,232.54) (85.72) (207.22) (1,950.21) (1,567.74) (3.42) (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,298.64) (358.17) (794.26) (5,420.67) (5,055.13) - (8,607.73) (390.75) (598.84) (5,382.54) (5,300.30) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,933.27 301.26 416.28 6,559.28 9,810.25 175.96 6,710.05 253.60 331.88 6,662.38 9,296.38 - 

 
งบกาํไรขาดทุน  :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

รายได ้* 1,977.20 140.21 584.92 (247.47) 12,862.89 3.48 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 - 

ค่าใชจ่้าย (1,753.98) (98.40) (656.28) (191.43) (10,197.84) (7.53) (1,729.98) (100.16) (596.40) (176.89) (6,554.59) - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน             

  ภาษีเงินได ้ 223.22 41.81 (71.36) (438.90) 2,665.05 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 143.40 1,163.76 - 

ภาษีเงินได ้ - - - 0.01 (426.38) - - - - (38.75) (227.70) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 223.22 41.81 (71.36) (438.89) 2,238.67 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 104.65 936.06 - 

 
* รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

            PTTEP 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย PTTEP Canada International Finance Limited มี
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์ 
แคนาดา โดยมี PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 

             เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554   PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย  PTTEP MEA Limited    มีทุนจดทะเบียน   50,000 
             ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  PTTEP เป็น         
             ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย  ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินลดลง  70.92 ลา้นบาท  ทั้งน้ีส่งผลใหสั้ดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554  เท่ากบัร้อยละ  65.29   
 

            IRPC 
ในระหว่างปีพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 98.95 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ                   
ใน  IRPC  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 38.51   

 
PTTAR 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด               
กาํไรจาํนวน 15.06 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   
 

บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTAR ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 5.30 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 225.87 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 106.25 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมดท่ีถือใน PTTAR  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC)   
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12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTCH  
ในระหว่างปีพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 96.84 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

 
บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ PTTCH ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 12.77 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,967.91 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน  994.00  ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
1,412.51 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTCH  ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 21.32 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 3,513.63 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 1,888.41 ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  โดยบริษทัฯไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมด  ท่ีถือใน PTTCH  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC) 

 
BCP 
ในระหว่างปีผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดกาํไรจาํนวน 30.71 ลา้นบาท  ซ่ึง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิทั้งหมดจาํนวน  58,560 
หน่วย เป็นหุน้สามญัจาํนวน 41,828,571  หุน้  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน BCP  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 27.22   
 
PTTI 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 ของบริษทั PTTI วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 19,445 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,600 ลา้นบาท เป็น 36,045 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,944.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน
งวดแรกร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจาํนวน 4,861.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2554   
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12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นงวดท่ี 2 สําหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 12,681.44                  
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 
 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 7 สาํหรับการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1  จาํนวน 214.99 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML บริษทัย่อยของ PTTI ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั International Coal 
Holdings Limited (ICH) ซ่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
เป็นเงินจํานวน 544.11 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ล้านบาทตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน 
บริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL) กบับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั พี.ที.คอนสตรักชัน่ แอนด์ อิริเกชั่น จาํกดั เพื่อพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า
ไซยะบุรีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทุนจดทะเบียน 800 ลา้นบาท โดย  NSC ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมา XPCL ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800  
ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท และ NSC ไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 
 
วนัท่ี 23 กนัยายน 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 3 สาํหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2  จาํนวน 1,875.32 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554  PTTI ไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน EMG  เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศอียิปต์  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ EMG อย่างมีนัยสําคญัและมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า                
เงินลงทุน ทาง PTTI จึงทาํการทดสอบการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 
5,821.64 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 9,049.38 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของ PTTI  
 

            CHPP 
             เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554  CHPP เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม จาํนวน 46.22 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม  2554   
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12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTGE 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2554 PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 
1,237.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,823.89 ลา้นบาท   ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554  
 

เม่ือวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2554  PTTGE ไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 728.02 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 
 
PTTAC 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTAC ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 3 (คร้ังสุดทา้ย) เป็นจาํนวน 335.78 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 

 

 PMBC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติอนุมติัให้
ดาํเนินโครงการผลิต Polybutylene Succinate (PBS) โดยทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical 
Corporation (MCC) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) มี           
ทุนจดทะเบียน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นตามสัดส่วน                 
การถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

 
PTTLNG 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  PTTLNG คร้ังท่ี 3/2554  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  และคร้ังท่ี 8/2554 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554  ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้เพิ่มเติมจาํนวน 1,200 ลา้นบาท และ 610.61 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  และ  30 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั และเม่ือ
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554  PTTLNG ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมจาํนวน 2,954.15 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

  
 B.Grimm BIP 
 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั B.Grimm BIP คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ไดมี้มติให้

เพิม่ทุนจดทะเบียน 114 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 21.50 ลา้นบาท เป็น 135.50 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 1.14 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 26.22 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 



93 
 

12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
 NNEG 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG)  เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในสดัส่วนร้อยละ 30   โดย NNEG  มีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 200,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็น
จาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2554 

 

             เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ NNEG คร้ังท่ี 2/2554 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก             
2 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท โดยในคร้ังแรกให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 8,000,000 หุ้น  คิดเป็นมูลค่า               
80 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  
10 ตุลาคม  2554 

 

            DCAP 
            เม่ือวนัท่ี 19 และ 25 เมษายน 2554  DCAP เรียกชาํระคา่หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2 จาํนวน 31.65 ลา้นบาท และ                    

งวดท่ี 3 จาํนวน 124.10 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน และ                        
6 พฤษภาคม 2554  ตามลาํดบั 

          
            PTTES 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติให้

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES)โดยร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่มเพื่อดาํเนิน
ธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนิคและดาํเนินงานต่างๆ ในสดัส่วนร้อยละ 40 โดย PTTES มีทุนจดทะเบียน 
150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้
คร้ังแรกจาํนวน 75 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 47.50 
ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
PTTES ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 25 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 

              

 RBA 
 ตามมติพิเศษท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ของ RBA  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554  ไดมี้มติใหเ้ลิก

บริษทัโดยไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 1 ท่านเป็นผูช้าํระบญัชี  
 
            เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2554  RBA ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ และชาํระบญัชี

แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 

            BIC 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)  เพื่อดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในสดัส่วนร้อยละ 25   โดย BIC  มีทุนจดทะเบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 137 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 
113.75  ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554       

 

            PTTGC 
            บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เกิดจากการควบบริษทัระหว่างบริษทั ปตท.เคมิคอลจาํกดั 

(มหาชน)(PTTCH)  และบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)(PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดก้าํหนดอตัราการแลกหุน้ของการควบบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
PTTCH และ PTTAR ดงัน้ี  

 

                 1 หุน้ของ PTTCH ต่อ 1.980122323 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
1 หุน้ของ PTTAR ต่อ 0.501296791 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
 

            การควบรวมบริษทัเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 โดย PTTGC รับมาซ่ึงธุรกิจในปัจจุบนัของ 
PTTCH และ PTTAR  ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และภาระผกูพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั 
รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ท่ี PTTCH และ PTTAR ไดท้าํไวก่้อนหนา้การควบรวม  ทั้งน้ี PTTCH ไดถู้กระบุเป็น             
ผูซ้ื้อสาํหรับการรวมธุรกิจเน่ืองจากมูลค่าตลาดของ PTTCH สูงกว่า PTTAR และงบการเงินของ PTTGC ใช้
มูลค่าตามบญัชีของ PTTCH และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง PTTAR เป็นเกณฑใ์นการ
บนัทึกรายการ   บริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้สามญัทั้งหมดใน PTTCH และ PTTAR เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ 
PTTGC ตามอตัราการแลกหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGC เท่ากบั                         
ร้อยละ  48.92  

 

            งบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯรับรู้ขาดทุนการจากเปล่ียน
สัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 40.86 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน และรับรู้ผลแตกต่างของเงินลงทุนตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สียใน PTTGC กบัเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน PTTCH และ PTTAR ท่ีสูงข้ึนจาํนวน 5,934.31 
ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ (PTTAR) ท่ีวดัค่าและบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัควบบริษทัในบญัชีส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วมเป็นส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

            งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยวิธีราคาทุน บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนใน  
PTTGC ดว้ยมูลคา่ตามบญัชีรวมของ PTTCH และ PTTAR ณ วนัท่ีเกิดการควบรวม           
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12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

12.8.1  รายการสินทรัพยสุ์ทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ  โดย
แสดงขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,742.97 900.99 54,407.83 89,054.58 305.87 3,988.34 1,429.02 21,080.09 104,603.73 181.50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,391.67 2,215.24 137,283.60 84,542.00 92.85 11,592.89 2,276.54 69,979.64 131,254.20 91.65 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,335.32) (414.50) (30,319.47) (35,376.98) (211.61) (2,066.35) (448.86) (9,065.47) (50,266.71) (179.45) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,234.85) (992.96) (54,548.60) (36,934.91) (48.72) (6,583.42) (2,049.15) (24,954.35) (63,949.46) (51.47) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,564.47 1,708.77 106,823.36 101,284.69 138.39 6,931.46 1,207.55 57,039.91 121,641.76 42.23 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

รายได ้ 10,344.71 1,927.84 117,795.32 580,664.59 439.33 6,624.71 1,958.95 57,004.86 489,599.06 238.68 

ค่าใชจ่้าย (9,786.13) (1,287.83) (105,999.34) (558,003.22) (388.93) (6,381.31) (1,428.29) (50,111.57) (473,767.93) (246.02) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 558.58 640.01 11,795.98 22,661.37 50.40 243.40 530.66 6,893.29 15,831.13 (7.34) 

ภาษีเงินได ้ (86.84) (138.41) (889.17) (4,675.17) (14.26) (33.51) (114.21) (709.46) (3,467.77) 0.90 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 471.74 501.60 10,906.81 17,986.20 36.14 209.89 416.45 6,183.83 12,363.36 (6.44) 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8.2 บริษัทฯยงัไม่รับรู้ ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมบางแห่ง  สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี    
31 ธันวาคม 2554  จาํนวน (7.68) ลา้นบาท (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 : 3.65 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
จาํนวน 72.29 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 : 63.62 ลา้นบาท)   

 

12.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์       
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย               
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 
      บริษทัร่วม       2554      2553 

            BCP 7,045.27 6,125.73 

            IRPC 32,108.35 50,759.53 

            TOP 58,596.38 78,378.92 

            PTTAR  - 55,156.02 

            PTTCH - 108,473.84 

  PTTGC 134,463.45 - 
 
12.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออก

เสียงต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                                                                                                                          หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย  
 
13.1      ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัฯ   
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ บริษทับางจากปิโตรเลียม   
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั   

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 
 

13.2       ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัยอ่ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ PTTI :      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

สาํรวจแหล่งแร่ 
 

SET 13.18 
 

12.72 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.3       เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 
2554 

 
2553 

เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 70.00 62.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 21.96 17.28 

 XML 13.18 12.72 246.59 221.79 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   582.59 557.79 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   - 585.60 - 585.60   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่า     
     เงินลงทุนและผลต่างจากการแปลง 
     ค่างบการเงิน   7,387.48 

 
7,948.28 7,140.89 

 
7,726.49   

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (11.07) 67.83 - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    4,304.01 5,574.49 4,280.62 5,496.81   

                         รวม   11,680.42 13,590.60 11,421.51 13,223.30 163.79 79.28 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,590.60  8,124.17  13,223.30  8,124.17 

- เงินลงทุนเพิ่ม 24.80  1,309.97  -  1,250.00 

- โอนเปล่ียนประเภท (หมายเหตุฯ 12.7) (585.60)  161.82  (585.60)  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (1,270.48)  3,895.74  (1,216.19)  3,849.13 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน )78.90(  98.90  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  11,680.42  13,590.60  11,421.51  13,223.30 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 
14.1    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

     
บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming))  จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT)  ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS)  ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL)  ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus)  ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 
14.2    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd 
(KIF) 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah I Ltd (K I) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.2    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ HMC :     

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) 
 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

5.91 
 

5.91 
 

บริษทั  บาเซล  แอดวานซ์  โพลีโอเลฟินซ์    
 (ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

2.07 
 

2.07 
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14.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.3       เงินลงทุนระยะยาวอื่น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ  2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 
 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

เงนิลงทุนทั่วไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16           -           - 

2. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00           -           - 

3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02           -           - 

4. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 345.00 435.00 

5. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 - - 91.07           - 

6. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - -           -           - 

7. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83           -           - 

8. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06           -           - 

9. KOT 10.00 10.00 117.93 117.93               -               -           -           - 

10. KIF 10.00 10.00 48.84 48.84               -               -           -           - 

11. K I 10.00 10.00 245.39 245.39               -               -           -           - 

12. K II 10.00 10.00 65.52 65.52               -               -           -           - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60           0.60 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน   2,319.02 2,319.02 1,179.42 1,179.42   

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   (38.84) (48.18) -               -   

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (530.33) (91.49) (73.30) (73.30)   

รวม   1,749.85 2,179.35 1,106.12 1,106.12 436.07 435.00 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
14.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,179.35  2,379.89  1,106.12  1,106.12 

- เงินลงทุนเพิ่ม -  0.60  -  0.60 

- จาํหน่ายเงินลงทุน -  (78.40)  -  (78.40) 

- โอนเปล่ียนประเภท -  (222.66)  -  (60.84) 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน (438.84)  138.64  -  138.64 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 9.34  (38.72)  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,749.85  2,179.35  1,106.12  1,106.12 

 
 
14.5    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

PA (Shantou) 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2553 มีมติอนุมติัใหจ้าํหน่ายหุน้ท่ี 
บริษทัฯ ถืออยูใ่น Petro Asia (Shantou) Co., Ltd (PA(Shantou)) ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุน้ทั้งหมดใหแ้ก่
บริษทัแห่งหน่ึงต่อมาบริษทัผูเ้สนอซ้ือรายเดิมขาดการประสานในการเจรจาซ้ือขายท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 จึงมีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงเป็นผูซ้ื้อรายใหม่ และเม่ือวนัท่ี                          
27 มกราคม 2555 ไดผู้เ้สนอซ้ือรายใหม่แลว้ 

 
PTTT 

            ในระหว่างปี 2554  PTTT  ไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวจาํนวน 4 บริษทั ไดแ้ก่    KOT ,  KIF , 
             K I  และ K II  เน่ืองจากมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า   และไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเต็มจาํนวน เป็นจาํนวนเงิน       
             438.84 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุน 
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15.      อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
  
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 4,422.64 5,649.19 - 10,071.83 

 -  เพิม่ข้ึน - 10.70 23.18 33.88 

 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.96) (130.59) (23.18) (154.73) 

-  ขายและจาํหน่าย - (38.77) - (38.77) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 5,490.53 - 9,912.21 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (1,339.90) - (1,339.90) 

 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (264.53) - (264.53) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท - (0.02) - (0.02) 

 -  ขายและจาํหน่าย - 37.53 - 37.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (1,566.92) - (1,566.92) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,422.64 4,309.29 - 8,731.93 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 3,923.61 - 8,345.29 
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15.     อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  (ต่อ) 
 

  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 4,422.64 1,842.98 - 6,265.62 

 -   เพิม่ข้ึน - 0.52 23.18 23.70 

 -   โอนเปล่ียนประเภท (0.96) 32.96 (23.18) 8.82 

 -   ขายและจาํหน่าย - (38.77) - (38.77) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 1,837.69 - 6,259.37 

     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (1,126.11) - (1,126.11) 

 -   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (71.47) - (71.47) 

 -   โอนเปล่ียนประเภท - (0.02) - (0.02) 

 -   ขายและจาํหน่าย - 37.53 - 37.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (1,160.07) - (1,160.07) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 4,422.64 716.87 - 5,139.51 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 677.62 - 5,099.30 

 
             มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวมเท่ากบั  11,286.02  ลา้นบาท  และใน            

งบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากบั  7,537.65  ลา้นบาท   
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พื่อ สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    
  อาคาร  ปิโตรเลียม    
ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 6,464.86 33,082.91 274,477.07 350,950.33 12,364.56 78,888.77 756,228.50 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) 136.81 1.48 329.28 43,168.72 1,085.25 11.95 44,733.49 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 305.57 923.48 2,530.55 66,325.29 2,286.63 30,481.03 102,852.55 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 1,137.23 1,137.23 
- โอนเปล่ียนประเภท (1,099.08) 9,760.78 61,448.21 - 685.26 (76,025.48) (5,230.31) 
- ขายและจาํหน่าย - (191.44) (543.29) (1,776.91) (1,781.52) - (4,293.16) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ 15.09 154.79 437.33 22,959.04 123.05 57.39 23,746.69 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,823.25 43,732.00 338,679.15 481,626.47 14,763.23 34,550.89 919,174.99 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (11,957.71) (90,070.35) (149,057.49) (7,713.07) - (258,798.62) 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - (0.08) (10.02) (1,427.60) (0.13) - (1,437.83) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (2,024.02) (15,731.54) (31,474.97) (1,284.54) - (50,515.07) 
- โอนเปล่ียนประเภท - 12.40 72.27 (86.42) 395.05 - 393.30 
- ขายและจาํหน่าย - 157.91 419.40 - 1,678.96 - 2,256.27 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ - (305.59) 292.59 (8,723.67) (14.81) - (8,751.48) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (14,117.09) (105,027.65) (190,770.15) (6,938.54) - (316,853.43) 
        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (81.27) (12.20) (290.21) (385.54) - - (769.22) 

-ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.33) - (225.05) - - (225.38) 

-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - 2.94 35.97 - - - 38.91 

-ผลต่างจากการแปลงคา่งบฯ - - (1.00) (23.46) - - (24.46) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (81.27) (9.59) (255.24) (634.05) - - (980.15) 

ราคาตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 6,383.59 21,113.00 184,116.51 201,507.30 4,651.49 78,888.77 496,660.66 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,741.98 29,605.32 233,396.26 290,222.27 7,824.69 34,550.89 601,341.41 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหว่าง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  

  ปรับปรุง อุปกรณ์    

  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,621.56 23,242.46 233,105.50 10,065.78 37,002.17 307,037.47 
- ซ้ือสินทรัพย ์ - 201.54 1,261.55 549.79 19,553.61 21,566.49 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 301.16 301.16 
- โอนเปล่ียนประเภท 167.06 3,046.63 35,381.87 352.30 (40,205.82) (1,257.96) 
- ขายและจาํหน่าย - (78.53) (312.31) (1,647.77) - (2,038.61) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,788.62 26,412.10 269,436.61 9,320.10 16,651.12 325,608.55 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - (9,217.49) (77,970.58) (6,519.34) - (93,707.41) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (1,174.42) (12,593.39) (1,016.93) - (14,784.74) 
- โอนเปล่ียนประเภท - 15.81 6.15 426.85 - 448.81 
- ขายและจาํหน่าย - 70.03 310.57 1,560.19 - 1,940.79 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (10,306.07) (90,247.25) (5,549.23) - (106,102.55) 
       
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (81.27) (12.20) (255.11) - - (348.58) 
-ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (0.33) - - - (0.33) 
-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - 2.93 - - - 2.93 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 

ราคาตามบญัชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 3,540.29 14,012.77 154,879.81 3,546.44 37,002.17 212,981.48 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,707.35 16,096.43 178,934.25 3,770.87 16,651.12 219,160.02 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
1,137.23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 2,042.11 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
301.16 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 886.78 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหว่าง
ร้อยละ 1.63 – 5.58 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : ร้อยละ 1.67 – 7.25) 
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16. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่น
สินทรัพยอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ราคาทุน 996.40  981.36  825.21  844.84 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (254.10)  (204.58)  (157.68)  (142.26) 

ราคาตามบญัชี 742.30  776.78  667.53  702.58 

  
 
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  PTTEP  มีรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล (Carried Cost) แสดงเป็นรายการ

ภายใตสิ้นทรัพยเ์พ่ือการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน สาํหรับโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 

โครงการ ส่วนท่ีสาํรองจ่ายแทนรัฐบาล 

 สินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 
 และผลิตปิโตรเลียม  (ยอดสะสมตั้งแต่ปี 2545 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2554) 

เวียดนาม 52/97 - 31.97 - 
เวียดนาม บี และ 48/95 - 33.46 - 
เวียดนาม 16-1 813.54 - 1,268.59 
เวียดนาม 9-2 1,051.72 - 791.82 
อลัจีเรีย 433เอ และ 416บี 502.12 - 168.68 
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ 343.71 - 345.75 
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17. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

                                งบการเงินรวม 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

 

           รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,063.34 18,504.51 5,204.28 1,422.41 28,194.54 

- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 42) - - 34,389.67 319.00 34,708.67 

 -  เพิม่ข้ึน 1,066.44 25.82 4,525.86 263.00 5,881.12 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 209.30 106.34 (7,267.56) 1,400.49 (5,551.43) 

-  ขายและจาํหน่าย (659.99) (0.02) (2,940.57) (0.17) (3,600.75) 

-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 61.57 12.11 1,186.04 23.04 1,282.76 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,740.66 18,648.76 35,097.72 3,427.77 60,914.91 

      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (1,825.24) (5,083.30) - (573.55) (7,482.09) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (354.78) (509.86) - (236.94) (1,101.58) 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 0.34 32.44 - (242.91) (210.13) 

 -  ขายและจาํหน่าย 657.12 0.01 - 0.10 657.23 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (28.90) (7.59) - (17.56) (54.05) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (1,551.46) (5,568.30) - (1,070.86) (8,190.62) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - - - - - 
-ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - (109.49) - (109.49) 
-ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน - - (1.02) - (1.02) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - - (110.51) - (110.51) 
      
ราคาตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 1,238.10 13,421.21 5,204.28 848.86 20,712.45 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,189.20 13,080.46 34,987.21 2,356.91 52,613.78 
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17.     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (ต่อ) 
 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

          รวม 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 1,722.67 18,241.50 51.55 20,015.72 

 -  เพิม่ข้ึน 245.42 - - 245.42 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 209.73 89.14 - 298.87 

 -  ขายและจาํหน่าย (656.06) (0.02) - (656.08) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 1,521.76 18,330.62 51.55 19,903.93 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (1,026.55)   (4,941.35) (51.55) (6,019.45) 

 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (225.68) (480.17) - (705.85) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.89 30.40 - 31.29 

 -  ขายและจาํหน่าย 656.04 0.01 - 656.05 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (595.30) (5,391.11) (51.55) (6,037.96) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 696.12 13,300.15 - 13,996.27 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 926.46 12,939.51 - 13,865.97 
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18. สินทรัพย์เหมอืง 
 

สินทรัพยเ์หมือง ตามงบการเงินรวมมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554   36,245.46 

 -  เพิม่ข้ึน   1,466.91 

 -  โอนเปล่ียนประเภท   439.77 

 -  ขายและจาํหน่าย   (59.25) 

-  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน   1,151.39 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   39,244.28 

    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554   (3,504.40) 

-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด   (1,575.15) 

-  โอนเปล่ียนประเภท   - 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (208.49) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   (5,288.04) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554  (41.76) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   (41.76) 
    

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553   32,699.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   33,914.48 
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19.       ค่าความนิยม 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

            หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,541.83  17,381.94 

-  เพิม่ข้ึน (หมายเหตุฯ 42)  10,453.38  926.01 

-  โอนเปล่ียนประเภท (หมายเหตุฯ 42) (70.51)  (37.23) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (52.81)  (33.52) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 475.81  (695.37) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  28,347.70  17,541.83 
 
 
  
 20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
 กลุ่มบริษทัเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียดดงัน้ี 
 

 อตัราร้อยละ 

ภาษีเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทย  
        ตามพระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ศ.2532 50 

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร  

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ 30 

- ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  15 - 30 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศ                                                                                        5 - 55 

ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์นทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย                       40 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

20.1    สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19,318.40 16,446.49 1,807.79 1,974.18 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43,174.14 19,850.54 4,961.29 6,319.41 

 (23,855.74) (3,404.05) (3,153.50) (4,345.23) 
 

20.2     ภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  
            และ 2553  ประกอบดว้ย 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ภาษีเงินได ้:      

  ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 41,646.08 43,239.70 4,274.77 12,350.12 

  ภาษีเงินไดข้องงวดก่อนท่ีรับรู้ใน  
    งวดปัจจุบนั 

 
704.09 

 
271.92 

 
451.57 

 
288.31 

 42,350.17 43,511.62 4,726.34 12,638.43 

     

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว (3,225.90) (4,807.08) (90.50) 30.35 

   การลดอตัราภาษีเงินได ้* 40.35 - (308.33) - 
    ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก  
        การแปลงค่าฐานภาษี  4,066.00 (4,744.00) - - 

 880.45 (9,551.08) (398.83) 30.35 

             รวม 43,230.62 33,960.54 4,327.51 12,668.78 

* ตามประกาศพระกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 
พ.ศ.2554 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ซ่ึงส่งผลต่อการวดัมูลค่าของสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบการเงิน  ประกอบกบัทางสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกคาํช้ีแจงเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวโดยเห็นว่าอตัราภาษีท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีควรนาํมาวดั
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีควรเป็นอตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 
และร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 เป็นต้นไป  ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง                     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวกลุ่มบริษทัฯ รับรู้เขา้งบกาํไรขาดทุน 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี        
1 ม.ค.2554 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 460.66 (354.05) 0.10 106.71 

   สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

   เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (512.35) 930.46 (24.30) 393.81 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 721.41 (118.47) 4.29 607.23 

   ขาดทุนสะสมยกไป 7,367.52 2,044.00 (125.63) 9,285.89 
    ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น 
      ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,575.51 1,532.00 355.97 7,463.48 

   อ่ืน ๆ 2,591.29 (1,615.35) 290.03 1,265.97 

 16,446.49 2,371.45 500.46 19,318.40 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,930.50 3,169.00 19,809.36 39,908.86 

  ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.05 - (792.92) 856.13 

   เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 
    ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
       การแปลงค่าฐานภาษี (7,117.77) 3,247.00 (262.29) (4,133.06) 

   อ่ืน ๆ 4,340.77 (2,798.07) 1,317.55 2,860.25 

 19,850.54 3,251.90 20,071.70 43,174.14 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี        
1 ม.ค.2553 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2553 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 493.32 (32.08) (0.58) 460.66 

   สินคา้คงเหลือ 18.20 0.26 - 18.46 

   เงินลงทุน 50.38 (41.59) - 8.79 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (328.73) (259.44) 75.82 (512.35) 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217.44 (2.24) - 215.20 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 652.72 69.48 (0.79) 721.41 

   ขาดทุนสะสมยกไป 6,104.52 1,997.00 (734.00) 7,367.52 
    ภาษีเงินไดจ้ากการใชป้ระโยชนใ์น 
      ทรัพยากรปิโตรเลียมในออสเตรเลีย 5,327.51 830.00 (582.00) 5,575.51 

   อ่ืน ๆ (1,151.02) 3,735.21 7.10 2,591.29 

 11,384.34 6,296.60 (1,234.45) 16,446.49 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16,664.50 2,023.00 (1,757.00) 16,930.50 

   ลูกหน้ีอ่ืน 3,143.43 (874.81) - 2,268.62 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 494.31 - 1,154.74 1,649.05 

   เงินกูย้มื 1,042.38 736.99 - 1,779.37 
   ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจาก 
       การแปลงค่าฐานภาษี (3,712.77) (3,962.00) 557.00 (7,117.77) 

   อ่ืน ๆ 5,292.50 (1,177.66) 225.93 4,340.77 

 22,924.35 (3,254.48) 180.67 19,850.54 

 
 



116 
 

20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2554 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 452.02 (345.31) - 106.71 

   สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

   เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 181.71 574.65 - 756.36 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 694.35 (211.68) - 482.67 

   อ่ืน ๆ 403.65 (136.91) - 266.74 

 1,974.18 (166.39) - 1,807.79 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.04 - (792.91) 856.13 

   เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

   อ่ืน ๆ 622.38 (199.18) - 423.20 

 6,319.41 (565.21) (792.91) 4,961.29 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2553 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2553 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 490.65 (38.63) - 452.02 

   สินคา้คงเหลือ 18.20 0.26 - 18.46 

   เงินลงทุน 50.38 (41.59) - 8.79 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 273.86 (92.15) - 181.71 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217.44 (2.24) - 215.20 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 643.28 51.07 - 694.35 

   อ่ืน ๆ 416.24 (12.59) - 403.65 

 2,110.05 (135.87) - 1,974.18 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

  ลูกหน้ีอ่ืน 3,143.43 (874.81) - 2,268.62 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 494.31 - 1,154.73 1,649.04 

   เงินกูย้มื 1,042.38 736.99 - 1,779.37 

   อ่ืน ๆ 590.08 32.30 - 622.38 

 5,270.20 (105.52) 1,154.73 6,319.41 
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21.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,304.60  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

    - เพ่ิมข้ึน 282.43  -  282.43  - 

    - Make-up Right (1,240.80)  (8,430.59)  (1,530.33)  (9,600.46) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,346.23  8,304.60  8,495.57  9,743.47 

 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสญัญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

             ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถ
รับมอบไดข้องปี 2543-2544  และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยโูนแคล 123 ในอ่าวไทย ซ่ึงเป็นยอด
คงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2554 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินประกนัและมดัจาํ 714.87  10,461.88  43.98  44.83 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,489.49  8,972.71  4,015.26  4,131.81 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 16,698.38  13,911.72  16,698.38  13,894.99 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 804.12  817.90  -  - 

อ่ืน ๆ 1,012.11  3,203.22  6.02  1,886.33 

รวม 28,718.97  37,367.43  20,763.64  19,957.96 

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผูค้ ้านํ้ ามันตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนนํ้ ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญติัฯ ฉบับน้ีได้
กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังานเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัได้สํารองใช้ตามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงได้แจง้ไวก้บั
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2554 และปี 2553 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สํารองตามกฎหมายให้
เท่ากบัมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    
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23. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.16 – 4.85 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.84 - 6.45 ต่อปี) ในงบการเงินรวม                     
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,003.79  2,636.90  2,573.85  2,198.11 
เงินประกนัตามสญัญา 80.01  164.64  -  - 

อ่ืน ๆ 1,508.57  2,131.03  936.82  980.49 

รวม 4,592.37  4,932.57  3,510.67  3,178.60 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 5,025.33  9,975.85  4,000.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 214.35  211.64  214.35  211.64 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 4,246.05  3,512.16  2,593.25  2,651.91 
หุน้กู ้- สกลุบาท 45,296.32  11,356.50  23,500.00  11,356.50 

หุน้กู-้สกลุต่างประเทศ -  3,286.60  -  3,286.60 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 196.74  219.52  164.52  188.61 

รวม 54,978.79  28,562.27  30,472.12  27,195.26 

 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 32,251.00  36,002.44  23,500.00  27,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 297.42  504.71  297.42  504.71 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 62,331.22  43,854.43  21,422.30  22,436.28 

หุน้กู ้- สกลุบาท 146,521.98  197,809.40  119,304.20  148,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 95,513.07  63,788.49  48,321.77  39,933.29 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 509.12  507.31  453.95  451.96 

รวม 337,423.81  342,466.78  213,299.64  239,630.44 

 
เงินกูย้มืของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 10,205.86  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :  
18,575.61 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 47,702.09  51,826.39  24,072.24  28,664.50 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 344,700.51  319,202.66  219,699.52  238,161.20 

รวม 392,402.60  371,029.05  243,771.76  266,825.70 

 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

พนัธบตัร ปตท. 5.07%-7.83%  3.90%-7.83%  5.07%-7.83%  3.90%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3.87%-5.80%  2.32%-4.75%  3.87%-3.93%  2.32%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.77%-6.05%  0.46%-6.05%  0.77%-4.19%  0.46%-3.83% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  3.00%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.38%-5.88%  1.57%-5.88%  1.38%-5.88%  1.57%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-7.28%  3.33%-6.75%  3.33%-5.10%  3.33%-6.33% 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1     เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มื-สกุลบาทและสกลุต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 46,694.63  1,284.24  23,000.00  94,061.23 

- กูเ้พิ่ม 1,562.05  625.00  -  20,906.89 

- ชาํระคืน (10,468.58)  (116.03)  -  (13,993.58) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  2,978.49 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  394.45 

- อ่ืนๆ -  0.59  -  17.89 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 37,788.10  1,793.80  23,000.00  104,365.37 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (5,239.68)  (112.14)  -  (9,485.73) 

เงินกูย้มืระยะยาว 32,548.42  1,681.66  23,000.00  94,879.64 

 
     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 37,716.35  544.00  23,000.00  62,804.54 

- กูเ้พิ่ม 8.28  -  -  8.28 

- ชาํระคืน (9,712.86)  (87.53)  -  (12,364.77) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  1,579.27 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 28,011.77  456.47  23,000.00  52,027.32 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (4,214.35)  (81.47)  -  (6,807.60) 

เงินกูย้มืระยะยาว 23,797.42  375.00  23,000.00  45,219.72 
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25 . เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 
 

เงนิกู้ยมื-สกลุบาทจาก สนพ. 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2554  บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูง้วดท่ี 5 จาํนวน  8.28 ลา้นบาท  อายเุงินกู ้5 ปี อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามโครงการทุนหมุนเวียนสาํหรับยานยนต ์NGV               
โดยชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน และทยอยชาํระคืนเงินกูเ้ป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 0.42 ลา้นบาท รวม 20 งวด  
โดยเร่ิมชาํระคืนเงินกูง้วดแรกในเดือนมิถุนายน 2554 และคร้ังสุดทา้ยในเดือนมีนาคม 2559 

 
            เงนิกู้ยมื-สกลุบาท 
 

             เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดล้งนามในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง                        
จาํนวนเงิน  1,300 ลา้นบาท อายุเงินกู ้5 ปี  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียและทยอยคืนเงินตน้
ทุก 3 เดือน โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 

 
            เงนิกู้ยมืสกลุต่างประเทศ 
 

PTTEP ไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงอายเุงินกู ้ 5  ปี  วงเงิน 
50  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ   ทั้งน้ีในระหว่างงวด PTTEP ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ไดล้งนามในสัญญาเงินกูแ้บบไม่มีหลกัประกนั
กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง วงเงินรวมทั้ งส้ิน 575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุเงินกู้ 5 ปี โดยมี PTTEP เป็น                       
ผูค้ ํ้าประกนัเงินกูท้ั้งจาํนวน ทั้งน้ีในระหวา่งงวด PTTEPOไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 
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25.      เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
เงินกู้ยมื-สกลุบาท  

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุบาทบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

02/04/2552 บาท 5,000 อตัราลอยตวั       
6M THBFIX บวก
อตัราร้อยละคงที่   

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืนเงิน
ตน้ทุกงวดครึ่งปี 
และงวดสุดทา้ยใน

วนัที่ 
30 มีนาคม 2562 

ในปี 2553 บริษทัฯ ทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย  
(Interest Rate Swap)  ซึ่งมีผลต่อรอบการจ่ายดอกเบี้ย
ตั้งแต่วนัที่ 30 มิถุนายน 2553 จนถึงวนัครบกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ในวนัที่ 30 มีนาคม 2562 

อตัราลอยตวั 
6M THBFIX   

บวกอตัราร้อยละคงที่ 
 

สญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
ดงักล่าว มีเงื่อนไขใหคู้ส่ัญญามีสิทธิ       
1 ครั้ง ในวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ใน
การเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยจากอตัรา
ลอยตวัร้อยละ 6M THBFIX บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ เป็นอตัราคงที่ร้อยละ 4.355 
ต่อปี 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 

 
เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ 
 

              ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 

วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

05/04/2549 เยนญี่ปุ่น 23,000 4.45  
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 
7 เมษายน 2579 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญา Participating SWAP  
(P-SWAP) สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
เพื่อลดระดบัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐต่อสกุลเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญญาสิทธิ
เลือกซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลเยนญี่ปุ่น จาํนวน 
23,000 ลา้นเยน ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาสิทธิดงักล่าว  
ณ ภาวะตลาดปัจจุบนั บริษทัฯสามารถเลือกซื้อเงินสกุล
เยนญี่ปุ่นจาํนวนดงักล่าวไดด้ว้ยจาํนวนเทียบเท่า 196.94 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้บริษทัฯมีค่า premium ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาดงักล่าวประมาณร้อยละ 1.38 ต่อปี  

อตัราคงที่ประมาณ 1.38 ของ
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
(ค่า premium) 

จาํนวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า
ที่ใชใ้นการซื้อเงินสกุลเยนญี่ปุ่นขึ้นอยู่
กบัช่วงอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเยนญี่ปุ่น 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
25.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 

เงินกู้ยมื-สกลุต่างประเทศ (ต่อ) 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางการเงินจากอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปลี่ยนสาํหรับเงินกูร้ะยะยาว-สกลุเงินต่างประเทศบางส่วน โดยมีรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

 
วนัทีกู่้ 

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 
เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

14/11/2549 
 

ดอลลาร์
สหรัฐ 

150* อตัราลอยตวั
LIBOR บวก

อตัราร้อยละคงที่ 
ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ทยอยชาํระคืน       
เงินตน้ทุกงวดครึ่งปี
และชาํระคืนเงินตน้
งวดสุดทา้ยในวนัที่ 

30 พฤศจิกายน 2556 

-ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(IRS) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ 
-ในปี 2552 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย 
(Basis Swap) บนเงินกูย้มืระยะยาว 300 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนระหวา่งอตัราดอกเบี้ย 
LIBOR อาย ุ1 เดือนบวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี กบั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR อาย ุ6 เดือน โดยสัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยดงักล่าวจะสิ้นสุดอายสุัญญา
ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2554 
- ในปี 2553 บริษทัฯทาํสัญญาขยายอายสุัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Basis Swap)  จนครบ
กาํหนดอายเุงินกูใ้นวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2556 

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.85-3.35  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะยกเลิกจากอตัราดอกเบี้ยคงที่เป็น
อตัราลอยตวัแบบเดิม และอตัรา
ดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ LIBOR ลบ
อตัราร้อยละคงที่ต่อปี 
  

25/5/2553 ดอลลาร์
สหรัฐ 

300 อตัราลอยตวั
LIBOR บวก

อตัราร้อยละคงที่
ต่อปีของเงินตน้
สกุลดอลลาร์

สหรัฐ 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ในวนัที่ 

25 พฤษภาคม 2558 

-ในปี 2553 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (IRS) 
-ในปี 2554 คู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ย(IRS) สาํหรับเงินกูบ้างส่วนจาํนวน 100 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ ไดใ้ชส้ิทธิในการเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย
จากอตัราลอยตวัLIBOR บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี 
เป็นอตัราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.756 ต่อปี ซึ่งจะมีผลต่อ
อตัราดอกเบี้ยตั้งแต่วนัที่ 25 พฤษภาคม 2554  

อตัราคงที่ระหวา่ง 2.66-2.989 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในปี 2553 – 2554  บริษทัฯ มีการทยอยชาํระคืนเงินกูป้ีละ 75 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  
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25.       เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.2    หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 92,472.15  2,911.17  64,147.91  2,126.57 

      - สกลุบาท 191,818.30  -  209,165.90  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

     -  สกลุดอลลาร์สหรัฐ 3,040.92  96.62  2,927.18  96.50 

รวม 287,331.37  3,007.79  276,240.99  2,223.07 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (45,296.32)  -  (14,643.10)  (108.48) 

หุน้กูร้ะยะยาว 242,035.05  3,007.79  261,597.89  2,114.59 

 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 48,321.77  1,518.03  43,219.89  1,426.57 

      - สกลุบาท 142,804.20  -  160,160.70  - 

รวม 191,125.97  1,518.03  203,380.59  1,426.57 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (23,500.00)  -  (14,643.10)  (108.48) 

หุน้กูร้ะยะยาว 167,625.97  1,518.03  188,737.49  1,318.09 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.2     หุน้กู ้ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 21 และ 26 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดล้งนามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน(Cross Currency Swap) กบั
สถาบนัการเงิน 2 แห่ง เพ่ือแปลงหุน้กูส้กุลบาทบางส่วนจาํนวน 6,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.2 
ต่อปี ใหเ้ป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 198  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.375 ต่อปี โดย                   
มีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้ งแต่วนัท่ี 23 และ 28 กันยายน  2554 จนครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี                        
14 ธนัวาคม 2557 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 บริษทั พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟแนนซ์ จาํกดั(PTTEP CIF) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTEP ได้ดาํเนินการออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิให้กับ         
นกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 700 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.692 ต่อปี 
ซ่ึงครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี  5 เมษายน  2564  โดยมี  PTTEP  เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  
 

ในระหว่างงวด PTTEP  ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน ( Cross Currency Swap) หลายสัญญากบัสถาบนั
การเงิน โดยการแปลงหน้ีหุน้กูส้กลุบาทส่วนใหญ่ใหเ้ป็นหน้ีสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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25. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.2     หุน้กู ้ (ต่อ) 
 

             ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงินและอตัราดอกเบี้ยสาํหรับหุน้กู ้             
สกลุบาทและสกุลต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71  
ของเงินตน้สกุล      

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี  2550 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap)  เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปี หรือ อตัราคงที่ 
5.5 ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งขึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบี้ย LIBOR  
และอตัราคงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  
ของ เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ LIBOR 
บวกอตัราร้อยละคงที่ต่อปี 

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีที่ 1-3 : 5.00  
ปีที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 4.74-4.75          
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปีของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR บวกอตัรา
ร้อยละคงที่ตอ่ปีของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

29/11/2553 บาท 6,000 3.2 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2554  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 198 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ 1.375  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 222.32  245.30  186.38  210.50 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 535.61  541.71  477.24  482.95 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (52.07)  (60.18)  (45.15)  (52.88) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 705.86  726.83  618.47  640.57 

        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        

- หน้ีสินหมุนเวียน  196.74  219.52  164.52  188.61 
- หน้ีสินไม่หมุนเวียน         509.12  507.31  453.95  451.96 

รวม 705.86  726.83  618.47  640.57 
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 25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2554 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 5,025.33  214.35  4,246.05  45,296.32  -  196.74  54,978.79 
เกิน 1 - 2 ปี 3,170.75  191.59  5,382.51  41,275.79  -  176.12  50,196.76 
เกิน 2 - 5 ปี 14,036.25  105.83  40,200.46  54,206.21  44,415.46  333.00  153,297.21 
เกิน 5 ปี 15,044.00  -  16,748.25  51,039.98  51,097.61  -  133,929.84 
รวม 37,276.33  511.77  66,577.27  191,818.30  95,513.07  705.86  392,402.60 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 9,975.85  211.64  3,512.16  11,356.50  3,286.60  219.52  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 4,585.78  212.70  3,968.16  45,287.71  -  160.12  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 9,331.93  292.01  23,294.63  70,372.45  35,965.78  347.19  139,603.99 
เกิน 5 ปี 22,084.73  -  16,591.64  82,149.24  27,822.71  -  148,648.32 
รวม 45,978.29  716.35  47,366.59  209,165.90  67,075.09  726.83  371,029.05 
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25.    เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
25.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 4,000.00  214.35  2,593.25  23,500.00  -  164.52  30,472.12 
เกิน 1 - 2 ปี 2,000.00  191.59  2,387.39  24,550.00  -  164.27  29,293.25 

เกิน 2 - 5 ปี 10,400.00  105.83  9,549.57  54,206.20  21,878.40  289.68  96,429.68 

เกิน 5 ปี 11,100.00  -  9,485.34  40,548.00  26,443.37  -  87,576.71 

รวม 27,500.00  511.77  24,015.55  142,804.20  48,321.77  618.47  243,771.76 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 9,500.00  211.64  2,651.91  11,356.50  3,286.60  188.61  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 4,000.00  212.70  2,468.15  23,500.00  -  129.26  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 7,000.00  292.01  11,361.12  53,686.20  14,793.82  322.70  87,455.85 

เกิน 5 ปี 16,500.00  -  8,607.01  71,618.00  25,139.47  -  121,864.48 

รวม 37,000.00  716.35  25,088.19  160,160.70  43,219.89  640.57  266,825.70 
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26.     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
พนกังานของกลุ่มบริษทัจะไดรั้บเงินตอบแทนเม่ือเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทยและใน
ประเทศท่ีกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานหรือเม่ืออยู่ครบวาระการทาํงานตามขอ้ตกลงระหว่างกลุ่มบริษทัและ
พนกังาน ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเป็นหน้ีสินประเภท Defined benefit obligation ซ่ึงคาํนวณ
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามเกณฑค์ณิตศาสตร์
ประกนัภยั (Actuarial basis) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายใน
อนาคต คาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของ
หน้ีสินดงักล่าว กาํไรขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเพ่ือกระจายตน้ทุนดงักล่าว
ตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

 
              รายการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
               หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  5,147.73 4,566.44 2,314.50 2,144.28 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 406.29 447.58 140.06 123.68 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 198.38 184.55 92.09 97.40 
(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตามหลกั 
     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
(0.01) 

 
93.66 

 
- 

 
93.64 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25.66) - - - 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (226.68) (144.50) (159.25) (144.50) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,500.05 5,147.73 2,387.40 2,314.50 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัเร่ิมบนัทึกค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานจากการเกษียณอายไุว้
เป็นหน้ีสิน จาํนวนผลประโยชน์ของพนักงานจากการเกษียณอายุถูกบันทึกโดยใช้ผลการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ (Actuarial valuation) โดยคาํนวณบนพ้ืนฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายจุนถึง
เกษียณ อตัราการตาย อายุงาน และปัจจยัอ่ืน กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวโดยใช ้                
วิธีปรับยอ้นหลงั 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 406.29  447.58  140.06  123.68 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  198.38  184.55  92.09  97.40 

(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (0.01)  93.66  -  93.64 

รวม 604.66  725.79  232.15  314.72 
 
 

     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ตน้ทุนขาย 92.45  125.82  30.40  58.37 

ค่าใชจ่้ายขาย 42.15  27.14  41.06  27.14 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 465.04  560.45  156.70  225.60 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5.02  12.38  3.99  3.61 

รวม 604.66  725.79  232.15  314.72 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน 
 

   ขอ้สมมติฐานดา้นการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

 อตัราร้อยละต่อปี 

 อตัราคิดลด 3.60 - 4.80 
 อตัราเงินเฟ้อ 2.00 - 3.00 
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26. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ) 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประเมิน (ต่อ) 

 
  ขอ้สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มบริษทั 

 

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัการมรณะ อตัรามรณะอา้งอิงตามตารางมรณะปีพุทธศกัราช 2540 (TMO97)  
ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงตาราง
มรณะ TMO97 ท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินสมมติฐานนั้นประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจาก
การสาํรวจของบริษทัประกนัชีวิตต่างๆในประเทศไทย ซ่ึงทาํใหส้ามารถเช่ือมัน่ไดว้่าตวัเลขดงักล่าว
จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัราการมรณะท่ีเกิดข้ึนจริงของประชากรในประเทศไทย 

 
27.       ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลติ 
 

กลุ ่มบริษทัได ้ร ับ รู ้ประมาณการหน้ีสินค ่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตที ่คาดว ่าจะ เกิด ขึ้นในอนาคต 
(Decommissioning Cost)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จาํนวน 24,941.52 ลา้นบาท และ 
25,905.15  ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนดงักล่าวไดรั้บการสอบทานและประเมิน
ข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 24,941.52        25,905.15 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,312.67)         (3,753.37) 

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1ปี  22,628.85       22,151.78 
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27.       ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลติ (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  25,905.15  23,678.37 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 3,554.85  5,836.52 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 1,225.41  (2,301.85) 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (2,728.94)  (1,307.89) 

- การกลบัรายการประมาณการหน้ีสินท่ีไม่เกิดข้ึน (3,014.95)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  24,941.52  25,905.15 
 

 
28. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

เงินประกนัตามสญัญา  1,161.88  1,213.42  798.72  897.82 

รายไดร้อรับรู้ 349.63  372.27  346.34  372.22 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 205.08  216.34  205.07  216.33 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,672.12  3,036.24  3,672.12  3,036.24 

อ่ืน ๆ 1,592.83  832.50  -  - 

รวม 6,981.54  5,670.77  5,022.25  4,522.61 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได(้Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของค่าก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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29. ทุนเรือนหุ้น 
 
29.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 

 
 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุ้น) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
29.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี

ออกและชาํระเตม็
มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 
ออกหุน้เพิม่ 7,257,600 72,576,000 1,625,702,400 1,698,278,400 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั 
 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 กนัยายน 2548* 183 1 : 1 39.41 0.59 31 สิงหาคม 2553 

29  กนัยายน 2549* 234 1 : 1 19.65 0.35 28 กนัยายน 2554 

   59.06 0.94  
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2548 
และ  29 กนัยายน 2549 ไดห้มดอายุแลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
แลว้จาํนวน 0.59 และ 0.35  ลา้นหน่วย  ตามลาํดบั 
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30. เงนิสํารอง 
 
30.1    สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 
30.2    สาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวินาศภยั 

 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

จดัสรรระหวา่งปี  29.77  16.48  29.77  16.48 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,034.86  1,005.09  1,034.86  1,005.09 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
31. กาํไรต่อหุ้น 
 

 การคาํนวณกาํไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที่เ ป็นของผูถ้ือหุ ้นสามญัดว้ยจํานวน                  
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทั้ งส้ินได้แปลงเป็นหุ้นสามัญ เป็นผลให้กาํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน         
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงด้วยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 105,296,408,824 83,992,053,512 105,296,408,824 83,992,053,512 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) - - (611,224) (132,614,145) 
 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้(บาท)   105,296,408,824 83,992,053,512 105,295,797,600 83,859,439,367 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,853,013,472 2,839,222,607 2,853,958,913 2,842,237,569 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 36.91 29.58 36.89 29.50 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)            73,434,002,942 54,457,274,823 73,434,002,942 54,457,274,823 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,853,013,472 2,839,222,607 2,853,958,913 2,842,237,569 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 25.74 19.18 25.73 19.16 

 
กาํไรท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุช่ือ  
ผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ ้นสามญัให้แก่กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนักงานของบริษทัฯ         
มีรายละเอียดตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 สิงหาคม 2545* 22.20 1 : 5 9.78 0.22 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546* 23.40 1 : 5 9.72 0.28 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547* 36.60 1 : 5 13.61 0.39 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548* 55.60 1 : 5 13.53 0.47 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549* 91.20 1 : 5 13.35 0.65 31 กรกฎาคม 2554 

   59.99 2.01  
 

* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 ไดห้มดอายุ
แลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06  
ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย  0.09 ลา้นหน่วย และ 0.13 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 

 
PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549* 66.50 1 : 1 28.96 0.04 28 กนัยายน 2554 

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTCH วนัท่ี 29 กนัยายน 2549             
ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้วจํานวน 0.04                  
ลา้นหน่วย  
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 
PTTGC 
 

ตามท่ี PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหวา่ง PTTAR และ PTTCH เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 ส่งผลให ้PTTAR 
และ PTTCH ส้ินสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย  PTTGC ไดรั้บโอนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีใหแ้ก่พนกังาน  PTTAR (PTTAR ESOP Warrant) ท่ียงัคงเหลืออยูท่ ั้งหมด 12,939,342 หน่วย มีอตัราการใช้
สิทธิเท่ากบั  1 หน่วยต่อ  0.5167553 หุน้สามญัและมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 23.22 บาทต่อหุน้  ทั้งน้ีตามขอ้กาํหนด
สิทธิและเง่ือนไขของ PTTAR ESOP Warrant  ไดก้าํหนดใหต้อ้งมีการปรับราคา และอตัราการใชสิ้ทธิของ PTTAR 
ESOP Warrant  ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

19 ตุลาคม 2554 46.32 1 : 0.2590478 0.13 3.33 19 ตุลาคม 2559 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550* 2.88 1 : 1 898.66 9.21 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550* 2.88 1 : 1 35.76 2.34 27 กนัยายน 2554 

   934.42 11.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ IRPC วนัท่ี 29 มิถุนายน 2550             
และวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิ
ไดแ้ลว้จาํนวน 9.21 ลา้นหน่วย และ 2.34 ลา้นหน่วย ตามลาํดบั 
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31. กาํไรต่อหุ้น  (ต่อ) 
 
 
BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 279.67 - 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 41.81 - 15 พฤษภาคม 2559 

   321.48 -  

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549* 18.00 1 : 1 63.86 5.23 14 พฤษภาคม 2554 

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ BCP วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549             
ได้หมดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใช้สิทธิได้แล้วจํานวน 5.23                  
ลา้นหน่วย  
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32.       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญั 1 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญั 2 
   
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 12 เมษายน 2548  11 เมษายน 2549  
วนัท่ีออก  1  กนัยายน 2548 29 กนัยายน 2549 
จาํนวนท่ีให ้ 40,000,000 สิทธิ    20,000,000 สิทธิ    
ราคาใชสิ้ทธิตลอดโครงการ 183 บาท 234 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 
  หุน้สามญั 1 : 1 1 : 1 
อายสุัญญา 5 ปี นบัจากวนัท่ีออก 5 ปี นบัจากวนัท่ีออก 
กาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 31 สิงหาคม 2553 28 กนัยายน 2554 
เง่ือนไขใหไ้ดสิ้ทธิ จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท.หรือพนกังานบริษทัในเครือ 

ปตท.ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. ท่ีมีอายงุาน ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
ในวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัแต่ละคร้ัง  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ส่วนละ 25% แต่ละส่วนสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ีครบกาํหนด 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 4 ปี 
ตามลาํดบันบัจากวนัท่ีออก  หลงัจากนั้นสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ 
3 เดือนนบัจากวนัใชสิ้ทธิคร้ังแรกตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัมีดงัน้ี 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นหน่วย 

โครงการ ยอดยกมาตน้งวด จาํนวนท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิ  ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้

ณ ส้ินงวด 

โครงการฯ 2 7.61 7.26 0.35 - 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นหน่วย 

โครงการ ยอดยกมาตน้งวด จาํนวนท่ีมีผูม้าใชสิ้ทธิ  ยอดยกไป ณ ส้ินงวด 
สิทธิซ้ือหุ้นท่ีสามารถใชสิ้ทธิได ้

ณ ส้ินงวด 

โครงการฯ 1 8.14 7.55 0.59 - 

โครงการฯ 2 15.32 7.71 7.61 7.61 
 23.46 15.26 8.20 7.61 
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32.       การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 
 
รายละเอียดราคาหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั ณ วนัที่ใชสิ้ทธิสําหรับสิทธิซ้ือหุ้นที่มีการใชสิ้ทธิระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  สาํหรับโครงการฯ 2 เท่ากบั  326  บาท (31 ธนัวาคม 2553 : โครงการฯ1 และ 
โครงการฯ 2 เท่ากบั 254 บาท และ 300 บาท ตามลาํดบั ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ1 และ 2 ไดห้มดอายลุง  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ 1 ไดห้มดอายลุง  และอายุสัญญาคงเหลือ                
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของโครงการสิทธิซ้ือหุน้สามญัโครงการฯ 2 เท่ากบั 9 เดือน ซ่ึงจะหมดอายลุงในวนัท่ี                       
28 กนัยายน 2554 
 

33.       รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,786,905.31  1,363,596.49  1,676,252.48  1,306,582.48 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 449,525.56  402,943.77  447,556.07  401,915.20 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 145,627.92  94,730.17  71,753.38  48,674.17 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 30,850.50  24,652.15  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 1,453.81  151.28  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 624.66  614.03  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 6,002.55  5,616.65  1,993.12  1,578.75 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,174.37  6,377.63  -  - 

รวม 2,428,164.68  1,898,682.17  2,197,555.05  1,758,750.60 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 107,630.57 ลา้นบาท และ 132,291.42 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 106,755.32 ลา้นบาท และ 132,055.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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34.      รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

รายไดค่้าขนส่ง 3,486.61  4,373.00  3,584.63  3,901.42 
เงินปันผลรับ 599.86  514.28  24,784.00  18,830.84 

ดอกเบ้ียรับ 3,477.51  2,679.08  4,873.46  3,852.36 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 269.61 

 
447.06 

 
269.61 

 
447.06 

อ่ืน ๆ 8,767.87  5,012.47  5,438.81  4,009.62 

รวม 16,601.46  13,025.89  38,950.51  31,041.30 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
35. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลักษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
      งานระหว่างทาํ 

(9,869.08)  (2,393.26)  (9,583.69)  (2,393.17) 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 2,120,810.16  1,648,026.08  2,095,669.17  1,674,302.10 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 13,743.06  12,318.13  6,996.57  6,502.49 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 6,582.58  4,925.77  5,078.85  4,258.86 

ค่าขนส่ง 14,728.83  13,683.07  7,370.15  7,523.82 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 55,318.16  46,704.93  15,907.76  10,283.09 

ค่าซ่อมแซม 5,792.69  5,302.40  3,352.02  2,681.71 
ค่าสาธารณูปโภค 12,041.09  8,578.44  10,575.07  7,373.52 
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36. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 
37. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษทัร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ไดร้วมกาํไร
จากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2554  2553 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  28,827.85  13,953.30 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  634.77  4,862.66 

รวม  29,462.62  18,815.96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

ค่าภาคหลวง 21,691.27  18,034.43 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 338.33  505.64 

รวม 22,029.60  18,540.07 
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38. ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,862.45  2,292.09  1,392.39  1,102.98 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 14,197.61  12,847.98  10,880.82  10,548.30 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 27.62  20.95  23.75  16.57 

    อ่ืนๆ 318.39  17.74  0.04  12.04 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 635.56  1,624.47  445.47  563.31 

รวม 18,041.63  16,803.23  12,742.47  12,243.20 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
            บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก

ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 30,280.90 389,722.88 550,109.25 1,350,437.26 75,162.29 - 30,850.50 1,601.60 - 2,428,164.68 
         -ระหวา่งกนั 139,364.92 23,077.66 8,415.00 77,115.24 8.24 - - 1,307.74 (249,288.80) - 

ขายสุทธิ 169,645.82 412,800.54 558,524.25 1,427,552.50 75,170.53 - 30,850.50 2,909.34 (249,288.80) 2,428,164.68 

กาํไรขั้นตน้* 150,048.38 76,695.10 20,751.02 3,805.14 5,052.04 - 13,443.37 992.08 (1,346.64) 269,440.49 

EBITDA  118,011.99 62,195.10 13,224.24 3,289.95 3,777.44 - 9,274.79 646.36 327.98 210,747.85 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,531.66 15,202.79 2,443.71 13.30 883.51 - 2,070.71 1,174.81 (2.33) 55,318.16 

EBIT  84,480.33 46,992.31 10,780.53 3,276.65 2,893.93 - 7,204.08 (528.45) 330.31 155,429.69 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
     บริษทัร่วม - (302.58) 507.37 - 11,221.15 18,018.21 (61.99)         80.46 - 29,462.62 

ดอกเบ้ียรับ          3,477.51 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)อ่ืน          (3,137.40) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          1,265.81 

ตน้ทุนทางการเงิน          (18,041.63) 

EBT          168,456.60 
ภาษีเงินได ้          (43,230.62) 

กาํไรสาํหรับปี          125,225.98 

การแบ่งปันกําไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          105,296.41 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,929.57 

กาํไรสาํหรับปี 125,225.98 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 415,476.18 333,350.25 89,893.46 111,035.45 42,062.81 - 50,050.80 113,492.10 - 1,155,361.05 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 15,136.03 4,711.80 1,506.22 5,213.99 75.23 - - 30,822.47 (57,465.74) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 14,589.70 1,780.28 - 110,056.12 99,463.48 1,541.57 301.49 - 227,732.64 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 430,612.21 352,651.75 93,179.96 116,249.44 152,194.16 99,463.48 51,592.37 144,616.06 (57,465.74) 1,383,093.69 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          19,318.40 

สินทรัพยร์วม           1,402,412.09 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 215,080.78 65,642.48 42,683.87 97,380.17 21,094.21 - 14,943.40 258,464.47 - 715,289.38 

หน้ีสินระหวา่งกนั 1,470.06 32,526.41 10,001.65 6,259.62 2,051.84 - - 5,156.16 (57,465.74) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 216,550.84 98,168.89 52,685.52 103,639.79 23,146.05 - 14,943.40 263,620.63 (57,465.74) 715,289.38 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          43,174.14 

หน้ีสินรวม          758,463.52 

รายจ่ายฝ่ายทุน 72,835.45 22,640.56 2,574.46 2,168.59 4,910.81 - 2,697.00 3,114.49 - 110,941.36 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ ามนั 
 
 

การคา้
ระหว่าง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 18,671.33 336,468.91 476,141.98 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 878.37 - 1,898,682.17 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 140,655.73 357,017.86 480,700.18 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 2,014.10 (214,511.00) 1,898,682.17 

กาํไรขั้นตน้* 126,121.56 56,698.80 20,017.00 2,946.64 2,409.04 - 8,822.34 573.69 (1,202.71) 216,386.36 

EBITDA  101,838.96 47,211.71 12,126.18 2,352.95 1,199.10 - 5,361.60 49.31 190.22 170,330.03 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,303.34 9,257.00 2,409.59 10.63 367.61 - 1,425.69 933.40 (2.33) 46,704.93 

EBIT  69,535.62 37,954.71 9,716.59 2,342.32 831.49 - 3,935.91 (884.09) 192.55 123,625.10 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
     บริษทัร่วม -     (115.24) 409.59 - 6,193.72 12,362.42 (23.68) (10.85) - 18,815.96 

ดอกเบ้ียรับ          2,679.08 

รายไดอ่ื้น-สุทธิ          785.92 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          6,361.93 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,803.23) 

EBT          135,464.76 
ภาษีเงินได ้          (33,960.54) 

กาํไรสาํหรับปี          101,504.22 

การแบ่งปันกําไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          83,992.05 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17,512.17 

กาํไรสาํหรับปี 101,504.22 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDA หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 293,982.87 313,471.64 82,183.11 107,457.02 37,940.98 - 44,273.93 128,290.46 - 1,007,600.01 
สินทรัพยร์ะหวา่งกนั 13,684.78 2,751.17 1,511.35 5,499.74 313.67 - - 30,025.91 (53,786.62) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 20,349.10 1,277.66 - 61,270.98 120,469.25 1,538.42 157.28 - 205,062.69 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 307,667.65 336,571.91 84,972.12 112,956.76 99,525.63 120,469.25 45,812.35 158,473.65 (53,786.62) 1,212,662.70 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          16,446.50 

สินทรัพยร์วม           1,229,109.20 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 151,987.39 49,010.93 42,171.79 90,691.12 18,312.17 - 14,781.27 284,890.12 - 651,844.79 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,488.82 4,590.42 1,844.90 - - 2,832.03 (53,786.62) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 154,214.39 80,814.38 52,660.61 95,281.54 20,157.07 - 14,781.27 287,722.15 (53,786.62) 651,844.79 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          19,850.54 

หน้ีสินรวม          671,695.33 

รายจ่ายฝ่ายทุน 54,714.02 30,463.40 2,804.94 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,527.84 - 105,914.25 
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39. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ  ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา  ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยนาํผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม   

      

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.     ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี
บริการ   

2.     ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ   

3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 
ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 
การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยุทธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

40.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  

 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบัญชีและอตัราแลกเปล่ียน
ตามสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 30.8850 – 31.7815 บาท = 1 USD 29,738.75  -  29,738.75  - 

อตัรา 29.8970 – 30.1980 บาท = 1 USD -  18,565.56  -  18,565.56 

อตัรา THBFIX-0.1120 – THBFIX-0.0140 = 1 USD -  8,022.75  -  - 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 30.0187 – 32.0800 บาท = 1 USD 20,680.76  -  17,957.97  - 

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD -  30,796.90  -  21,037.51 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
 

40.2 ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,269.07 5,966.65 6,269.07 5,966.65 

 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

40.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 9,247.49 8,801.38 9,247.49 8,801.38 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,864.87 2,726.67 2,864.87 2,726.67 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ - 3,286.60 - 3,286.60 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,528.90 2,406.90 2,528.90 2,406.90 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,837.48 3,652.36 3,837.48 3,652.36 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,040.92 2,927.18 - - 
- 6,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 198.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 6,317.80 - 6,317.80 - 
- 18,300 ลา้นบาท  
     ต่อ 603.36 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 18,296.76 - - - 
- 3,500 ลา้นบาท  
     ต่อ 115.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,499.56 - - - 
- 11,700 ลา้นบาท  
     ต่อ 389.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 11,692.65 - - - 
- 5,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 165.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,033.15 - - - 
- 2,500 ลา้นบาท  
     ต่อ 82.92 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,500.00 - - - 
- 10,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 329.88 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 10,000.00 - - - 
- 5,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 161.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 4,995.13 - - - 

รวม 83,854.71 23,801.09 24,796.54 20,873.91 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

40.3 ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 31,796.32  3,286.60  -  3,286.60 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26,377.27  2,970.60  9,182.67  2,726.67 

เกิน 5 ปี 25,681.12  17,543.89  15,613.87  14,860.64 

รวม 83,854.71  23,801.09  24,796.54  20,873.91 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 
40.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ * 19,211.19 18,714.25 14,324.36 12,875.93 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ *** - 3,029.63 - 3,029.63 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 2,500.00 - - 

รวม 26,711.19 29,243.88 19,324.36 20,905.56 
 
 

*    บางส่วนของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา  
      ดอกเบ้ียลอยตวั 

**   มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
*** คู่สญัญาใชสิ้ทธิในปี 2554 ในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 

40.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย   (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,439.69  2,833.26  2,387.39  2,272.22 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14,143.48  16,045.43  12,936.97  13,633.34 

เกิน 5 ปี 10,128.02  10,365.19  4,000.00  5,000.00 

รวม 26,711.19  29,243.88  19,324.36  20,905.56 

 
 

40.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนธนัวาคม 2555 จาํนวน 117.13  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จาํนวน 5.97 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวมและ                    
งบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
40.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือบริหาร
สินเช่ือต่างๆ ร่วมกบัธนาคารเพ่ือใหก้ารสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือกบัลูกคา้สาํหรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก ปตท. อาทิ 
โครงการ Dealer  Financing และการจดัทาํประกนัภยัลูกหน้ีการคา้ (Trade Credit Insurance)  เพื่อลดความ
เส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดให้
มีการจดัระดบัประเมินความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
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40.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

 
40.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน   
 
             ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 

กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด
กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2554  2553 
 ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว -  สกลุบาท 37,276.33  38,219.81  45,978.29  47,205.37 
เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 66,577.27  67,586.86  47,366.59  48,075.23 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 191,818.30  202,083.71  209,165.90  219,864.43 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 92,472.15  97,291.70  64,147.91  65,100.28 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 3,040.92  3,040.92  2,927.18  2,927.18 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  308.33  -  49.55 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (305.50)  -  (12.44) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  89.96  -  109.21 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  4,191.56  -  6,915.24 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (947.66)  -  (576.28) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ -  89.86  -  (131.45) 
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40. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
40.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

เงินกูย้มืระยะยาว -  สกลุบาท 27,500.00  28,443.48  37,000.00  38,227.08 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 24,015.55  25,025.15  25,088.19  25,796.83 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 142,804.20  152,584.44  160,160.70  170,179.44 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 48,321.77  50,965.50 

 
43,219.89  44,053.84 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  308.33  -  49.55 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (305.50)  -  18.52 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  89.96  -  109.21 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  7,170.13  -  6,915.24 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (530.49)  -  (302.69) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ -  89.96  -  (131.45) 
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41.       เงนิปันผลจ่าย 
 

            เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ
ผลประกอบการปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 10.25 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 29,169 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 4.75 บาท 
จาํนวน 2,841,960,601 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 13,499.31 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี  

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2553 1 ก.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553  5.50 2,848,651,651 15,667.58  13 พ.ค. 2554 

 
 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2554  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ
ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2554 - 30 มิ.ย. 2554  6.00 2,854,189,126 17,125.13 23 ก.ย. 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

42.       การซ้ือธุรกจิ 
 

ตามท่ี PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  (AMATA NGD) เพิ่มจาก
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA NGD เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 ท่ีผา่นมานั้น PTTNGD ไดท้บทวนการหามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิในการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกสรุปไดด้งัน้ี   
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (377.68) 

ค่าความนิยม  126.32 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  979.10 
สินทรัพยอ่ื์น 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (300.01) 
หน้ีสินอ่ืน (56.10) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (251.79) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 1,007.15 
หกั  เงินลงทุนตามมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (629.47) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 377.68 
ค่าความนิยม  126.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

จากการทบทวนการหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ส่งผลให้ค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
จาํนวน 196.83 ลา้นบาท ลดลง 70.51 ลา้นบาท (หมายเหตุฯ 19) ซ่ึงทาํใหค่้าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2554  คงเหลือเท่ากบั 126.32 ลา้นบาท 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 มีมติให ้PTTML ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTI เขา้ซ้ือธุรกิจถ่านหินของบริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย ในสัดส่วนร้อยละ100 ต่อมา SRL ไดแ้ยกธุรกิจถ่านหิน
และเหมืองแร่อ่ืนๆ ออกจากกนั (Demerger) และเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัธุรกิจถ่านหินเปล่ียนช่ือ
จาก SRL เป็น International Coal Holdings Limited (ICH) ตั้งข้ึนเพื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
โดย ICH ถือหุน้ 40% ใน PTTAPM  
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ ICH ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเงินจาํนวน 
544.11 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ลา้นบาท     
 

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน               
บริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 16,831.22 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (5,888.13) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  10,943.09 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,272.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.83 
เจา้หน้ีอ่ืน (708.81) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (35.84) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4.74) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,360.90 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 5,888.13 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,943.09 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 16,831.22 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (2,272.79) 
เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 14,558.43 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553  PTTEP ไดล้งนามใน Partnership Unit Sale Agreement กบับริษทั Statoil 
Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Statoil ASA (Statoil) เพื่อเขา้ซ้ือ
หุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership (SCP) ทั้งน้ีสัญญา Partnership Unit Sale 
Agreement จะมีผลสมบูรณ์ในวนัที่ 21 มกราคม 2554 โดย PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 ซ่ึงมี
ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2554  และในระหว่างงวด  PTTEP ไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากทาง Statoil 
Canada Ltd. ว่าผลประโยชน์ทางภาษีจากการซ้ือธุรกิจนั้นเพิ่มข้ึน 7.13  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีผลใหห้น้ีสิน                 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการซ้ือธุรกิจลดลง  1.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 53.76 ลา้นบาท อีกทั้ง PTTEP 
และ Statoil Canada Limited ไดต้กลงร่วมกนัเร่ืองการปรับลดราคาซ้ือขายธุรกิจมีผลทาํใหร้าคาซ้ือขายปรับ
ลดลงอีกเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 18.21 ลา้นบาท ดงันั้นจึงมีผลทาํใหค้่าความนิยมจากการซ้ือ
ธุรกิจลดลง  2.39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 71.91 ลา้นบาท 
  

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 68,649.63 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (58,494.31) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,365.19 
ลูกหน้ีการคา้ 28.33 
ลูกหน้ีจากการร่วมทุน 32.83 
สินคา้คงเหลือ 139.76 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 42,157.81 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 34,389.67 
เจา้หน้ีการคา้ (658.30) 
เจา้หน้ีจากการร่วมทุน (464.97) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (18,311.95) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (199.08) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 58,494.31 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 68,649.63 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,365.19) 
      เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วน (10,311.74) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 56,972.70 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 

            เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554  PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV)  ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของกลุ่ม
บริษทั PT Kalpataru Investama (PT KPI) จาํนวน 7 บริษทัซ่ึงบริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ามนัใน
ประเทศอินโดนีเซียในสดัส่วนร้อยละ 75  

 
รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,458.97 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (1,160.91) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

             
            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.76 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 1,137.84 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23.59 
เจา้หน้ีอ่ืน (11.90) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3.17) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,160.91 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,458.97 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 1,458.21 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  PTTGE BV อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่มเติม  
ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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43. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้ปฏิบติัตามการแสดงรายการใน                
งบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 2   

 
44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอตุสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตเมด็พลาสติก  

 
ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  

 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2554 บริษทัฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสําหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั
บางจาก และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2554    2553  

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  139,690.29  37,985.57 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  2,057,864.76  1,720,765.03 

รวม  2,197,555.05  1,758,750.60 

 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา  8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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45.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมีคาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย(ผูฟ้้องคดี)ไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐ 
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชั่วคราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการ
ท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดส่ังระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน  7 โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1 โครงการและโครงการของ 
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ มีโครงการของบริษทัฯ ที่ยงัอยู่ภายใตบ้งัคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการ 
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจา้ของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทาํคาํพิพากษาของศาลฯ โดยศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดให้
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
 

วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 

 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ 
ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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46.      การดาํเนินการกรณรีะบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
 
วนัท่ี 25 มิถุนายน 2554  ไดเ้กิดเหตุการณ์ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัวโดยบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริษทัหน่ึง(บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างฯ)  บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างฯและบริษทัฯได้
ดาํเนินการซ่อมแซมโดยสามารถซ่อมแซมและใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลได้อย่างสมบูรณ์             
เม่ือวนัท่ี  15 สิงหาคม 2554  ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหว่างรวบรวมค่าเสียหายเพ่ือเรียกร้องจากคู่กรณีคือบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่อไป 

 
 
   47.    ผลกระทบจากเหตุการณ์อทุกภยั 
 
             บริษทัฯและกลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานบางส่วนในจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัในช่วง

เดือนตุลาคม – ธนัวาคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบเป็นการชัว่คราวจากเหตุการณ์
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัฯไดท้าํประกนัภยั ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบจากนํ้ าท่วมสําหรับทรัพยสิ์นทั้งหมดของ
บริษทัฯ 

   
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 การดาํเนินงานส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภยัดงักล่าวของบริษทัฯ

และกลุ่มบริษทัสามารถกลบัมาดาํเนินการไดต้ามปกติ โดยมูลค่าความเสียหายสุทธิท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพยสิ์น
ของกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 127.98                   
ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 61.22 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัฯและกลุ่มบริษทัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัผูรั้บประกนั 
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48.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
           การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
48.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

48.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 60,326.18 
ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษทัไดจ้่ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ดงักล่าวไปแลว้รวมทั้งส้ิน 58,661.71 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 1,664.47 ลา้นบาท                 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 6,841 ลา้นบาท) 

 
48.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาการใหสิ้นเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554    
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิน  0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.05 ลา้นบาท   (  ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม 2553  :   0.19 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท) 

 
48.1.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากับภาระเงินกู้ท่ีกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้ ง 3  แห่ง                   
มีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ 
มีภาระผูกพนัเป็นจาํนวนเงิน 435.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,863.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 : 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท) 

 
48.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัร่วม

แห่งหน่ึง  เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัร่วมมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 1,028 ลา้นบาท               
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : ไม่มี) 

 
48.1.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ

ค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษทัฯมีภาระ
ผกูพนัตามสัญญาดงักล่าวคงเหลือ เป็นจาํนวนเงิน 3,686.11 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 
10,541.51 ลา้นบาท) 
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48. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  (ต่อ) 
 
48.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต    

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได  ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 2,376.22  4,731.09  225.23  220.76 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,829.45  5,928.36  406.52  427.39 

- เกินกว่า  5  ปี 5,062.27  5,153.56  872.26  773.01 

 รวม 12,267.94  15,813.01  1,504.01  1,421.16 

 
48.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน  37,222.42  ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 21,712.80 ลา้นบาท ) และในงบการเงิน                    
เฉพาะกิจการ จาํนวน 23,500 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 17,561.84 ลา้นบาท ) 
 

48.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจาํนวน   2,669.92  ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 : 3,452.32 ลา้นบาท)  และใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 102.24 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 101.12 ลา้นบาท ) 

 

48.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนด
สัญญาบริษทัร่วมดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหน้าตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี              
3 ธันวาคม 2552 บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้
บริษทัฯ และ  บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยขายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษทั                  
จดทะเบียนดงักล่าว หรือใหร่้วมกนัชดใชค้า่สินไหมทดแทน   
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48. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้  (ต่อ) 
 
48.5 (ต่อ) 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 
 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
48.6 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และ 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย 

ได้ยื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพี่อเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตาม
สัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดังกล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกันไวใ้น
สัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตามสัญญา   บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทั
ผูรั้บเหมา พร้อมทั้ งได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาด้วย ปัจจุบันคดีหน่ึงอยู่ระหว่างสถาบัน
อนุญาโตตุลาการดาํเนินการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ เพื่อเร่ิมการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป ส่วนอีกคดีหน่ึงไดมี้การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 
48.7 เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯและกระทรวงการคลงั

ต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ)  กล่าวหาว่าการดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคา
สินทรัพยข์องบริษทัฯเป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯพิพากษาว่าการขายหุ้นตกเป็นโมฆะ
และให้ขายใหม่   และใหหุ้น้ในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผกูขาด
โดยสั่งใหบ้ริษทัฯขายหุน้ในโรงกลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชน
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบัการผกูขาดโดยสั่งให้บริษทัฯขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯไดป้ฏิเสธ      
ขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดเพื่อพิจารณาจดัทาํคาํใหก้ารแกต้่างคดีแลว้   

 
48.8 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา  โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ื่นหนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องคา่ชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย ในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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49.      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 

49.1 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯ ได้เสนอขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ สําหรับผูล้งทุน
ประชาชนทัว่ไป จาํนวน 2 ชุด วงเงิน 20,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เงือ่นไข หุ้นกู้ชุดที ่1 หุ้นกู้ชุดที ่2 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 1,950.53 18,049.47 

อายหุุน้กู ้(ปี) 3 ปี 8 เดือน 20 วนั 6 ปี 9 เดือน 19 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.8 

ปีท่ี 1-4 :    4.00 
 

ปีท่ี 5-6 :    4.40 
 

ระยะเวลาท่ีเหลือ :    5.50 

งวดดอกเบ้ีย 
ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

 

ในวนัท่ี 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 27 มกราคม 2555 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 17 ตุลาคม 2558 15 พฤศจิกายน 2561 

 

49.2     เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูส้กุลดอลลาร์สหรัฐ
บางส่วนจาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ กบัคู่สัญญารายหน่ึง มีผลให้อตัราดอกเบ้ียเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.989 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีดงัเดิม  และใน                       
วนัเดียวกนั บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวกบัคู่สัญญาใหม่  ซ่ึง
เปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
1.585 ต่อปี ซ่ึงมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 จนครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี              
25 พฤษภาคม 2558 

 

49.3 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 13.00  บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 6.00 บาท เม่ือวนัท่ี 23 กันยายน 2554 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 41 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 7.00  บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 19,994  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

49.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี  17 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

________________________ 



 
สาํ นักงานการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 

 

 

 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

                      สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ   
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ 
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ขอบเขตการสอบทาน 

                     สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410     
“การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าว
ประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและ             
การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นัยสําคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้ นสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

                     สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทาน
ของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 



  

 

 
 
                                                                                  - 2 - 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

                     สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. 
จาํกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและเสนอรายงานไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน ลงวนัท่ี 
17 กุมภาพนัธ์ 2555  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ
งบการเงินดงักล่าว สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

    

 

 

 

 
                               (นางสาววรลกัษณ์  ถํ้าแกว้) 
                                    ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

                                 (นางดวงพร  หม่ืนนุช) 
                                     ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สาํ นักงานการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว)

update 22/10/54

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 135,776,346,955 116,132,117,868 63,766,306,127 51,340,612,291
เงินลงทุนชัว่คราว 13,010,069,866 10,961,666,994 10,862,005,424 9,758,576,305
ลูกหน้ีการคา้ 5 228,225,418,647 171,361,544,041 215,107,666,717 157,057,537,383
ลูกหน้ีอ่ืน 6 34,839,929,990 32,624,973,453 28,107,519,600 16,744,092,815
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 7.1 4,974,913,032 5,006,179,535 5,530,469,010 5,540,512,739
สินคา้คงเหลือ 41,731,891,663 26,000,290,599 18,622,048,873 18,862,996,073
พสัดุคงเหลือ 12,114,739,975 13,160,269,665 3,243,196,964 4,111,583,529
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5,489,196,853 5,877,116,368 1,548,156,418 1,484,676,958

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 476,162,506,981 381,124,158,523 346,787,369,133 264,900,588,093

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือ่ขาย 10 13,014,612,157 11,680,416,176 12,783,120,141 11,421,510,900

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2,9.3 236,528,254,575 227,853,520,238 120,292,724,472 120,212,474,472

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9.3 -                          -                          74,194,741,513 73,278,181,513

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 9.3 -                          -                          22,739,274,827 22,739,274,827
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 1,749,852,705 1,749,852,705 1,106,117,996 1,106,117,996
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 7.2 115,353,354 145,763,221 51,909,334,379 52,837,646,611
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 8,278,371,344 8,345,289,339 5,080,647,883 5,099,303,532
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 605,152,575,028 601,337,460,869 220,195,401,061 219,160,024,975
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 54,199,186,531 52,613,597,500 13,730,049,607 13,865,968,171
สินทรัพยเ์หมือง 15 36,542,764,197 33,179,840,150 -                          -                          
ค่าความนิยม 16 28,907,438,049 28,432,570,328 -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,040,054,908 19,318,398,602 1,723,870,952 1,807,794,853
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 17 7,096,348,812 7,346,227,917 8,389,614,899 8,495,573,306
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 30,422,429,291 28,718,977,098 21,792,101,400 20,763,637,935

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,042,047,240,951 1,020,721,914,143 553,936,999,130 550,787,509,091

รวมสินทรัพย์ 1,518,209,747,932 1,401,846,072,666 900,724,368,263 815,688,097,184

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 24,807,855,339 15,520,544,127 -                         -                          
เจา้หน้ีการคา้ 244,979,401,958 195,843,431,422 208,822,423,528 162,392,716,091
เจา้หน้ีอ่ืน 34,150,905,816 35,911,904,802 22,100,227,302 24,611,844,294
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 18 57,242,118,031 54,978,773,584 31,401,508,319 30,472,118,302
เงินกูย้มืระยะสั้น 8.5 -                         -                       4,615,901,368 6,094,303,584
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,460,660,826 26,355,835,574 1,017,423,231 -                          
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 20 1,742,804,504 2,312,666,525 -                         -                          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,122,756,499 4,599,110,120 3,872,055,857 3,510,666,798

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 402,506,502,973 335,522,266,154 271,829,539,605 227,081,649,069

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 8.6 663,784,798 671,712,624 677,106,823 685,031,224
เงินกูย้มืระยะยาว 18 349,608,762,276 337,324,118,300 229,341,805,133 213,299,643,983
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,708,615,985 42,936,685,814 5,945,868,892 4,961,286,309
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 5,626,700,763 5,500,022,657 2,415,802,418 2,387,397,715
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 20 22,085,954,279 22,628,852,001 -                         -                          
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,712,246,298 6,567,504,468 6,712,246,298 6,567,504,468
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,619,892,084 6,981,535,136 5,019,522,082 5,022,246,647

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 435,025,956,483 422,610,431,000 250,112,351,646 232,923,110,346

รวมหนีสิ้น 837,532,459,456 758,132,697,154 521,941,891,251 460,004,759,415

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงนิรวม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 21.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 21.2 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250 28,562,996,250
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21.2 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966 29,211,131,966
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 1,034,861,938 1,034,861,938 1,034,861,938 1,034,861,938

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 538,602,295,650 501,216,512,809 312,602,453,816 290,592,601,966
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (9,923,768,934) (7,119,637,190) 4,513,787,317 3,424,499,924

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 590,344,762,595 555,763,111,498 378,782,477,012 355,683,337,769
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 90,332,525,881 87,950,264,014 -                          -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 680,677,288,476 643,713,375,512 378,782,477,012 355,683,337,769

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,518,209,747,932 1,401,846,072,666 900,724,368,263 815,688,097,184

0 0 0 0
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                          -                           -                          -                         

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

(นายสุรงค ์บูลกลุ)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่)

Update 3/11/54 16.41 Key 28/1/55 Update 31/1/55

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 692,104,826,876 540,857,177,515 638,704,698,276 480,668,121,786
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 24 634,254,885,919 487,916,535,209 618,053,568,438 459,431,916,332

กาํไรข้ันต้น 57,849,940,957 52,940,642,306 20,651,129,838 21,236,205,454

รายไดอ่ื้น 23 4,539,683,453 4,225,904,939 10,166,487,808 9,504,383,180
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 62,389,624,410 57,166,547,245 30,817,617,646 30,740,588,634

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24 2,871,160,210 2,839,765,832 2,635,218,737 2,549,666,352
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24 7,859,031,414 6,821,374,115 4,314,709,751 3,738,871,267
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 8.10 217,558,097 164,713,833 37,513,255 35,309,811
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 1,300,557,185 1,905,139,557 -                               -                                 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 5,923,767,748 4,832,460,351 -                               -                                 
(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (2,932,205,040) (2,875,932,069) (3,192,309,516) (902,752,789)

กาํไรจากการดําเนินงาน 47,149,754,796 43,479,025,626 27,022,485,419 25,319,493,993

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,289,189,531 11,364,860,089 -                               -                                 
ํ ไ ่ ้ ิ ี ิ ไ ้

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

4

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 57,438,944,327 54,843,885,715 27,022,485,419 25,319,493,993

ตน้ทุนทางการเงิน 4,468,202,300 4,393,178,123 3,113,501,408 3,220,858,809
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 52,970,742,027 50,450,707,592 23,908,984,011 22,098,635,184

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9,430,731,090 10,727,997,499 1,899,132,161 2,471,071,507
กาํไรสําหรับงวด 43,540,010,937 39,722,710,093 22,009,851,850 19,627,563,677

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,385,782,841 34,922,298,391 22,009,851,850 19,627,563,677
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,154,228,096 4,800,411,702 -                               -                                 

43,540,010,937 39,722,710,093 22,009,851,850 19,627,563,677

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 22 13.09 12.26 7.71                             6.89                               

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 22 13.09 12.23 7.71                             6.88                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

4



หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554

(ปรับปรุงใหม่)

update 2/11/54 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 19/1/55

กาํไรสาํหรับงวด 43,540,010,937 39,722,710,093 22,009,851,850 19,627,563,677
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,358,917,665 480,425,551 1,361,609,241 470,343,870
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไรจากการวดัมูลค่า
      เงินลงทุนเผื่อขาย (272,321,849) (141,103,161) (272,321,848) (141,103,161)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (4,665,356,353) 701,807,523 -                             -                              
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (11,602,879) (997,080) -                             -                              

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษี (3,590,363,416) 1,040,132,833 1,089,287,393 329,240,709
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 39,949,647,521 40,762,842,926 23,099,139,243 19,956,804,386

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 34,581,651,097 35,785,436,874 23,099,139,243 19,956,804,386
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,367,996,424 4,977,406,052 -                             -                              

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

5

39,949,647,521 40,762,842,926 23,099,139,243 19,956,804,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

5



หน่วย : บาท

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกําไร จากการเปลี่ยนแปลง รวมองค์ประกอบอื่น ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพือ่กองทุน การแปลง เงนิลงทุน (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น สัดส่วนการถือหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวมส่วน
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวนิาศภยั ยังไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงนิ เผือ่ขาย ในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                        -                     -                      -                   (750,811,956) (1,064,268,252) 2,434,951              -                             -                         (1,061,833,301) (1,812,645,257) (495,492,639) (2,308,137,896)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 427,704,461,636 (16,853,525,313) 3,896,810,782 3,347,925,518 857,332,064 (8,751,456,949) 478,891,191,085 76,214,535,609 555,105,726,694
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 30,710,000           687,904,000      -                      -                   -                              -                         -                         -                             -                         -                            718,614,000 89,923,200 808,537,200
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                     -                      -                   -                              -                         -                         -                             -                         -                            -                        (2,854,336,842) (2,854,336,842)

ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย -                        -                     -                      -                   -                              -                         -                         -                             (11,256,863,790) (11,256,863,790) (11,256,863,790) (3,893,765,346) (15,150,629,136)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                      -                   34,922,298,391 529,332,244 334,803,319          (997,080) -                         863,138,483 35,785,436,874 4,977,406,052 40,762,842,926
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม  2554 28,521,130,250 28,273,333,566 2,857,245,725 1,005,090,857 462,626,760,027 (16,324,193,069) 4,231,614,101 3,346,928,438 (10,399,531,726) (19,145,182,256) 504,138,378,169 74,533,762,673 578,672,140,842

กําไรสะสม กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แตส่อบทานแลว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 500,929,192,499 (9,418,416,748) 3,400,641,676 9,433,502,186 (10,090,941,546) (6,675,214,432) 555,920,213,946 88,028,360,086 643,948,574,032
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.3 -                        -                     -                      -                   287,320,310 (37,642,007) 2,042,927 -                             (408,823,678) (444,422,758) (157,102,448) (78,096,072) (235,198,520)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 501,216,512,809 (9,456,058,755) 3,402,684,603 9,433,502,186 (10,499,765,224) (7,119,637,190) 555,763,111,498 87,950,264,014 643,713,375,512
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เงินปันผลจ่ายของบริษทัยอ่ย -                        -                     -                      -                   -                              -                         -                         -                             -                         -                            -                        (2,985,734,557) (2,985,734,557)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                        -                     -                      -                   37,385,782,841         (3,872,097,454) 1,079,568,589 (11,602,879) -                         (2,804,131,744) 34,581,651,097 5,367,996,424 39,949,647,521
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 538,602,295,650 (13,328,156,209) 4,482,253,192 9,421,899,307 (10,499,765,224) (9,923,768,934) 590,344,762,595 90,332,525,881 680,677,288,476

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของ
ผู้ถอืหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน เงนิลงทุน รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวินาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร เผือ่ขาย ของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
การเพิ่มหุน้สามญั 30,710,000            687,904,000           -                         -                        -                         -                               718,614,000
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                        19,627,563,677 329,240,709 19,956,804,386

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีาคม  2554 28 521 130 250 28 273 333 566 2 857 245 725 1 005 090 857 269 608 652 618 4 177 009 962 334 442 462 978

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

 7

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 มนาคม  2554 28,521,130,250 28,273,333,566 2,857,245,725 1,005,090,857 269,608,652,618 4,177,009,962 334,442,462,978

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                        22,009,851,850 1,089,287,393 23,099,139,243        

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีาคม 2555 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 312,602,453,816 4,513,787,317 378,782,477,012

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 7 7



หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน key 23 Jan 55  Key 27 Jan 55 key 23 Jan 55

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 37,385,782,841 34,922,298,391 22,009,851,850 19,627,563,677

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 15,285,641,231 13,639,537,296 3,403,140,909 3,164,584,396
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 58,189,001 9,951,259 -                          (19,304)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 15,263,757 (5,465,923) 2,471,387 3,914,340
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                             43,525,913 -                          -                            
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (29,908,173) 311,010,136 (39,107,404) 299,874,999
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (10,289,189,531) (11,364,860,089) -                          -                            
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรับงวด 6,154,228,096 4,800,411,702 -                          -                            
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 162,468,967 153,792,336 59,806,797 58,038,159
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (450,418,376) (2,063,571,933) (2,026,121,475) (229,457,547)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (11,068,688) (82,037,206) (10,643,525) 6,904,452
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 306 195 247 1 066 175 757                                                       

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว

8

คาใชจ้ายในการสาํรวจตดัจาํหนาย 306,195,247 1,066,175,757 -                          -                            
ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 6,886,595 6,886,595 6,886,595 6,886,595
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 6,187,091 6,750,013 6,026,549 6,186,326
(โอนกลบั)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 57,035,239 (2,020,038) 50,012,374 (6,769,474)
สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 12,721,699 -                          -                          -                            
เงินปันผลรับ (124,328,504) (256,068,713) (6,598,087,419) (5,630,660,018)
ภาษีเงินได้ 9,430,731,090 10,727,997,499 1,899,132,161 2,471,071,507
ดอกเบ้ียรับ (828,209,495) (878,700,190) (1,386,141,764) (1,112,968,900)
ดอกเบ้ียจ่าย 4,141,348,680 4,019,831,320 2,889,276,438 3,095,375,300
อ่ืนๆ (253,913,865) (22,481,445) -                          -                            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
 และหน้ีสินดาํเนินงาน 61,035,642,902 55,032,962,680 20,266,503,473 21,760,524,508

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้ (56,969,425,244) (24,889,559,484) (58,240,854,782) (6,180,094,470)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 4,792,870,890 3,987,271,156 (4,498,275,532) (699,084,955)
สินคา้คงเหลือ (15,655,521,361) 7,079,360,815 190,479,495 (869,829,295)
พสัดุคงเหลือ (142,916,009) (524,154,451) (48,449,084) (236,750,914)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (462,703,429) 1,452,638,198 (298,041,411) (111,421,674)
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 249,879,106 6,841,632,952 105,958,408 7,329,253,648
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,951,062,584)         (870,806,413) (1,112,636,526)       (1,482,036,731)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้ 48,949,016,791 9,780,662,897 46,994,530,937 5,880,050,121
เจา้หน้ีอ่ืน (7,753,157,594) (9,604,343,813) (1,562,510,909) (4,415,165,245)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (656,210,552) 1,115,808,483 438,970,850 531,767,828
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 144,741,830 105,680,175 144,741,830 105,680,175
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (8,656,031) (8,698,098) (8,560,680) (8,560,680)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (178,568,644) 389,414,889 (27,198,508) (114,498,166)

(29,641,712,831) (5,145,092,694) (17,921,845,912) (270,690,358)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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(29,641,712,831) (5,145,092,694) (17,921,845,912) (270,690,358)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 31,393,930,071 49,887,869,986 2,344,657,561 21,489,834,150
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 398,889,980 101,070,341 179,847,214 57,984,431
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (41,531,487) (49,369,379) -                          -                            
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,829,990,784) (2,040,688,260) (326,117,032) (285,920,444)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28,921,297,780 47,898,882,688 2,198,387,743 21,261,898,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 228,836,334 18,213,211 1,736,861 10,726,651
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (27,056,887,509) (21,239,801,855) (4,439,677,925) (6,269,777,448)
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,071,509,586) (1,509,221,353) (65,527,515) (38,598,979)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (8,715,566) (21,067,287) -                          -                            
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (101,164,685) (98,377,216) (35,409,790) (72,077,216)
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว -                             (15,399,796) (351,124,869)          (2,169,749,470)        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -                             (6,251,643) -                          -                            
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (1,390,718,834)         (14,562,929,193)     (916,560,000)          (18,995,272,000)      
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                             (57,754,349,808)     -                          (515,777,625)           
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (80,250,000)              (196,518,935)          (80,250,000)            -                            
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 39,359,584 114,760,823 683,663,352 112,912,447
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 4,647,852 2,794,104 4,647,852 2,794,104
เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (2,021,621,778) (573,165,903) (1,100,431,282) (445,528,738)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 263,188,570 439,189,845 955,716,145 1,041,944,661
เงินปันผลรับ 124,328,504 255,258,282 125,750,466 255,258,282

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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เงนปนผลรบ 124,328,504 255,258,282 125,750,466 255,258,282
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (32,070,507,114) (95,146,866,724) (5,217,466,705) (27,083,145,331)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                             126,346,665 -                          30,710,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                             687,904,000 -                          687,904,000
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาว 40,250,000 18,845,204,996 -                          8,284,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 20,000,000,000 -                          20,000,000,000 -                            
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้น 323,873,617 7,934,025,329 -                          327,398,126
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น (1,084,951,000) (234,580,000) (1,478,402,216)       -                            
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,039,315,654) (298,069,121) (553,486,183) (57,324,752)
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. -                             (7,000,000,000) -                          (7,000,000,000)
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (66,538,587) (50,521,808) (45,530,013) (48,332,621)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 10,371,185,188 19,000,000 -                          -                            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (3,861,705,948) (3,926,254,913) (2,437,828,074) (2,559,712,378)
เงินปันผลจ่าย (125,527) (91,176,571) -                          -                            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 24,682,672,089 16,011,878,577 15,484,753,514 (8,611,073,625)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (479,371,213) 516,732,107 (39,980,716) (5,719,644)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว
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ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,409,862,455) (86,721,732) -                          -                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 19,644,229,087 (30,806,095,084) 12,425,693,836 (14,438,040,463)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 116,132,117,868 135,801,054,026 51,340,612,291 61,311,017,827
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 4 135,776,346,955 104,994,958,942 63,766,306,127 46,872,977,364

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้ 0
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  
3 นโยบายการบญัชี 
4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5 
6 

ลกูหน้ีการคา้ 
ลกูหน้ีอ่ืน 

7 เงินใหกู้ย้มื 
8 รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 
10 
11 
12 
13 

เงินลงทุนเผือ่ขาย 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
15 สินทรัพยเ์หมือง 
16 ค่าความนิยม 
17 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
18 เงินกูย้มืระยะยาว 
19 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
20 
21 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอน 
ทุนเรือนหุน้ 

22 
23 
24 
25 

กาํไรต่อหุน้ 
รายไดอ่ื้น 
ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

26 การซ้ือธุรกิจ 
27 การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
28 
29 

การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลร่ัว 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกันและบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25  
เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 
2.        เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 
2.1    จุดมุ่งหมายของงบการเงินระหวา่งกาล 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีไดน้าํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงมุ่งเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ  เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไป
กบังบการเงินประจาํปีท่ีไดน้าํเสนอคร้ังล่าสุด 

 

2.2    เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล  
และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2543 ซ่ึง                          
หมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 รวมถึงการตีความและ               
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
และนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาล   ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน  งบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ   งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ                                
งบการเงินประจาํปี   ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงแบบยอ่  
 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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3.        นโยบายการบัญชี 
 
3.1       นโยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
 

3.2      มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่  รวมทั้ ง
มาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                      
1 มกราคม 2556   
 
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10    เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความ 
          เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ 
         ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่  

 การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25   เร่ือง  ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
          ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8   เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่ รวมถึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชด้งักล่าวขา้งตน้ จะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 
2552)  เ ร่ือง   ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั  
ยกเวน้บริษทัยอ่ยในประเทศ  2  บริษทัท่ีไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สํารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP)  และบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) โดยไดน้าํมา
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ตามลาํดบั (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ ขอ้ 3.3) 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชร้ายงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555  บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ได้

เปล่ียนสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ  โดยพิจารณาจากรายได้
และตน้ทุนท่ีได้รับจากหรือใช้ในการดาํเนินกิจการเป็นหลกั  ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี   PTTI  จึงทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั และบริษทัฯไดน้าํงบการเงินของ 
PTTI  ท่ีไดแ้ปลงค่าเป็นสกุลเงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม  โดยผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินรวมของ
บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 

   หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  
    
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554    
 สินทรัพยร์วม      (2,752.73)  
 หน้ีสินรวม        (444.59)  
 ส่วนของผูถื้อหุน้      (2,308.14)  
    
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554    
 สินทรัพยร์วม  (566.02)  
 หน้ีสินรวม  (330.82)  
 ส่วนของผูถื้อหุน้  (235.20)  
    
งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่ 31  มนีาคม  2554  
 รายไดร้วม  101.43  
 ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (13.29)  
 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  283.68  
 ภาษีเงินได ้  0.22  
 กาํไรสาํหรับงวด  398.18  
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เงินสด  1,619.39  453.47  313.44  213.95 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 92,699.92  68,058.06  27,452.06  21,892.01 

เงินฝากประจาํ      25,257.02  19,649.05  21,500.81  15,600.00 

ตัว๋เงินคลงั 600.02  13,066.89  -  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,600.00  5,770.00  4,500.00  4,500.00 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  10,000.00  9,134.65  10,000.00  9,134.65 

รวม 135,776.35  116,132.12  63,766.31  51,340.61 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03 – 5.75 ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10-6.00 ต่อปี)  
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5.        ลูกหนีก้ารค้า  
  

           ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

ลกูหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 138,162.53  107,875.52  99,577.76  81,012.79 

ตัว๋เงินรับ 1,016.05  1,037.59  1,016.05  1,037.59 

 139,178.58  108,913.11  100,593.81  82,050.38 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,832.84)  (1,850.13)  (715.72)  (724.45) 

ลกูหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 137,345.74  107,062.98  99,878.09  81,325.93 
        

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 91,224.01  64,643.44  115,573.91  76,076.49 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (344.33)  (344.88)  (344.33)  (344.88) 
ลกูหน้ีการคา้-กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 8.1) 90,879.68  64,298.56  115,229.58  75,731.61 

รวม 228,225.42  171,361.54  215,107.67  157,057.54 
 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 215,200.81  168,337.87  200,609.39  151,499.13 
ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 11,379.66  2,222.92  10,354.35  1,903.45 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 1,560.77  638.46  1,206.60  437.52 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 160.30  492.93  141.88  331.90 

   -  เกิน  12 เดือน 2,101.05  1,864.37  3,855.50  3,954.87 
 230,402.59  173,556.55  216,167.72  158,126.87 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,177.17)  (2,195.01)  (1,060.05)  (1,069.33) 

รวม 228,225.42  171,361.54  215,107.67  157,057.54 
 

ลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน  
20,072.70  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  : 15,525.16 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  
19,839.74 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 15,362.08 ลา้นบาท) 
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6.        ลูกหนีอ้ืน่ 
 
           ลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

ลกูหน้ีอ่ืน 11,828.25  12,315.98  3,346.15  3,085.77 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (338.99)  (341.68)  (333.56)  (334.92) 

ลกูหน้ีอ่ืน 11,489.26  11,974.30  3,012.59  2,750.85 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 15,431.47  11,657.36  15,431.47  11,627.05 

เงินจ่ายล่วงหนา้  5,675.55  6,163.78  680.02  570.00 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 1,240.42  1,623.27  991.06  233.85 

ลกูหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 33,836.70  31,418.71  20,115.14  15,181.75 

ลกูหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 8.2 ) 1,003.23  1,206.26  7,992.38  1,562.34 

        รวม 34,839.93  32,624.97  28,107.52  16,744.09 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ  นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จาํหน่ายไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึง                     
เงินชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต ์โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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7.        เงนิให้กู้ยมื 
 
 7.1     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น- กิจการอ่ืน 151.09  182.36  110.45  119.52 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 8.2) 4,823.82  4,823.82  5,420.02  5,420.99 

       รวม 4,974.91  5,006.18  5,530.47  5,540.51 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสซ่ึงเป็นการให ้             
เงินกูย้ืมแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนต ์      
ท่ีใช ้NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV 
เป็นพลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี            
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื เท่ากบัร้อยละ 0.50 ต่อปี) 
 

7.2      เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 115.35  139.94  115.35  139.94 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 8.3) -  5.82  51,793.98  52,697.71 

       รวม 115.35  145.76  51,909.33  52,837.65 

 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 7.1  
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

8.1 ลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

 บริษทัยอ่ย - - 23,874.86 10,991.18 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 995.19 751.86 

 บริษทัร่วม 83,313.85 59,798.70 83,140.00 59,651.81 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,910.16 4,844.74 7,563.86 4,681.64 

รวม 91,224.01 64,643.44 115,573.91 76,076.49 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (344.33) (344.88)  (344.33) (344.88) 
ลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั  

 
90,879.68 

 
64,298.56 

 
115,229.58 

 
75,731.61 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 83,602.26  64,141.37  104,967.77  72,427.41 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 7,324.38  108.14  7,244.22  107.89 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 86.79  135.24  86.91  133.70 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 107.64  175.11  108.18  174.91 

   -  เกิน  12  เดือน 102.94  83.58  3,166.83  3,232.58 

รวม 91,224.01  64,643.44  115,573.91  76,076.49 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (344.33)  (344.88)  (344.33)  (344.88) 
ลกูหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั 90,879.68  64,298.56  115,229.58  75,731.61 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.2 ลกูหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  และ                        

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554    
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

ลกูหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  6,460.47  414.76 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  438.77  22.82 

    บริษทัร่วม 579.07  624.53  578.31  623.11 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32.30  245.42  27.75  46.16 

 611.37  869.95  7,505.30  1,106.85 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (16.09)  -  (16.09) 

 รวม 611.37  853.86  7,505.30  1,090.76 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  119.54  153.98 

     บริษทัร่วม 0.20  0.68  -  - 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 391.66  351.72  367.54  317.60 

 รวม 391.86  352.40  487.08  471.58 

      รวมลกูหน้ีอ่ืน  1,003.23  1,206.26  7,992.38  1,562.34 

        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  596.20  597.17 

     บริษทัร่วม 4,823.82  4,823.82  4,823.82  4,823.82 

      รวม 4,823.82  4,823.82  5,420.02  5,420.99 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.2 ลูกหน้ีอ่ืน  เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31  มีนาคม  2555  และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั โดย ณ วนัท่ี                       
31 มีนาคม 2555  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  5.46-6.13  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 4.00-7.25 ต่อปี) 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 4,823.82  -  5,420.99  500.00 

- รับคืนเงินกู ้ -  -  -  (60.00) 

- กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (0.97)  - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  -  60.00 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  4,823.82  -  5,420.02  500.00 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  และ วนัท่ี       
             31 ธนัวาคม  2554  

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  51,793.98  52,697.71 

    บริษทัร่วม -  5.82  -  - 

         รวม -  5.82  51,793.98  52,697.71 

         
          

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

 
เงินให้กูย้ืมระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  
มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  4.60-5.46  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
3.46-5.58 ต่อปี ) 
 
 
 
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

- ใหเ้งินกู ้ -  -  351.12  2,270.18 

- รับคืนเงินกู ้ (5.70)  (1.83)  (650.00)  - 

- กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (0.12)  0.05  (604.85)  - 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  -  (60.00) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  -  5,752.10  51,793.98  57,512.44 
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8.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.4     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554     
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

บริษทัยอ่ย -  -  14,218.70  13,381.95 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  5,074.87  5,093.66 

บริษทัร่วม 40,033.72  40,834.31  38,316.33  39,028.26 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,772.24  4,450.62  507.81  337.42 

    รวม 44,805.96  45,284.93  58,117.71  57,841.29 

 
8.5    เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554     
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เจา้หน้ีอ่ืน        

     บริษทัยอ่ย -  -  1,322.85  1,313.44 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  9.74  4.02 

     บริษทัร่วม 550.39  747.94  436.06  589.66 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112.06  117.96  110.46  116.51 

           รวม 662.45  865.90  1,879.11  2,023.63 

        
เงินกูย้มืระยะสั้น *        

     บริษทัยอ่ย -  -  4,615.90  6,094.30 

 
  * บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารจดัการสภาพคล่อง(Liquidity management)โดยการบริหารเงินรวมภายใน
กลุ่มบริษทั  ซ่ึงบริษทัฯทาํหน้าท่ีบริหารเงินระยะสั้ น   เพื่อจดัการสภาพคล่องส่วนเกินและส่วนขาดของ  
แต่ละบริษทัโดยวธีิการกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งกนั และคิดอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

 
 



25 
 

8.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.6    เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554     
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

บริษทัยอ่ย -  -  0.35  0.17 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  12.98  13.15 

บริษทัร่วม 17.24  17.21  17.24  17.21 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 646.54  654.50  646.54  654.50 

   รวม 663.78  671.71  677.11  685.03 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2555 และ 2554 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

รายได ้        

      ค่าขายสินคา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  40,084.61  24,566.36 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  1,740.90  1,700.65 

      บริษทัร่วม 267,874.87  178,293.84  267,430.97  177,830.10 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,175.48  11,501.90  13,971.46  11,281.06 

        

       ดอกเบ้ียรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  728.06  688.30 

      บริษทัร่วม 77.27  90.66  77.27  90.66 

        

       เงินปันผลรับ        

     บริษทัยอ่ย -  -  6,048.75  5,375.40 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  425.01  90.26 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52.50  256.07  52.50  165.00 

        

       รายไดอ่ื้น        

     บริษทัยอ่ย -  -  158.77  336.91 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  17.95  16.81 

      บริษทัร่วม 1,366.62  1,619.24  1,349.10  1,618.21 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17.15  22.43  16.13  22.30 
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8. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.7 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)   
 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และ 2554 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ค่าใชจ่้าย        

       ค่าซ้ือสินคา้        

      บริษทัยอ่ย -  -  39,418.59  38,412.39 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  8,014.50  6,634.80 

      บริษทัร่วม 157,749.21  135,310.20  153,134.01  131,179.40 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,599.13  12,916.10  1,775.17  1,519.12 

        

       ดอกเบ้ียจ่าย        

      บริษทัยอ่ย -  -  34.93  14.42 

        

       ค่าใชจ่้ายอ่ืน        

      บริษทัยอ่ย -  -  795.22  273.52 

            กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  3.70 

      บริษทัร่วม 292.46  438.26  270.92  428.01 

      บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 274.15  95.59  273.81  135.43 
 

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ มิไดร้วมถึงส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 

การกาํหนดราคาระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนด     
กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยเป็นไปตามราคาขายตามปกติ    
ของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาดโลก  
 

8.8 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.1 
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8.        รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
8.9    รายการซ้ือขายนํ้ามันดิบและนํ้ามันสาํเร็จรูปท่ีไม่มีการส่งมอบจริงกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยมี         

  วตัถุประสงคใ์นการรักษาระดบัสาํรองนํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปซ่ึงไดก้ลบัรายการในงบการเงินแลว้ 
 

           สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และ 2554 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 
ค่าขาย        
      บริษทัร่วม 1,195.98  3,196.17  1,195.98  3,196.17 

        

ค่าซ้ือ        

      บริษทัร่วม 1,195.98  3,196.17  1,195.98  3,196.17 
 
 
8.10    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
   ค่าตอบแทนกรรมการ        

ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 31.04  21.21  10.67  10.83 

   ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร        
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืนๆ  185.57  142.73  26.11  23.93 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  0.95  0.77  0.73  0.55 

รวม 217.56  164.71  37.51  35.31 

 
   ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  
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9.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  
  

9.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 
ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.29 65.29 

PTT (Cambodia) Limited  (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนในต่างประเทศ 100.00 100.00 

PTT Green Energy Pte Limited (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ 
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและคลงั
ผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ 51.05
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 

 



30 
 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ)  
 

9.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

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

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTTMCC) ไทย ปิโตรเคมี 50.00 50.00 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 27.22 27.22 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG) เวยีดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

38.51 38.51 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
9.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํ้า และ
นํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 23.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

30.00 30.00 

บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTES) ไทย ใหบ้ริการทาง
เทคนิคและ
ดาํเนินงาน 

40.00 40.00 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า ไอนํ้า 

25.00 25.00 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)
(PTTGC)  

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.91 48.92 
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9.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.2     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 เงนิปันผล  
สําหรับงวดสามเดอืน
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

ช่ือบริษัท 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค. 
2554 

วธีิ 
ราคาทุน 

วธีิ 
ส่วนได้เสีย 

วธีิ 
ราคาทุน 

วธีิ 
ส่วนได้เสีย 2555 2554 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 42,440.34 11,380.83 39,274.55 - - 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 22,506.96 14,770.48 21,573.08 - - 

3. BCP 27.22 27.22 5,585.26 8,923.74 5,585.26 8,249.06 - - 

4. IRPC 38.51 38.51 28,467.24 30,706.84 28,467.24 30,366.79 - - 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
5. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,808.60 2,682.35 1,659.74 - - 

6. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

7. VLPG 45.00 45.00 87.35 120.12 87.35 119.12 - - 

8. KPL 40.00 40.00 21.49 - 21.49 - - - 

9. FST  25.00 25.00 0.84 1.45 0.84 1.42 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
10. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 4,978.39 3,340.48 4,940.00 - - 

11. PTTME  40.00 40.00 66.40 221.19 66.40 205.98 - - 

12. PTTGC 48.91 48.92 49,562.99 109,849.45 49,562.99 104,910.14 - - 
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9.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.2     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 เงนิปันผล  
สําหรับงวดสามเดอืน
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

ช่ือบริษัท 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค. 
2554 

วธีิ 
ราคาทุน 

วธีิ 
ส่วนได้เสีย 

วธีิ 
ราคาทุน 

วธีิ 
ส่วนได้เสีย 2555 2554 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

13. IPT 20.00 20.00 400.19 1,636.33 400.19 1,648.32 - - 

14. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,272.38 2,304.76 2,258.96 - - 

15. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,829.93 2,743.60 2,773.36 - - 

16. EMG 25.00 25.00 15,078.63 12,135.58 15,493.25 12,474.48 - - 

17.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 65.25 31.17 30.86 - - 

18. NNEG 30.00 30.00 24.60 23.33 24.60 23.59 - - 

19.  XPCL 25.00 25.00 253.22 236.95 260.19 246.72 - - 

20. BIC 25.00 25.00 159.50 158.89 113.75 113.44 - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

21. RIM  - 33.50 - - 1,642.72 1,541.56 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

22. PTTICT 40.00 40.00 60.00 164.21 60.00 144.41 - - 

23. PTTES 40.00 40.00 62.50 65.32 62.50 63.06 - - 

24. ShoreAir 50.00 50.00 14.80 112.10 15.21 94.02  - - 

    137,264.43 241,257.35 139,248.90 232,712.66   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (7,809.01) (4,729.10) (8,019.54) (4,859.14)   

รวม   129,455.42 236,528.25 131,229.36 227,853.52 - - 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.3 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิจการ ท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และและวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

 (ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

ช่ือบริษัท 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 2555 2554 

บริษทัยอ่ย :       

1.   PTTEP 65.29 65.29 11,131.33 11,131.33 6,047.33 5,375.40 

2.   PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3.   PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4.   SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5.   PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 - - 

6.   PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 6,403.00 - - 

7.   PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.   EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9.   PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

10.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

11.  CHPP 100.00 100.00 316.22 316.22 - - 

12.  PTTI 100.00 100.00 33,157.00 33,157.00 - - 

13.  PTTGE 100.00 100.00 11,750.64 10,834.08 - - 

14.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 1.42 - 

15.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

16.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   74,194.74 73,278.18 6,048.75 5,375.40 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

9.3 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิจการ ท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   
ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2555 และและวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  (ต่อ) 

                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

 (ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

ช่ือบริษัท 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 2555 2554 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

17.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 425.01 - 

18.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

19.  DCAP 35.00 35.00 584.50 584.50 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

20.  PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,909.41 - - 

21.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 - 90.26 

22.  PTTMCC 50.00 50.00 180.12 180.12 - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,739.27 22,739.27 425.01 90.26 

บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 - - 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 - - 

25. BCP 27.22 27.22 5,585.26 5,585.26 - - 

26. IRPC  38.51 38.51 28,467.24 28,467.24 - - 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

27. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

28. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

29. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

30. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.3 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิจการ ท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงนิลงทุน 

 (ร้อยละ) 
 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล 
สําหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

ช่ือบริษัท 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 2555 2554 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

31.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

32. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 - - 

33. PTTGC 48.91 48.92 48,121.52 48,121.52 - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

34.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - - 

35.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 - - 

36.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - - 

37.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 65.67 31.17 - - 

38. NNEG 30.00 30.00 24.60 24.60 - - 

39. BIC 25.00 25.00 159.50 113.75 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

40.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

41.  PTTES 40.00 40.00 62.50 62.50 - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,445.47 120,365.22   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (152.74) (152.74)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       120,292.73 120,212.48 - - 

รวม   217,226.74 216,229.93 6,473.76 5,465.66 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.4 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554   

  หน่วย : ลา้นบาท 

 31 มี.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,600.82 150.32 135.40 1,408.51 3,999.21 161.38 3,318.28 122.56 115.76 1,597.05 3,922.08 170.83 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 12,940.02 619.83 1,362.23 12,450.47 12,495.51 18.86 13,146.17 622.59 1,302.00 12,333.11 12,511.04 8.55 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,579.49) (91.47) (256.47) (1,983.91) (1,768.80) (6.03) (1,232.54) (85.72) (207.22) (1,950.21) (1,567.74) (3.42) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,184.73) (348.92) (834.53) (5,277.39) (4,691.96) (0.01) (8,298.64) (358.17) (794.26) (5,420.67) (5,055.13) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,776.62 329.76 406.63 6,597.68 10,033.96 174.20 6,933.27 301.26 416.28     6,559.28 9,810.25 175.96 

 
งบกาํไรขาดทุน  :   
 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และ 2554 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2555 2554 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PTTMCC 

รายได ้* 657.78 46.20 173.00 223.00 3,087.18 1.24 586.09 44.68 141.41 (14.35) 3,291.45 - 

ค่าใชจ่้าย (389.40) (19.60) (182.65) (184.68) (2,816.38) (2.99) (497.41) (24.80) (149.42) (45.34) (2,518.38) - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน             

  ภาษีเงินได ้ 268.38 26.60 (9.65) 38.32 270.80 (1.75) 88.68 19.88 (8.01) (59.69) 773.07 - 

ภาษีเงินได ้ - - - 0.08 (47.09) - - - - 0.08 (138.41) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 268.38 26.60 (9.65) 38.40 223.71 (1.75) 88.68 19.88 (8.01) (59.61) 634.66 - 

 
* รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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9.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

 
9.5    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2555 
 

         B.Grimm BIP 
         ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ B.Grimm BIP คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุน

จดทะเบียน 150 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 135.50 ลา้นบาท เป็น 285.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้เพ่ิมทุน
จาํนวน 1.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 34.50 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี  28  มีนาคม  2555 

 
         BIC 
         เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555  BIC เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 เป็นจาํนวนเงิน 15.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯ             

ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2555  
           
         ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555  BIC เรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 เป็นจาํนวนเงิน 30.50 ลา้นบาท ซ่ึง                    

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2555 
 

         PTTGE 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555  PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ  
916.56 ลา้นบาท   ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี  29  กมุภาพนัธ์ 2555 

 
RIM 

         เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555  PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ไดล้งทุน
เพ่ิมใน Red Island Mineral Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้อีกร้อยละ 66.50 จากเดิมร้อยละ 33.50 
เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให ้RIM เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย  (รายละเอียดตามหมายเหตุฯขอ้ 26 
การซ้ือธุรกิจ) 

 
         PTTGC 

ในระหวา่งงวดพนกังาน PTTGC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิดกาํไร
จาํนวน 5.44 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน  และส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ ใน  PTTGC  ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  ลดลงเหลือเท่ากบัร้อยละ 48.91   
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
9.6  ขอ้มูลเพ่ิมเติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

9.6.1   บริษัทฯยงัไม่รับรู้ ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมบางแห่ง  สําหรับสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  จาํนวน (0.51) ลา้นบาท ( 2554 : (2.88) ลา้นบาท)  เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมี                         
ผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 จาํนวน  72.88  ลา้นบาท 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 72.29 ลา้นบาท)   

 

9.6.2   มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์       
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย               
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 
      บริษทัร่วม       31 มี.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554 

            BCP 8,844.07 7,045.27 
            IRPC 36,672.78 32,108.35 
            TOP 72,369.03 58,596.38 

  PTTGC 156,506.64 134,463.45 
 
10.  เงนิลงทุนเผือ่ขาย  
 

10.1    ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย  
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของบริษัทฯ  :     

เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  
 

ไทย บริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน 

 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   
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10.  เงนิลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

10.1    ขอ้มูลเงินลงทุนเผือ่ขาย (ต่อ) 
 

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถือหุ้นโดย สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

    31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

เงนิลงทุนเผือ่ขายของ PTTI  :      

เงินลงทุนในตราสารทุน      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

สาํรวจแหล่งแร่ 
 

SET 13.18 
 

13.18 
 

 
10.2       เงินลงทุนเผือ่ขาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

 

งบการเงนิรวม 
 
 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 

เงนิปันผล 
สําหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
 

2555 
 

2554 
เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 - - 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 - - 

 XML 13.18 13.18 226.34 232.57 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   562.34 568.57 336.00 336.00   

         

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่า     
     เงินลงทุน   7,367.23 7,373.46 7,140.89 7,140.89   

ค่าเผือ่การปรับมูลค่าของเงินลงทุน    5,647.38 4,306.96 5,642.23 4,280.62   

                         รวม   13,014.61 11,680.42 12,783.12 11,421.51 71.83 - 
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11.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 
11.1    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
  

ช่ือบริษัท 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

   31 ม.ีค.2555 31 ธ.ค.2554 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทฯ :     

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming))  จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT)  ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS)  ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL)  ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วชิัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus)  ไทย  ผลิตเส้นดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของบริษัทย่อยและกจิการทีค่วบคุมร่วมกนั  

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd (KIF) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah I Ltd (K I) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ของ  HMC :     
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ จาํกดั (ROC) 
 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

5.91 
 

5.91 
 

บริษทั  บาเซล  แอดวานซ์  โพลีโอเลฟินซ์       
 (ประเทศไทย) จาํกดั (BAPT) 

ไทย 
 

ปิโตรเคมี 
 

2.07 
 

2.07 
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11.        เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ (ต่อ) 
 
11.2       เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท 

สัดส่วนเงนิลงทุน 
(ร้อยละ) 

 

งบการเงนิรวม 
 
 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 

เงนิปันผล 
สําหรับงวดสามเดอืน 
ส้ินสุดวนัที ่31 ม.ีค. 

 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
31 ม.ีค.

2555 
31 ธ.ค.

2554 
 

2555 
 

2554 
เงนิลงทุนทัว่ไป   
1.  PA (Huizhou) 25.00 25.00 15.16 15.16 15.16 15.16           -           - 

2. FPT 2.76 2.76 44.00 44.00 44.00 44.00           -           - 

3. IPS 16.67 16.67 0.02 0.02 0.02 0.02           -           - 

4. RPCL 15.00 15.00 1,098.75 1,098.75 1,098.75 1,098.75 52.50 165.00 

5. ROC 5.91 5.91 643.73 643.73 - - - 91.07 

6. BAPT 2.07 2.07 18.19 18.19 - -           -           - 

7. PA (Maoming) 20.00 20.00 14.83 14.83 14.83 14.83           -           - 

8. PA (Sanshui) 25.00 25.00 6.06 6.06 6.06 6.06           -           - 

9. KOT 10.00 10.00 108.38 111.36               -               -           -           - 

10. KIF 10.00 10.00 44.91 46.15               -               -           -           - 

11. K I 10.00 10.00 225.73 231.94               -               -           -           - 

12. K II 10.00 10.00 60.34 61.99               -               -           -           - 

13. Corpus 0.48 0.48 0.60 0.60 0.60           0.60 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน   2,280.70 2,292.78 1,179.42 1,179.42   

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน    (530.85) (542.93) (73.30) (73.30)   

รวม   1,749.85 1,749.85 1,106.12 1,106.12 52.50 256.07 
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12.      อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
  
 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

           รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,421.68 5,490.53 - 9,912.21 
 -  เพ่ิมข้ึน - 0.50 0.13 0.63 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - (30.39) (0.13) (30.52) 
-  ขายและจาํหน่าย - (5.11) - (5.11) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 4,421.68 5,455.53 - 9,877.21 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (1,566.92) - (1,566.92) 
 -  ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (65.14) - (65.14) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท - 28.63 - 28.63 
 -  ขายและจาํหน่าย - 4.59 - 4.59 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 - (1,598.84) - (1,598.84) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 3,923.61 - 8,345.29 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 4,421.68 3,856.69 - 8,278.37 
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12.     อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน  (ต่อ) 
 

  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดิน อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

          รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 4,421.68 1,837.69 - 6,259.37 
 -   เพ่ิมข้ึน - - 0.13 0.13 
 -   โอนเปล่ียนประเภท - (31.88) (0.13) (32.01) 
 -   ขายและจาํหน่าย - (4.84) - (4.84) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 4,421.68 1,800.97 - 6,222.65 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (1,160.07) - (1,160.07) 
 -   ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (15.15) - (15.15) 
 -   โอนเปล่ียนประเภท - 28.63 - 28.63 
 -   ขายและจาํหน่าย - 4.59 - 4.59 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 - (1,142.00) - (1,142.00) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 4,421.68 677.62 - 5,099.30 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 4,421.68 658.97 - 5,080.65 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  มีรายละเอียดดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพยเ์พ่ือ สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ การสาํรวจ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์ และผลิต    
  อาคาร  ปิโตรเลียม    
ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 5,823.25 43,726.53 338,681.25 481,626.47 14,761.89 34,550.88 919,170.27 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) - - 8.96 - - - 8.96 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 157.52 37.01 454.31 16,334.71 347.32 3,648.26 20,979.13 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - - 148.86 148.86 
- โอนเปล่ียนประเภท (31.21) 1,378.81 6,374.38 - (7.27) (7,255.90) 458.81 
- ขายและจาํหน่าย - (34.13) (116.59) (547.51) (250.83) (2.04) (951.10) 
- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ (8.60) (100.17) (269.68) (11,443.92) (115.17) (21.65) (11,959.19) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 5,940.96 45,008.05 345,132.63 485,969.75 14,735.94 31,068.41 927,855.74 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (14,117.11) (105,027.54) (190,770.15) (6,937.86) - (316,852.66) 
- ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ 26) - - (4.87) - - - (4.87) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (579.76) (3,498.86) (8,626.67) (303.62) - (13,008.91) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (39.51) (98.63) - 111.20 - (26.94) 
- ขายและจาํหน่าย - 32.43 44.06 15.28 85.47 - 177.24 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ - 43.47 149.33 7,565.72 11.99 - 7,770.51 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 - (14,660.48) (108,436.51) (191,815.82) (7,032.82) - (321,945.63) 
        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.59) (255.24) (634.05) - - (980.15) 

-ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - - - (13.91) - - (13.91) 

-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - - - 222.63 - - 222.63 
-ผลต่างจากการแปลงค่างบฯ - - - 13.90 - - 13.90 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 (81.27) (9.59) (255.24) (411.43) - - (757.53) 

ราคาตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 5,741.98 29,599.83 233,398.47 290,222.27 7,824.03 34,550.88 601,337.46 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 5,859.69 30,337.98 236,440.88 293,742.50 7,703.12 31,068.41 605,152.58 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร สินทรัพย ์ งานระหวา่ง รวม 
  และส่วน และ อ่ืนๆ ก่อสร้าง  
  ปรับปรุง อุปกรณ์    
  อาคาร     

ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 3,788.62 26,412.10 269,436.61 9,320.10 16,651.12 325,608.55 
- ซ้ือสินทรัพย ์ 35.94 20.43 183.66 23.52 3,000.88 3,264.43 
- ตน้ทุนการกูย้มื - - - - 128.88 128.88 
- โอนเปล่ียนประเภท (35.94) 201.55 2,744.80 863.78 (2,979.78) 794.41 
- ขายและจาํหน่าย - (29.32) (34.65) (24.53) - (88.50) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 3,788.62 26,604.76 272,330.42 10,182.87 16,801.10 329,707.77 
       
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - (10,306.07) (90,247.25) (5,549.23) - (106,102.55) 
- ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด - (272.75) (2,596.19) (245.87) - (3,114.81) 
- โอนเปล่ียนประเภท - (28.65) (10.91) 10.89 - (28.67) 
- ขายและจาํหน่าย - 29.19 34.35 16.10 - 79.64 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 - (10,578.28) (92,820.00) (5,768.11) - (109,166.39) 
       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 (81.27) (9.60) (255.11) - - (345.98) 

ราคาตามบญัชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,707.35 16,096.43 178,934.25 3,770.87 16,651.12 219,160.02 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 3,707.35 16,016.88 179,255.31 4,414.76 16,801.10 220,195.40 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 
148.86 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 1,137.23 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 
128.88 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 301.16 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนระหวา่ง
ร้อยละ 1.89 – 4.59 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ร้อยละ 1.63 – 5.58) 
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13. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  (ต่อ) 
       

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงรวมอยูใ่นสินทรัพย์
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สินทรัพยป์ระเภทยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2555  31 ธ.ค. 2554  31 มี.ค. 2555  31 ธ.ค. 2554 

ราคาทุน 1,018.44  996.40  806.83  825.21 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (282.80)  (254.10)  (178.21)  (157.68) 

ราคาตามบญัชี 735.64  742.30  628.62  667.53 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

                                งบการเงินรวม 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพยใ์นการ
สาํรวจและประเมิน
ค่าแหล่งทรัพยากร 

สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

 

           รวม 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 3,740.34 18,648.76 35,097.72 3,487.46 60,974.28 
 -  เพ่ิมข้ึน 220.86 0.17 2,891.24 10.37 3,122.64 
 -  โอนเปล่ียนประเภท 36.45 19.17 - 183.86 239.48 
-  ขายและจาํหน่าย (0.36) - (495.50) - (495.86) 
-   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (44.78) (1.29) (929.24) (47.88) (1,023.19) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 3,952.51 18,666.81 36,564.22 3,633.81 62,817.35 
      
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (1,551.34) (5,568.30) - (1,070.83) (8,190.47) 
 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (95.79) (132.24) - (56.42) (284.45) 
 -  โอนเปล่ียนประเภท (0.11) (2.80) - - (2.91) 
 -  ขายและจาํหน่าย 0.36 - - - 0.36 
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18.16 0.81 - 10.24 29.21 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 (1,628.72) (5,702.53) - (1,117.01) (8,448.26) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - - (110.51) (59.70) (170.21) 
-ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ - - - (4.27) (4.27) 
-กลบัรายการขาดทุนดอ้ยค่า - - - 1.62 1.62 
-ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - 2.96 - 2.96 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 - - (107.55) (62.35) (169.90) 
      
ราคาตามบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,189.00 13,080.46 34,987.21 2,356.93 52,613.60 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 2,323.79 12,964.28 36,456.67 2,454.45 54,199.19 
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14.     สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  (ต่อ) 
 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ 
ซอฟทแ์วร์ 

สิทธิการใช ้ สินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนอ่ืน 

          รวม 

ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,521.76 18,330.62 51.55 19,903.93 
 -  เพ่ิมข้ึน 9.01 - - 9.01 

 -  โอนเปล่ียนประเภท 36.25 7.32 - 43.57 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 1,567.02 18,337.94 51.55 19,956.51 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 (595.30) (5,391.11) (51.55) (6,037.96) 
 -  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (64.19) (124.40) - (188.59) 

-  โอนเปล่ียนประเภท 0.09 - - 0.09 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 (659.40) (5,515.51) (51.55) (6,226.46) 

ราคาตามบญัชี     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 926.46 12,939.51 - 13,865.97 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 907.62 12,822.43 - 13,730.05 
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15. สินทรัพย์เหมอืง 
 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยเ์หมือง มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

   งบการเงินรวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555   41,970.17 
 -  ซ้ือธุรกิจ (หมายเหตุฯ26)   4,245.73 
 -  เพ่ิมข้ึน   868.34 
 -  ขายและจาํหน่าย   (321.56) 
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (1,052.52) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555   45,710.16 
    
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555   (8,790.33) 
-  ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด   (615.40) 
-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   238.33 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555   (9,167.40) 

ราคาตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554   33,179.84 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555   36,542.76 
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16.       ค่าความนิยม 
 
การเปล่ียนแปลงในค่าความนิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

            หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2555  2554 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  28,432.57  17,541.83 

-  เพ่ิมข้ึน (หมายเหตุฯ 26)  702.64  10,227.29 

-  โอนเปล่ียนประเภท  -  (70.51) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (40.01)  (9.82) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (187.76)  162.84 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  28,907.44  27,851.63 
 
 
 
17.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,346.23  8,304.60  8,495.57  9,743.47 

    - Make-up Right (249.88)  -  (105.96)  - 

    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (13.18)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  7,096.35  8,291.42  8,389.61  9,743.47 

 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสัญญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

             ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถ
รับมอบไดข้องปี 2543-2544   
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 6,097.85  5,025.33  5,000.00  4,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 214.61  214.35  214.61  214.35 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 5,431.94  4,246.05  2,524.55  2,593.25 
หุน้กู ้- สกลุบาท 45,298.54  45,296.32  23,500.00  23,500.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 199.18  196.72  162.35  164.52 

รวม 57,242.12  54,978.77  31,401.51  30,472.12 

 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 30,458.85  32,251.00  22,000.00  23,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 243.66  297.42  243.66  297.42 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 58,841.72  62,231.56  20,342.55  21,422.30 

หุน้กู ้- สกลุบาท 166,517.17  146,521.98  139,304.20  119,304.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 93,081.35  95,513.07  47,039.11  48,321.77 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 466.01  509.09  412.29  453.95 

รวม 349,608.76  337,324.12  229,341.81  213,299.64 

 
เงินกูย้มืของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 จาํนวน 10,200.40  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 :  
10,205.86  ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.1     เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มื-สกลุบาทและสกลุต่างประเทศสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 
บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 37,788.10  1,807.38  23,000.00  104,265.71 

- กูเ้พ่ิม 40.25  -  -  40.25 

- ชาํระคืน (813.71)  (2.18)  -  (881.55) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,032.56) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (108.42) 

- อ่ืนๆ 0.33  0.14  -  5.20 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 37,014.97  1,805.34  23,000.00  101,288.63 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (6,312.46)  (175.89)  -  (11,744.40) 

เงินกูย้มืระยะยาว 30,702.51  1,629.45  23,000.00  89,544.23 

 
     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 28,011.77  456.47  23,000.00  52,027.32 

- ชาํระคืน (553.50)  -  -  (553.50) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (1,148.45) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 27,458.27  456.47  23,000.00  50,325.37 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (5,214.61)  (81.47)  -  (7,739.16) 

เงินกูย้มืระยะยาว 22,243.66  375.00  23,000.00  42,586.21 
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18 . เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
18.1     เงินกูย้มื (ต่อ) 
 
            เงนิกู้ยมืสกลุต่างประเทศ 
 

            เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูส้กุลดอลลาร์สหรัฐ
บางส่วนจาํนวน 50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ กบัคู่สัญญารายหน่ึง มีผลให้อตัราดอกเบ้ียเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 2.989 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีดงัเดิม  และใน                       
วนัเดียวกนั บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สาํหรับเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวกบัคู่สัญญาใหม่  ซ่ึง
เปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัร้อยละ LIBOR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
1.585 ต่อปี ซ่ึงมีผลต่ออตัราดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 จนครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี              
25 พฤษภาคม 2558 
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18.       เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
18.2    หุน้กู ้
 

หุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 
  

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 90,015.47  2,911.34  92,472.15  2,911.17 

      - สกลุบาท 211,815.71  -  191,818.30  - 

หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

     -  สกลุดอลลาร์สหรัฐ 3,065.88  96.62  3,040.92  96.62 

รวม 304,897.06  3,007.96  287,331.37  3,007.79 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (45,298.54)  -  (45,296.32)  - 

หุน้กูร้ะยะยาว 259,598.52  3,007.96  242,035.05  3,007.79 

 
 หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 
 

บาท 
 

ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

 
บาท 

 
ดอลลาร์ 
สหรัฐ 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ        

      - สกลุดอลลาร์สหรัฐ 47,039.11  1,517.95  48,321.77  1,518.03 

      - สกลุบาท 162,804.20  -  142,804.20  - 

รวม 209,843.31  1,517.95  191,125.97  1,518.03 

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (23,500.00)  -  (23,500.00)  - 

หุน้กูร้ะยะยาว 186,343.31  1,517.95  167,625.97  1,518.03 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
18.2     หุน้กู ้ (ต่อ) 
 
            เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิแก่ผูล้งทุนทั่วไป                

จาํนวน 2 ชุด  มูลค่า  20,000 ลา้นบาท  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงือ่นไข หุ้นกู้ชุดที ่1 หุ้นกู้ชุดที ่2 

มูลค่าเสนอขาย (ลา้นบาท) 1,950.53 18,049.47 

อายหุุน้กู ้(ปี) 3 ปี 8 เดือน 20 วนั 6 ปี 9 เดือน 19 วนั 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี (ร้อยละต่อปี) 3.80 

ปีท่ี 1-4 :    4.00 
 

ปีท่ี 5-6 :    4.40 
 

ระยะเวลาท่ีเหลือ :    5.50 

งวดดอกเบ้ีย 
ชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน 

 

ในวนัท่ี 15 ก.พ. และ 15 ส.ค. (ชาํระคร้ังแรกในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 

วนัออกหุน้กู ้ 27 มกราคม 2555 

วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 17 ตุลาคม 2558 15 พฤศจิกายน 2561 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

18.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554  31 มี.ค.2555  31 ธ.ค.2554 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 224.01  222.30  182.54  186.38 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 488.37  535.58  431.16  477.24 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (47.19)  (52.07)  (39.06)  (45.15) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 665.19  705.81  574.64  618.47 

        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน        

- หน้ีสินหมุนเวียน  199.18  196.72  162.35  164.52 

- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน         466.01  509.09  412.29  453.95 

รวม 665.19  705.81  574.64  618.47 
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19.     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

          รายละเอียดการกระทบยอดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน   
 
              หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มี.ค.2555 31 ธ.ค.2554 31 มี.ค.2555 31 ธ.ค.2554 

     
ยอดคงเหลือตน้งวด  5,500.02 5,147.73 2,387.40 2,314.50 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 109.38 406.29 35.99 140.06 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53.00 198.38 23.81 92.09 

(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตาม 
     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
0.08 

 
(0.01) 

 
- 

 
- 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (0.97) (25.69) - - 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (34.81) (226.68) (31.40) (159.25) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,626.70 5,500.02 2,415.80 2,387.40 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555  และ 2554  มีรายละเอียดดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 109.38  104.75  35.99  35.01 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  53.00  49.04  23.81  23.02 

(กาํไร)ขาดทุนจากการคาํนวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 0.08  -  -  - 

รวม 162.46  153.79  59.80  58.03 
 
 

     

ตน้ทุนขาย 30.47  25.12  8.03  7.59 

ค่าใชจ่้ายขาย 11.04  10.38  10.76  10.23 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 120.00  117.52  40.28  39.66 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 0.95  0.77  0.73  0.55 

รวม 162.46  153.79  59.80  58.03 
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20.       ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต (Decommissioning Cost)  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวน 23,828.76 ลา้นบาท และ 24,941.52 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนดงักล่าวไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของ
กลุ่มบริษทัและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 
21. ทุนเรือนหุ้น 
 
21.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 

 
 มูลค่าหุน้ จาํนวนหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุน้สามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
21.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 
 จาํนวนหุน้สามญัท่ี

ออกและชาํระเตม็
มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุน้สามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 2,856,299,625 28,562,996,250 29,211,131,966 57,774,128,216 
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22. กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 37,385,782,841 34,922,298,391 37,385,782,841 34,922,298,391 

ปรับปรุงกาํไร (บาท) - - (6,242,747) (35,985,687) 
 

กาํไรท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้(บาท)   37,385,782,841 34,922,298,391 37,379,540,094 34,886,312,704 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,849,076,147 2,856,299,625 2,849,076,147 
ผลกระทบจากการแปลงใบสาํคญั 
   แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หุน้)   - 2,308,278 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
   ปรับลด (หุน้)   2,856,299,625 2,851,384,425 

     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 13.09 12.26 13.09 12.23 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)            22,009,851,850 19,627,563,677 22,009,851,850 19,627,563,677 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,856,299,625 2,849,076,147 2,856,299,625 2,849,076,147 
ผลกระทบจากการแปลงใบสาํคญั 
   แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หุน้)   - 2,308,278 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
   ปรับลด (หุน้)   2,856,299,625 2,851,384,425 

     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 7.71 6.89 7.71 6.88 
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22. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
PTTGC 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังาน  PTTGC  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุน้ท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุน้
คงเหลือเพื่อ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

19 ตุลาคม 2554 46.32 1 : 0.2590478 0.66 2.80 19 ตุลาคม 2559 

 
 

23.      รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

รายไดค้่าขนส่ง 1,465.76  977.08  1,500.14  1,008.16 
เงินปันผลรับ 124.33  256.07  6,598.09  5,630.66 
ดอกเบ้ียรับ 828.20  878.71  1,386.14  1,112.97 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 64.83 

 
73.68 

 
64.83 

 
73.68 

อ่ืน ๆ 2,056.56  2,040.36  617.29  1,678.91 

รวม 4,539.68  4,225.90  10,166.49  9,504.38 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take-or-Pay) เป็นเงินชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก    
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพ่ือจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  
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24. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลักษณะท่ีสาํคัญ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 
 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
      งานระหวา่งทาํ 

287.18  (368.94)  (32.19)  (698.95) 

ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 607,184.63  467,098.08  610,396.36  453,385.31 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 3,744.38  3,761.76  1,788.36  1,595.59 
ค่าจา้งบุคคลภายนอก 1,562.44  1,474.92  1,381.93  1,008.32 
ค่าขนส่ง 4,536.80  3,344.43  2,339.06  1,875.17 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,285.64  13,639.54  3,403.14  3,164.58 
ค่าซ่อมแซม 1,161.59  933.07  548.30  528.00 
ค่าสาธารณูปโภค 3,371.65  3,028.58  3,089.63  2,674.08 
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
            บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก

ตามส่วนงานทางภมิูศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 12,484.80 112,421.05 150,199.75 391,509.71 19,183.12 - 5,827.80 478.60 - 692,104.83 
         -ระหวา่งกนั 36,053.30 5,376.70 2,013.56 25,603.43 5.25 - - 398.29 (69,450.53) - 

ขายสุทธิ 48,538.10 117,797.75 152,213.31 417,113.14 19,188.37 - 5,827.80 876.89 (69,450.53) 692,104.83 

กาํไรขั้นตน้* 43,662.12 18,421.95 6,900.85 100.44 920.37 - 2,010.54 190.47 (465.98) 71,740.76 

EBITDA  35,641.81 15,965.19 4,793.20 284.43 539.63 - 1,199.31 180.52 61.60 58,665.69 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (10,032.42) (3,377.70) (570.97) (3.29) (254.77) - (724.98) (322.09) 0.58 (15,285.64) 

EBIT  25,609.39 12,587.49 4,222.23 281.14 284.86 - 474.33 (141.57) 62.18 43,380.05 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 52.24 149.91 - 4,995.43 5,123.43 (73.15) 41.33 - 10,289.19 

ดอกเบ้ียรับ          828.20 

รายไดอ่ื้น-สุทธิ          9.29 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          2,932.21 

ตน้ทุนทางการเงิน          (4,468.20) 

EBT          52,970.74 
ภาษีเงินได ้          (9,430.73) 

กาํไรสาํหรับงวด          43,540.01 

การแบ่งปันกาํไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          37,385.78 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,154.23 

กาํไรสาํหรับงวด 43,540.01 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
งบการเงินรวม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 4,789.86 87,632.90 131,918.92 289,578.53 19,630.02 - 6,886.70 420.25 - 540,857.18 
         -ระหวา่งกนั 32,823.02 5,612.91 1,333.76 18,296.86 0.31 - - 271.16 (58,338.02) - 

ขายสุทธิ 37,612.88 93,245.81 133,252.68 307,875.39 19,630.33 - 6,886.70 691.41 (58,338.02) 540,857.18 

กาํไรขั้นตน้* 33,946.83 19,226.54 5,290.97 2,373.37 1,326.05 - 3,091.50 263.21 (228.54) 65,289.93 

EBITDA  26,072.96 16,639.38 3,582.44 2,181.85 970.31 - 2,199.93 64.71 133.45 51,845.03 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (9,092.33) (2,896.34) (669.89) (3.23) (163.01) - (537.11) (278.21) 0.58 (13,639.54) 

EBIT  16,980.63 13,743.04 2,912.55 2,178.62 807.30 - 1,662.82 (213.50) 134.03 38,205.49 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก     
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม - 73.69 137.78 - 5,516.03 5,666.68 (39.57) 10.25 - 11,364.86 

ดอกเบ้ียรับ          878.71 

รายไดอ่ื้น-สุทธิ          1,518.90 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          2,875.93 

ตน้ทุนทางการเงิน          (4,393.18) 

EBT          50,450.71 
ภาษีเงินได ้          (10,728.00) 

กาํไรสาํหรับงวด          39,722.71 

การแบ่งปันกาํไร           

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          34,922.30 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สีย 
  ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,800.41 

กาํไรสาํหรับงวด 39,722.71 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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26.       การซ้ือธุรกจิ  
 

 

            เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554  PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV)  ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของกลุ่ม
บริษทั PT Kalpataru Investama (PT KPI) จาํนวน 7 บริษทัในสัดส่วนร้อยละ 75  โดยบริษทัดงักล่าวดาํเนิน
ธุรกิจปาลม์นํ้ามนัในประเทศอินโดนีเซีย  

 
รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,458.97 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (1,160.91) 

ค่าความนิยม  298.06 

             
            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.76 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,137.84 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23.59 
เจา้หน้ีอ่ืน (11.90) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3.17) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,160.91 
ค่าความนิยม  298.06 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,458.97 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,458.21 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  PTTGE BV อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิเพ่ิมเติม  
ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถกูปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบรูณ์ 
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26.      การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

            เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2555  PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. (PTTAPM) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI ได้
ลงทุนเพ่ิมใน Red Island Mineral Limited (RIM) โดยเพ่ิมสัดส่วนการถือหุน้อีกร้อยละ 66.50 จากเดิมร้อยละ 
33.50 เป็นร้อยละ 100 ส่งผลให ้ RIM เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย โดย RIM จดทะเบียนท่ี
ประเทศออสเตรเลีย และประกอบธุรกิจร่วมทุนกบัรัฐบาลมาดากสัการ์ในการสาํรวจและพฒันาเหมืองถ่านหิน  

 
            PTTAPM ไดช้าํระราคาของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ใน RIM จาํนวน 44.86 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ประมาณ  1,361.09 ลา้นบาท  
 
            รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและคา่ความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียก่อนการเปล่ียนแปลงสัดส่วน 1,514.83 
กาํไรจากการตีมูลค่าใหม่ของมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 274.34 

 1,789.17 
เงินสดจ่าย 885.38 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 438.74 

มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีจ่าย 3,113.29 

             
            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.41 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 9.39 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ13) 4.09 
สินทรัพยเ์หมือง  (หมายเหตุฯ15) 4,245.73 
สินทรัพยอ่ื์น 0.09 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (39.10) 
เงินกูย้มื (355.87) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (878.29) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 2,989.45 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (578.80) 
บวก ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 16) 702.64 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า 3,113.29 
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26.      การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

                                                                                                                   หน่วย : ลา้นบาท 

เงนิสดจ่ายเพือ่เปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

เงินสดจ่าย  885.38 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 438.74  

ส่วนเกินของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 40.38  

1,364.50  
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย  (3.41) 

1,361.09  

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555   PTTAPM อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
เพ่ิมเติม ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือ
เร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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27.      การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีําส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

 วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย(ผูฟ้้องคดี)ไดย้ืน่ฟ้องหน่วยงานรัฐ 
8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอให้ศาลฯ                  
มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการ
ลงทุน 76 โครงการในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
 

วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปด
สั่งระงับโครงการ 76 โครงการท้ายคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง
เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  ยกเว้นโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดให้เป็นประเภทโครงการท่ีตอ้งจัดทาํ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน                   
25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 

วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่คาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้                
ผูถู้กฟ้องคดีทั้ งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอยา่งชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม   
 

วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 

วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี สรุปไดว้า่ใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ข่ายลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 

 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 รายยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯต่อศาลปกครองสูงสุดและต่อมา    
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนักงานอยัการเจา้ของสํานวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2553 
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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28.      การดาํเนินการกรณีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเลร่ัว 
 
 บริษทัฯได้ว่าจ้างบริษทัผูรั้บเหมาแห่งหน่ึงดาํเนินงานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและจาก                   
การดาํเนินงานดงักล่าว  บริษทัผูรั้บเหมาไดก้ระทาํละเมิด ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯได้
รวบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงัสาํนกังานอยัการสูงสุด เพ่ือขอให้ฟ้องร้องดาํเนินคดี เรียกร้อง
ค่าเสียหายต่างๆ จากบริษทัผูรั้บเหมา  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งพนกังานอยัการพิจารณาขอ้เท็จจริงต่างๆ เพ่ือจดัทาํ
คาํฟ้องยืน่ต่อศาล 

 
29.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

           การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

29.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

29.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้ห้การสนับสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 59,311.35   
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้ห้แก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว
ไปแลว้รวมทั้งส้ิน 58,003.02  ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 1,308.33  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2554 : 1,664.47 ลา้นบาท) 

 
29.1.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555    
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ คงเหลือ
วงเงิน  0.19  ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ  5.89 ลา้นบาท   (ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2554  :   
0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.05 ลา้นบาท) 

 
29.1.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกัน 3 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากับภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกันทั้ ง 3  แห่ง                   
มีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมี
ภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 445.31 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,799.49 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 : 435.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13,863.11 ลา้นบาท) 

 
29.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบับริษทัร่วม

แห่งหน่ึง  เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้บริษทัร่วมมีกบัเจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใต้
สัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 1,028  ลา้นบาท               
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 1,028 ลา้นบาท) 
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29.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
            
29.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 

 
29.1.5 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้น (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ

ค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  บริษทัฯมีภาระผกูพนั
ตามสัญญาดงักล่าวคงเหลือ เป็นจาํนวนเงิน 3,640.36 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 
3,686.11 ลา้นบาท) 

 
29.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต    

ตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได  ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มี.ค. 2555  31 ธ.ค. 2554  31 มี.ค. 2555  31 ธ.ค. 2554 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 2,602.35  2,376.22  211.31  225.23 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,513.95  4,829.45  388.92  406.52 

- เกินกวา่  5  ปี 4,498.85  5,062.27  867.81  872.26 

 รวม 11,615.15  12,267.94  1,468.04  1,504.01 

 
29.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน 38,531.16 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 37,222.42 ล้านบาท) และในงบการเงิน                    
เฉพาะกิจการ จาํนวน  38,035.60  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 23,500 ลา้นบาท ) 
 

29.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of Guarantee) 
ในงบการเงินรวมจาํนวน   3,722.32  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 : 2,669.92  ลา้นบาท)  และใน             
งบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 102.40  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 102.24 ลา้นบาท) 
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29.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์ห้แก่บริษทัฯ เพ่ือนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ก่อนครบกาํหนด
สัญญาบริษทัร่วมดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯจึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญา โดยเม่ือ
วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2552 บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้อง
ให้บริษทัฯ และบริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษทั                  
จดทะเบียนดงักล่าว หรือใหร่้วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน   

 
 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอให้จาํหน่ายขอ้พิพาท             
ในส่วนของบริษัทร่วมออก  ซ่ึงสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งให้จําหน่ายข้อพิพาทในส่วนของ                  
บริษทัร่วมออก 

 
บริษัทฯได้มอบคดีให้สํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคาํคัดค้านแก้คดี ซ่ึงพนักงานอัยการได้ยื่นคาํคัดค้าน                        
ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่บริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งขั้นตอน
การดาํเนินกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 

           
29.6 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และ 8 กนัยายน 2553 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย 

ไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ือเรียกค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตาม
สัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดงักล่าวไม่เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้น
สัญญา อีกทั้ งบริษัทผูรั้บเหมาปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา   บริษัทฯ จึงปฏิเสธข้อเรียกร้องของ                        
บริษทัผูรั้บเหมา พร้อมทั้ งได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัผูรั้บเหมาดว้ย    ปัจจุบันคดีหน่ึงอยู่ระหว่าง
สถาบันอนุญาโตตุลาการดําเนินการแต่งตั้ งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ เพ่ือเร่ิมการพิจารณาชั้ น
อนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนอีกคดีหน่ึงไดมี้การแต่งตั้ งอนุญาโตตุลาการเพ่ือช้ีขาดขอ้พิพาทแลว้ คดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 
29.7 เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  2554 มูลนิธิยามเฝ้าแผน่ดินกบัพวกรวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯและกระทรวงการคลงั

ต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ)  กล่าวหาว่าการดาํเนินการแปรรูป การกระจายหุ้น รวมทั้งการประเมินราคา
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นไปโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลฯพิพากษาว่าการขายหุ้นตกเป็นโมฆะ
และให้ขายใหม่   และให้หุ้นในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ีบริษทัฯ ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผกูขาด
โดยสั่งให้บริษทัฯขายหุ้นในโรงกลัน่นํ้ ามนั และขอให้สาธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชน
ตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบัการผกูขาดโดยสั่งให้บริษทัฯ ขายโรงแยกก๊าซ ซ่ึงบริษทัฯไดป้ฏิเสธ      
ขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และบริษทัฯโดยพนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลแลว้   
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29.8 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร
เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา  โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ืน่หนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมให้แต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยูร่ะหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย ในขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 

 

30.      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 

30.1 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 13.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 37,119.13 ลา้นบาท  
โดยเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 6.00 บาท จาํนวน2,854,189,126 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 17,125.13 ลา้นบาท  คงเหลือ                      
เงินปันผลท่ีจะจ่ายสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท จาํนวน 
2,855,073,343 หุน้ คิดเป็นเงินจาํนวนประมาณ 19,994 ลา้นบาท  ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี  30  เมษายน 2555 

 

30.2    เม่ือเดือนเมษายน 2555 บริษทัฯ ไดรั้บแจง้อยา่งเป็นทางการจาก EMG ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ PTTI วา่บริษทั 
Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษทั Egyptian Natural Gas Holding  Company 
(EGAS) ซ่ึงเป็นคู่สัญญาในการซ้ือขายก๊าซฯ จากประเทศอียปิตไ์ปยงัประเทศอิสราเอล ไดแ้จง้ยกเลิกสัญญา
ซ้ือขายก๊าซฯ ระหวา่ง EGPC/EGAS กบั EMG   ซ่ึง EMG เห็นวา่การกระทาํดงักล่าวไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
EMG,  PTTI รวมทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืน อยูร่ะหวา่งการปรึกษาหารือร่วมกนักบัท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  เพ่ือหา
แนวทางการดาํเนินการปกป้องประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ต่อไป 

            

อน่ึง EMG ไดด้าํเนินการยื่นฟ้องดาํเนินคดีกบั EGPC/EGAS ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 เน่ืองจาก EGPC/EGASไม่สามารถดาํเนินการส่งก๊าซให ้EMG ไดต้ามปริมาณท่ีกาํหนดในสัญญา
ซ้ือขายก๊าซฯ นบัตั้งแต่โครงการเร่ิมดาํเนินการและหยดุส่งก๊าซเป็นระยะเวลานานมากข้ึนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
จราจลในประเทศอียิปตเ์ม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีผา่นมา โดย EMG ไดเ้รียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน และ
ขอให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณาสั่งให้ EGPC/EGAS ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา  รวมถึงมีคาํสั่ง
ให้ระงบัการยกเลิกสัญญาซ้ือขายก๊าซฯ ในระหวา่งการเจรจาแกไ้ขปัญหาการส่งก๊าซฯ ดงักล่าว ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

 

30.3 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 
 

________________________ 
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// // // // // // // // // // // // // // // // //

กลุมสํารวจฯ 1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP x / / *0
/

2 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด PTTNGD x

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG

4 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด CHPP

5 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด PTTCL

6 บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด PTTRB x

7 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

8 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรย่ี จํากัด PTTGE x

9 บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด BSA

10 บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด TLBC

11 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด PTTPM / / /

12 บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด PTTPL x

13 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด PTT TANK

Trading 14 บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด PTTT x /

15 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด EnCo

16 บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด PTTI x / / /

17 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด PTTUT x /

18 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด TP x

19 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด IPT x

20 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM-T

21 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด TTM-M

22 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด DCAP

23 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร จํากัด RPCL

24 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร จํากัด B.Grimm BIP

25 บริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด NNEG

26 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด BIC

27 บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE /

28 บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด PA-Thai

29 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BAFS

30 บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด IPS

31 บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด FPT

32 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จํากัด VLPG

33 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

34 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

35 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

36 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

37 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) PTTGC / / */ 0/

38 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด PPCL 0/ /

39 บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด SPRC / / /

40 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP x / */

41 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP / / /

42 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC / / / 0/

43 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด HMC /

44 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด PTTAC

45 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด PTTME x /

46 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด PMBC

47 บริษัท พีทีที เอนเนอรย่ี โซลูช่ันส จากัด PTTES

48 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP /

49 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด PTTICT /
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