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สรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร (Fact Sheet) 

ชื่อเฉพาะ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2555 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2562 

ชื่อผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุน้กู”้) 

ส่วนท่ี 1 สาระส าคัญของตราสาร 
ประเภทตราสาร: หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี:  ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี และ ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.48 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  
อายุตราสาร:  6 ปี 11 เดือน 24 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 
วันที่ครบก าหนดอาย:ุ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  - ไม่มี – 
สกุลเงิน:  บาท        
จ านวนและมูลค่าเสนอขายจ านวนไม่เกิน 15 ล้านหน่วย และมูลคา่เสนอขาย: ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท      
มูลค่าและประเภทของหลักประกนัหรือการค้ าประกัน:         -ไม่มี -           
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ณ วันเสนอขาย:  AAA (tha) จัดอันดบัโดย: บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมือ่วันที่ 19 
เมษายน พ.ศ. 2555 
 
ส่วนท่ี 2 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของตราสาร 
2.1 ลักษณะพิเศษและความเส่ียงของหุ้นกู้   

 ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.10 ต่อปีในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 และในอัตราร้อยละ 5.10 ต่อปีในปีที่ 5 ถึงปีที่ 7   
ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะช าระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และได้รับช าระเงินต้น 1,000 บาทต่อหน่วย เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562  ซ่ึงบริษัทจะท าการจ่ายช าระโดยเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึง
ก าหนดช าระเงิน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวน ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 12 หัวข้อ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้
ที่เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้  หัวข้อ 9 หน้าที่ 7 ถึง
หน้าที่ 8 วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้)  

 สาระส าคัญของหลักประกันหรอืการค้ าประกัน  - ไม่มี -  

 เงื่อนไขส าคญัที่แตกต่างจากข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเปน็ประเดน็ส าคัญได้ดงันี้ 

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด มีการก าหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่
ชัดเจนและกระทันการมากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อก าหนดสิทธิ) 

สรุปข้อมูลส าคัญของตราสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปน็เพียงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับ 
ลักษณะและความเส่ียงท่ีส าคัญของตราสารที่เสนอขาย  ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทนุ 
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(2) ระบุข้อความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตุผิดนดัของผู้
ออกหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อก าหนดสิทธิ) 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรใน
กรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยส าคัญ” (ข้อ 13.2 (ง) 
ของข้อก าหนดสิทธิ) 

2.2 ความเสี่ยงทั่วไป  

2.2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู ้

ตามรายละเอียดทีป่รากฎตามหนงัสือช้ีชวน ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ ปจัจัยเสี่ยง หน้าที่ 2 ถึงหน้าที่ 15  

2.2.2 ความเสี่ยงของตราสาร 

 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อ
ผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ (default)  ซ่ึงหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือ
ผิดนัดช าระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้  ในการ
ประเมินความเส่ียงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้  ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดท าโดยสถาบันจัดอันดับความเส่ียง 
(CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้  ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ า แสดงว่าความเส่ียงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้น
กูสู้ง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว   

 อย่างไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนนิงานของบรษิัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit 
rating ของหุน้กู้หรือบริษทัผู้ออกหุ้นกู้  และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบรษิทัผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดอนัดบั credit rating  ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต.  สถาบันจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk) 

เนื่องจาก หุ้นกู้ทีเ่สนอขายเป็นหุน้กู้ที่ใหผ้ลตอบแทนประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นหลงัจากทีผู่้ลงทุนได้ลงทุนในหุน้กู้นี้ไปแล้ว อาจส่งผลให้มูลค่าซ้ือขาย
ของหุน้กู้ดังกล่าว ต่อหน่วยลดลงซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะไม่มี
ผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่ได้ก าหนดไว้ของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย  

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึน้เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงคจ์ะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถ
ขายหุ้นกู้ไดท้ันทใีนราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซ้ือขายเปลีย่นมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก  ทั้งนี้ ผู้ออก
หุ้นกู้ไม่ได้น าหุน้กู้ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซ้ือขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับ
ผู้ค้าตราสารหนี้  



หนังสือชี้ชวน 

 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 
เสนอขาย 

หุ้นกู้ชนิดระบชุื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562”  
ปีที่ 1 ถงึปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ปีที่ 5 ถงึปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี  

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.48 ต่อป ี
จ านวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท  

โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด PTTC125A และ 

ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจอง การจ าหนา่ย และการจัดสรร) 

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AAA (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555  

 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)         ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขาย 
วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ส าหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถ้อืหุ้นกู้ชุด PTTC125A  

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ส าหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้กู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือช้ีชวน : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

ค าเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ 

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ท่ีได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิ นหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนน้ันมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ท้ังน้ี ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่
ไม่เกินสองปีนับจากวันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ 

ท้ังน้ี การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนท่ีได้ย่ืนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ
แล้ว และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน  

บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนได้ท่ีศูนย์สารสนเทศตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันท าการของส านักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 

 
ค าเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 



 

 

Disclaimer 
 
หนังสือชี้ชวนฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพิจารณาลงทุนใน  “หุ้นกู้ไม่มี
ประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทและผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นหรือจัดท าข้อมูลดังกล่าวขึ้นใหม่ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ลงทุนดังกล่าว หนังสือชี้ชวนฉบับนี้ควรพิจารณา
ควบคู่กับเอกสารที่แนบมา (ถ้าม)ี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ นักลงทุนจะต้องตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเอง โดยใช้ข้อมูล
จากหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นเพียงเอกสารประกอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และ /หรือหุ้นกู้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบันและผลการ
ด าเนินงานในอดีตของบริษัทและข้อมูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นข้อมูลที่
ได้รับจากบริษัทซึ่งได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีข้อความที่มี
ลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาจากการ
คาดคะเนผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายได้ในอนาคตที่ยังไม่อาจก าหนดได้ในขณะนี้ นอกจากนี้ ข้อความใน
ลักษณะดังกล่าวเกี่ยวกับโอกาส โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่ง ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคตดังกล่าวเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งมิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแต่อย่าง
ใด  ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดก ารณ์
ในอนาคตดังกล่าวเนื่องจากปัจจัยต่างๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ 
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏในแบบหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และข้อมูลดังกล่าว
อาจถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะไม่รับผิดชอบ
ในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แต่อย่างใด การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยง ซึ่งผู้สนใจลงทุนควร
พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรอบคอบ ผู้สนใจลงทุนต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษัทและข้อมูลที่ปรากฏใน
เอกสารนี้ รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ได้รับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะต้องไม่ถือว่าข้อมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นการให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี  นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษี เกี่ ยวกับข้อมูลเกี่ ยวกับการลงทุนใน  
หุ้นกู้นี้ด้วยตนเอง 

การจัดส่งหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มิได้เป็นการรับรองโดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายว่าข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนฉบับนี้หรือภายหลัง และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แต่อย่างใด 
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  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  

 

 ส่วนที่ 1 หน้าที ่ 1 

  ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ
จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เป็นบรษิทัพลังงานแหง่ชาติที่ประกอบธุรกจิปิโตรเลียมและปิโตรเคมคีรบวงจร โดยปรชัญาการด าเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อ
เป็นพลังที่ยั่งยืนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าจนถงึปลายน้ าโดย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งให้กับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ ปตท. ด าเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทนุผ่านบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี ้

 ธุรกิจต้นน ้า 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ด าเนินธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซ
ธรรมชาติผ่านบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ น าเข้าจากประเทศเพื่อน
บ้าน และในรปูของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนใน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ
เพื่อใช้เปน็วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทย  รวมทั้งการจ าหน่ายเปน็ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพื่อใช้เปน็เช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรมและขนส่ง  

ธุรกิจปลายน ้า 

หน่วยธุรกิจน ้ามนั 
ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

และก๊าซปิโตรเลียมเหลวในส่วนที่ใช้เปน็เช้ือเพลิงใน ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง่ โดยผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
2 ช่องทางหลัก คือ ตลาดค้าปลกี โดยจัดจ าหน่ายผ่านสถานีบริการน้ ามัน ปตท. และตลาดพาณิชย์ โดยจัดจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกคา้
ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด
ต่างประเทศ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ามาตรา 7 รวมทั้งจ าหน่าย LPG  

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
ด าเนินธุรกิจจัดหาและการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ประกอบดว้ย การจัดหา การน าเข้า การส่งออก และการค้าระหว่าง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตา่งๆ ได้แก่ น้ ามันดบิ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี(ไม่รวมผลิตภัณฑ์
พลาสติก) ตัวท าละลายและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการจัดหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนนิธุรกิจใหแ้ก่
บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้กับประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั กลุ่ม ปตท. 

 
 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  

 

 ส่วนที่ 1 หน้าที ่ 2 

ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 
ธุรกิจต้นน ้า 
ธุรกิจส้ารวจและผลติปิโตรเลียม 
ปตท. ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียมผ่านบรษิทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในธรุกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในราคาที่แข่งขันไดเ้พื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานใหก้ับประเทศ  

ธุรกิจปลายน ้า 

ธุรกิจปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑ์จากโรงกล่ันของ

กลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนนุการพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมขีองไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทดแทนการน าเข้าและสนับสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดบิ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดย ปตท. ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมใีนสายโอเลฟินส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบครบวงจร ผ่านการ
ร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม  

ธุรกิจการกลั่น 
ปตท. ลงทนุในธุรกิจการกล่ันเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิงให้กบัประเทศทดแทนการน าเข้า 

โดยด าเนนิธุรกิจการกล่ันน้ ามันและธุรกิจต่อเนื่องที่ใช้ผลติภัณฑ์จากโรงกล่ันเป็นวัตถุดบิ ผ่านการรว่มทุนในบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
โดย ปตท. จดัหาน้ ามันดิบและรบัซื้อน้ ามันส าเร็จรปูและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากบรษิทัโรงกล่ันในกลุ่ม ปตท. เพื่อจ าหน่ายให้กับ
ตลาดในประเทศและส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ   

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ด าเนินธุรกิจพลังงานในตา่งประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ  และแหลง่พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความ
มั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ และเปน็การต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบนัโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผ่านบริษทั พีททีี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และ
บริษทั พีทีที กรีน เอน็เนอร์ยี จ ากัด  โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในทัง้สองบริษทั  
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 สรุปฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน 
รายได้ของ ปตท.และบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงนิรวมส้าหรบัช่วงปี 2552 - 2554 ส่วนใหญ่เปน็รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
น ้ามัน ในทางกลบักัน ก้าไรก่อนหกัดอกเบี ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจส้ารวจและผลิตและ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดงันี   

    สรุปฐานะการเงินและผลการด้าเนินงาน (ต่อ) 

 
*งบการเงินจัดท าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ปฏิบัติ และได้ท าการปรับปรุงย้อนหลังส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2553ซึ่งผ่านการสอบ
ทานจาก สตง.แล้ว     

 
 

ผลิตภัณฑ/์บริการ 
ปี 2552  

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได ้/1       
1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาต ิ 341,082 21.50 402,944 21.22 449,526 18.51 

2. ผลิตภัณฑ์น ้ามนั 1,137,520 71.71 1,363,597 71.82 1,786,905 73.59 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี 75,526 4.76 94,730 4.99 145,628 6.00 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง 20,200 1.27 24,652 1.30 30,851 1.27 

5. ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค 682 0.04 614 0.03 625 0.03 

6. รายได้จากธุรกิจเสริมและอื่นๆ 5,220 0.33 5,768 0.30 7,456 0.31 

7. รายได้ค่าบริการ 5,944 0.37 6,378 0.34 7,174 0.30 

รวม 1,586,175 100.0 1,898,682 100.0 2,428,165 100.0 

ก้าไรก่อนหักดอกเบี ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ้าหน่าย (EBITDA) /2 

      

1. กลุ่มธุรกิจส้ารวจ ผลิตและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

122,751 86.02 149,051 87.51 180,207 85.51 

2. กลุ่มธุรกิจน ้ามัน 13,758 9.64 14,479 8.50 16,515 7.84 

3. กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี 1,077 0.75 1,199 0.70 3,777 1.79 

4. กลุ่มธุรกิจการกลัน่ - - - - - - 

5. ธุรกิจถ่านหนิ 7,317 5.13 5,362 3.15 9,275 4.40 

6.  อื่น ๆ (2,361) (1.65) 49 0.03 646 0.31 

7.  ปรับปรุงรายการระหว่างกัน 162 0.11 190 0.11 328 0.16 

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

ภาษีเงินได ้ 33,315  33,961  43,231  

ก้าไรสุทธ ิ 59,548  83,992  105,296  

ก้าไรสุทธิต่อหุน้ขั นพื นฐาน (บาท / หุ้น) 21.06  29.58  36.91  
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/1  ข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่อง รายได้จากการขายและการให้บริการ 
/2  ข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชย์ในการท ารายได้และก าไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
และมีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท . ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส้าคัญ  

 ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของ ปตท. ประกอบด้วย 

 1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

 1.1   การก าหนดวิสัยทัศนท์ี่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยนืเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบรษิัทพลังงานไทยข้ามชาติช้ัน
น ารวมถึงมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจต่างประเทศ ดังนั้นภายใตส้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
และของประเทศไทยจึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ท าให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจดังกล่าว ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ 
  1.2 ความหลากหลายทางธุรกิจของ ปตท. ที่เช่ือมกันเป็นลูกโซ่ การขยายธุรกิจสู่การลงทุนในต่างประเทศ และการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท .มีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้น หากไม่มีการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความ เส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อ
รองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1 การจัดหาก๊าซธรรมชาติได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและของประเทศที่
ส่งผลใหป้ริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจจะไม่เป็นไปตามที่ ปตท. คาดการณ์ ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหา Take-or-Pay 
จากสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่หรือสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่ ซ่ีงจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบ 
การของ ปตท. 

2.2 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ตามราคาตลาดโลก ซ่ึงขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่นภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงค์และอุปทาน เสถียรภาพทางการเมือง ฯลฯ ท าให้ 
กลุ่ม ปตท. ต้องมีนโยบายจัดตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยงด้านราคาร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. 

  2.3 การด าเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น 
เช่น การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์และการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

  2.4 การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเช่ือมโยงกันของการด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจรจาก
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นจนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลปตท. มีความเส่ียงจาก
การที่ผลการด าเนินงานของ ปตท. ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม  

       2.5  ความเส่ียงจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศนั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน ฯลฯ ท าให้ ปตท. ต้องมีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันและ/หรือบรรเทาความเส่ียงจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  

 

 ส่วนที่ 1 หน้าที ่ 5 

 3. ความเสีย่งทางด้านปฏิบัติการ 
   ปตท. ให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเชิง
พาณิชย์ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกและเหตุอันตรายอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้  ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงรวมถึงการท าประกันภัยคุ้มครองความเส่ียงแต่อย่างไรก็ตามการท าประกันภัยไม่สามารถ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภทอย่างเต็มมูลค่า อีกทั้งการด าเนินธุรกิจของ ปตท. อาจได้รับผลกระทบจากการที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น 

 4. ความเสี่ยงทางการเงิน 
 4.1 ฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท . อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท 
ดังนั้น ปตท. ต้องมีการก าหนดนโยบายและการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 ปตท. มีนโยบายในการสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความยั่งยืนให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ซ่ึงกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินรวมของ ปตท. ได ้
  4.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใช้เงินทุน ซ่ึงอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว้ 

 ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ของปัจจัยเสี่ยง สามารถดูได้จากหัวข้อปัจจัยเสี่ยง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปี 2554 ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 4,184 ล้านลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน (ทีค่่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต) 
เพิ่มขึ้น 109 ล้านลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งนีค้ิดเป็นสัดส่วนการจดัหาจากแหล่งในประเทศและ
ต่างประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตามล าดับ 

ส าหรับการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉลี่ย 4,147 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึน้ 107 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือ
ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2553 

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ ามัน 

ความต้องการใช้น้ ามันของประเทศของปี 2554 จ านวน 42,005 ล้านลิตร ส่วนใหญ่เป็นความต้องการใช้น้ ามันดีเซลน้ ามัน
เบนซินและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในส่วนของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ภาครัฐยังคงตรึงราคาขายปลีกในประเทศของภาคครัวเรือนไว้
จนถึงส้ินปี 2555 ในขณะที่ให้ปรับราคาขายก๊าซฯในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง 

3. ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
ปี 2554 การผลิตปิโตรเคมีในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 13 เนื่องจากการขยายก าลังการผลิตในประเทศและ

ความต้องการจากต่างประเทศทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย ในขณะที่การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลง
ร้อยละ 4  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  

 

 ส่วนที่ 1 หน้าที ่ 6 

 การเสนอขายหลักทรัพย์ 

 บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ช่ือ “หุ้น
กู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน อัตรา
ดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ร้อยละ 4.10 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 ร้อยละ 5.10 ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.48 
ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (“PTTC125A”) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้
ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อ
รีไฟแนนซ์เงินกู้เดิม หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ AAA โดยบริษัท ฟิชท์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555  

(ควรอ่านรายละเอียดข้อมลูในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสนิใจลงทุน) 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1 – 1  

ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปิโตรเลียม ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษัทที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลค่า  :      28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
นิติบคุคลที่บรษิัทถือหุ้น : รายละเอียดตามหัวขอ้ 3.2 โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศัพท ์0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เว็บไซด์  http://www.pttplc.com 
ฝ่ายส่ือสารองค์กร : โทรศัพท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

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

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์    บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ช้ัน 4, 6-7 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โทรศัพท ์0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259 
ผู้สอบบัญชี   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ 0-2618-5803 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลักทรพัย์ 1  

สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์  อาคาร 2 ช้ัน 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลักทรัพย์ 1 ธุรกิจบริการหลักทรัพย์  เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

    โทรศัพท์  0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662

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


  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1 – 1.1  

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้   ธนาคารกสิกรไทยฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ช้ัน 11 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท์ 02-470-1952 โทรสาร 02-470-3684 

ที่ปรึกษากฎหมายส าหรับการออกและเสนอขายหุน้กู้  
บริษทั วีระวงค,์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 

    เลขที่ 540 อาคารเมอรค์ิวรี่ ทาวเวอร์ ช้ัน 22 ถนนเพลินจิต 
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ 02-264-8000 โทรสาร 02-657-2222 
 
 



 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่2 

 2. ปัจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปจัจยั
ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของ ปตท .  
และต้องมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั่วองค์กร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ท าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับความเส่ียงในระดับองค์กร
จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการ
และควบคุมความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในค าบรรยายหน้าที่งาน (Functional Description) 
ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาได้รับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งรวมกับปัจจัยเส่ียงใหม่ที่ได้ด าเนินการภายใต้แผนบริหารความเส่ียงในปี
ปัจจุบัน ปตท. จึงท าการปรับปรุงหัวข้อปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน   

การลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท. ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเส่ียงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งนี้  นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเส่ียงอื่นๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้
หรือเป็นความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ส าหรับข้อมูลปัจจัย
ความเสี่ยงที่อ้างอิงถึงรัฐบาลหรือข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบาล
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิได้ตรวจทานข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นในการลงทุนผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ปัจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

2.1 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 

2.1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

  กลุ่ม ปตท. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทย
ข้ามชาติช้ันน า (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน  และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขันและน าความได้เปรียบในทางการแข่งขันดังกล่าวมาใช้ในการลงทนุ
ขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ  ตลอดจนการขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ทรัพย์สิน การซ้ือหรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพในการแข่งขันหรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติ 
รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ ๆ  เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟ้า  ธุรกิจถ่ านหิน 
ธุรกิจ Engineering and Energy Solution เป็นต้น  

 ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยที่ยังมีปัจจัยความไม่
แน่นอน ความผันผวนของราคาน้ ามัน ความคาดหวังของผู้ลงทุนและความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จึงอาจ
เกิดความเส่ียงที่ท าให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจดังกล่าว อาทิ ความไม่แน่นอนของ
ปริมาณความต้องการใช้พลังงาน  ความผันผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศและ
ธุรกิจใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ในการขยายการลงทุนต่างประเทศต้องเผชิญกับความเส่ียงในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
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ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ การจัดหาเงินลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว้ 

ดังนั้นในการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ของการด าเนินธุรกิจในอนาคต  กลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ที่
เรียกว่า Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ที่เรียกว่า Strategic Thinking Session 
(STS) เพื่อคอยติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานที่
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่าง ๆ โดยได้มีการจัดท าแผนธุรกิจควบคู่กับแผนบริหารความเส่ียง  รวมถึงได้มีการจัดท า
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคาน้ ามันต่างๆ  เพื่อให้กลุ่ม ปตท. มี
แผนที่เหมาะสมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินการในทุกเดือนและมีการจัดประชุมผู้บริหารในกลุ่มเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาส  เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ของกลุ่ม ปตท. และการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะส้ัน เพื่อสร้างความมั่นใจในผล
ประกอบการจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   รวมทั้งได้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจผ่านทาง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  คณะกรรมการบริหารจัดการการเงินและบัญชีองค์กร  เป็นต้น  

2.1.2  ความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ  
 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ทีเ่ชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ การขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ และการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ๆ ท าให้เกิดความสลับซับซ้อนในการบรหิารจัดการบรษิัทในกลุ่ม ประกอบกับภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยังมคีวามผัน
ผวน อันส่งผลต่อความไม่แน่นอนของความต้องการของตลาดและราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ท าให้ ปตท. จ าเป็นต้อง
จัดเตรียมบคุลากรให้พร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆที่ไม่คุน้เคย และการทดแทนผู้บรหิารทีจ่ะเกษียณอายุ รวมทั้งการปรับและขยายฐานทางธุรกิจให้เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาส
และความสามารถในการเติบโตทีย่ั่งยืน ทัง้นี้หากการจดัเตรียมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีจ านวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเสี่ยงด้านการเตรียมบุคลากร โดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งการบริหารเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหารระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคัดเลือกและจัดท า Potential Pool เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดการ
บริหารตามความต้องการขององค์กร รวมทั้งยังมีคณะผู้บริหารระดับ CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า “PTT Group Management 
Committee” เป็นผู้ดูแล และกลุ่มพนักงานระดับต่ ากว่าผู้จัดการฝ่าย เป็นการบริหารจัดการภายในสายงานของ ปตท. หรือภายใน
ของแต่ละบริษัทในเครือ โดยใช้แนวความคิดการบริหารสายอาชีพเช่นเดียวกับระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมการที่
ปรึกษาสายอาชีพ ส าหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แต่ละสายอาชีพจะต้องจัดท าแผนก าลังคน ก าหนด  Key Position 
คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลและด าเนินการตามแผน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่ม ปตท.จะมีผู้บริหาร
และพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการส ารวจความผูกผันและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรทุกปี ผลการส ารวจใน 
พ.ศ. 2554 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทช้ันน าของโลก และ ปตท. ได้น าผลส ารวจในประเด็นต่างๆ ที่จะมีผลต่อความผูกพัน
และความพึงพอใจ มาปรับปรุงระบบงาน ค่าตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมในที่ท างาน ฯลฯ นอกจากนี้
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ปตท. จึงได้มีการ
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บริหารผลการปฏิบัติงานโดยการใช้ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน  (Key Performance Index: KPI) ที่ถ่ายทอดลงมาตามล าดับตั้งแต่
คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารระดับต่างๆ และพนักงาน ซ่ึงการขึ้น
เงินเดือนประจ าปีจะแตกต่างกันตามผลการด าเนินงาน และพฤติกรรมการท างานรวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเอง โดย
ก าหนดให้มีผู้แทนพนักงานเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และไม่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ 

2.2 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.2.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ  

 ในปีที่ผ่านมา ปตท. ได้ด าเนินการเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งในอ่าวไทยที่ก าลังการผลิตลดลงให้ยังคง
ระดับความสามารถในการผลิตต่อเนื่อง รวมถึงการเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ  Liquefied Natural 
Gas (LNG) จากกลุ่มผู้ขายในภูมิภาคต่างๆ   ซ่ึงนอกจากจะเป็นจัดหาก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ในปัจจุบันแล้วยังเป็น
การท าสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติล่วงหน้ากับผู้ขายก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ   

ในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการก าหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ ารายปีที่ ปตท. จะต้องรับซ้ือ โดยหากใน
ปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในสัญญา ปตท . จะต้องช าระค่าก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนที่ไม่ได้รับล่วงหน้า (Take-or-Pay) โดยที่ ปตท. มีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้ช าระไปแล้วนั้นในปีต่อๆ 
ไป โดยไม่ต้องช าระค่าก๊าซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ปตท. 
จะต้องรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าตามสัญญาในปีนั้นๆ  ก่อน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554  ปตท. มียอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติตามเงื่อนไข Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นจ านวน 8,496 
ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 ‟ 2544 
เนื่องจากความล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย  อย่างไรก็ตามจากประมาณ
การความต้องการก๊าซธรรมชาติ ปตท. คาดว่าจะสามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up ทั้งจากแหล่งยาดานาและเยตา
กุนได้หมดภายในปี 2557 

อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความต้องการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี   ประกอบกับความผันผวนของราคาน้ ามันในปัจจุบันและปัจจัยต่างๆ  ที่มี
ผลกระทบต่อความต้องการก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. ได้ 
ดังนี้ 

 ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่ ปตท. คาดการณ์  ซ่ึงหากมีปริมาณความต้องการสูง
กว่า จะท าให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการ  แต่หากปริมาณความต้องการต่ ากว่า อาจท าให้เกิด
ปัญหา Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ 

 ก าหนดการแล้วเสร็จของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใต้แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ที่จะใช้ก๊าซธรรมชาติอาจไม่เป็นไปตามแผน  
อาจส่งผลให้แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ  อาจก่อให้เกิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่ 

 ความผันผวนของราคาน้ ามันอาจท าให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่เข้ามาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง ซ่ึง
อาจท าให้ความสามารถในการแข่งขันของก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับเช้ือเพลิงอื่น ๆ ลดลง 



 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่5 

 ปตท. อาจไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว (Make-Up) จากแหล่งที่มี Take-or-Pay 
เดิมได้ตามแผน หากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จ าเป็นต้องรับก๊าซธรรมชาติตาม
ปริมาณผูกพันในทุกสัญญา     

 ความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือต่ ากว่าราคาที่ 
ปตท. ได้ช าระเงินไว้ล่วงหน้าภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากการรับก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนที่ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว (Make-up) 

 ผู้ขายก๊าซธรรมชาติอาจเกิดปัญหาที่ท าให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงักหรือหยุด ท าให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติใน
ปริมาณที่ ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือตามปริมาณที่ ปตท. ได้ช าระเงินล่วงหน้าไปแล้ว 

 ปริมาณส ารองก๊าซฯเริ่มลดลงและอาจส่งผลให้ปริมาณการผลิตต่อวันตามสัญญาลดลงได้ 

ในการรองรับความเส่ียงของการจัดหาก๊าซธรรมชาติและความต้องการก๊าซธรรมชาติ  ปตท . ได้มีการติดตามความ
เคลื่อนไหวของการจัดหาและความต้องการก๊าซธรรมชาติ และมีการประสานงานกับกลุ่มผู้ขายและกลุ่มผู้ซ้ืออย่างใกล้ชิด เพื่อ
จัดท าแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเจรจากับกลุ่ม
ผู้ขายและกลุ่มผู้ซื้อ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤติ    

นอกจากนี้ที่ผ่านมาความต้องการก๊าซธรรมชาติมีสูงกว่าปริมาณขั้นต่ าตามสัญญา  ท าให้ ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
ส่วนเกิน  เพื่อน ามาใช้ทดแทนหาก ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward)  ตามสิทธิที่มี
อยู่ในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติบางฉบับ   ส าหรับการรับก๊าซธรรมชาติที่มีการช าระเงินล่วงหน้า (Make-up) จากแหล่งยาดานา
และเยตากุนที่ผ่านมามีราคาต่ ากว่าราคาซ้ือขายในปัจจุบัน ท าให้มีก าไรจากส่วนต่างดังกล่าวมาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้น  

2.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท. 

ต้นทุนวัตถุดิบและราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงราคาซ้ือ
และราคาจ าหน่ายน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูปของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ที่ผ่านมา
ราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกมีความผันผวนสูง  เนื่องจาก
หลากหลายปัจจัย ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได้ รวมทั้งค่าการกล่ันและราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นวัฏจักร ส่งผล
ให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความผันผวนของราคาปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาคของโลก 
 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ คอนดอนเสท น้ ามัน

ส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผู้ผลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง ซ่ึง

เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 การก าหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 การเข้าซ้ือ/ขายตราสารอนุพันธ์น้ ามันของกลุ่มนักลงทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (NYMEX, ICE)  
 สภาพภูมิอากาศ 
 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 
 อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบกับโรงกล่ัน แหล่งผลิตน้ ามัน และเรือขนส่งน้ ามัน 
 การแข่งขันโดยพลังงานทดแทน 



 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่6 

 นอกจากนี้ สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติทุกฉบับจะอิงราคาน้ ามันเตาย้อนหลัง แต่บางฉบับจะมีระยะเวลาย้อนหลังที่
แตกต่างกัน  ดังนั้นหากราคาน้ ามันในตลาดโลกมีความผันผวนรุนแรง อาจท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบกับเช้ือเพลิงทางเลือกอื่นเป็นอย่างมากในบางขณะ   

 ที่ผ่านมาผู้บริหารกลุ่ม ปตท. มีนโยบายจัดตั้งทีม Price Risk Management เพื่อบริหารความเส่ียงด้านราคาวัตถุดิบและ
ราคาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งราคาซ้ือและราคาจ าหน่ายน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท . ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้โครงการ Oil Supply Chain Integration Management (OIM) โครงการ Petrochemical Integrated Supply Chain 
Management (PIM) และโครงการ Group Trading โดย ปตท. มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและในลักษณะกลุ่ม 
เพื่อสร้างพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบันกลุ่ม ปตท. ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงด้านราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ โดยการท าสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ทั้งระยะส้ันและระยะยาวระหว่างบริษัทคู่ค้า โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
ของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง
การเข้าซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการ
บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาและจุดประสงค์ เช่น การท า Swap หรือ Option และการด าเนินการบริหารความเส่ียง
ทุกครั้งจะด าเนินการตามนโยบายขององค์กรในแนวทางการบริหารความเส่ียงด้านราคาภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยด าเนินการควบคู่และสอดคล้องไปกับปริมาณซ้ือขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) 
ทั้งการบริหารต้นทุนราคาซ้ือ และบริหารความเสี่ยงราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีต่อผลตอบแทนและ
ผลประกอบการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้ง มีการจัดวางโครงสร้างและกระบวนการในการก ากับดูแลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  รวมถึงการก าหนดวงเงินมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk ‟ VaR) ใน
การท าการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และให้มีการรายงานสถานะความเส่ียงแก่ผู้บริหารและหน่วยงานเกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมมิให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเสี่ยงด้านราคาสูงเกินระดับที่เหมาะสม 

2.2.3 ความเสี่ยงจากการด าเนินการของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท. 

 จากการที่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการท าธุรกิจพลังงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
(กพช.) ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภาครัฐยังคงสามารถก ากับดูแลการ
ด าเนินการใดๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศัยอ านาจ 
ตามพระราชบัญญัติฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ    
นอกจากนี้ตามพระราชก าหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเช้ือเพลิง ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกค าส่ังเพื่อก าหนดมาตรการเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ  ได้ ซ่ึงรวมถึงการจ าหน่ายน้ ามันเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดังนั้นการก าหนดนโยบายและมาตรการด้านพลังงานของภาครัฐ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

อันเนื่องมาจากราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม และ
สนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศ โดย ปตท.ได้
เริ่มน า NGV มาใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสารประจ าทาง NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 
และภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดัน NGV เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ได้เป็นผู้ริเริ่มขยายก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
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ทางเลือกในภาคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และได้จัดท าแผนขยายการใช้ NGV เพื่อทดแทนน้ ามันเบนซินและดีเซลในภาคขนส่ง โดย
การลงทุนขยายสถานีบริการพร้อมกับส่งเสริมการขยายจ านวนรถยนต์ใช้ NGV ให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถบริการสาธารณะ ได้แก่ 
รถแท็กซ่ี และรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ให้ ปตท. ก าหนดราคา NGV ที่ 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2550-2551 โดยให้ ปตท. สามารถปรับราคา NGV ไม่เกิน 12 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 ปรับไม่เกิน 13 บาทต่อ
กิโลกรัมในปี 2553 และปรับตามต้นทุนที่แท้จริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป แต่สถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกได้ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานโดยตรึงราคา NGV ไว้ที่ระดับ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยจ่ายชดเชยราคา NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม และต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ในระดับราคา 
8.50 บาทต่อกิโลกรัม และคงอัตราเงินชดเชยในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 
2555 เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องบัตรเครดิตพลังงานและการปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ี  LPG เป็น NGV โดยให้มีการทยอยปรับขึ้น
ราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 จนถึงธันวาคม 2555 เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ 
NGV มากเกินไป และให้ทยอยปรับลดอัตราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จ านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 
2555 - เมษายน 2555  

จากนโยบายการตรึงราคาดังกล่าวประกอบกับต้นทุนการผลิตทั้งในด้านการลงทุนและราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติได้ปรับเพ่ิม
สูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก ส่งผลให้ปตท.ประสบภาวะขาดทุนจากการจ าหน่าย NGV เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ อย่างไรก็ตาม 
ปตท. ได้มีการทบทวนแผนการขยายสถานีบริการ NGV และการเพิ่มปริมาณจ าหน่าย NGV หากภาครัฐมีการด าเนินการตามแนว
ทางการแบ่งเบาภาระการขาดทุนตามมติ กพช. ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้ NGV อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ NGV สามารถเป็น
พลังงานทางเลือกและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามยังมีความเส่ียงที่ภาครัฐ
อาจจะยังคงตรึงราคาขายปลีก NGVต่อไปอีก 

 การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบันเป็นแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐได้มีการยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แต่ยังคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกล่ันน้ ามันคงที่ ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่งผลให้ราคาขายปลีกถูกก าหนด
ไว้ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ในประเทศ
แตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศค่อนข้างมาก  ส่งผลให้ปริมาณความต้องการ 
LPG ในประเทศเพิ่มขึ้นเกินกว่าก าลังผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให้ ปตท. เป็นผู้น าเข้า LPG ในราคา
ตลาดโลกและจ าหน่ายในราคาที่รัฐควบคุม โดย ปตท. จะได้รับเงินชดเชยคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงภายหลัง  การควบคุม
ราคา LPG ดังกล่าวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลั่นในกลุ่มไม่สามารถจ าหน่าย LPG ในราคาที่สะท้อนตลาดโลกและต้นทุนที่
แท้จริง การสูญเสียโอกาสในการส่งออก LPG รวมทั้งความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการที่ ปตท. จะได้รับเงินชดเชยการ
น าเข้า LPG คืนอีกทั้งปริมาณน าเข้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจท าให้ ปตท. ต้องลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการน าเข้า LPG 
ซ่ึงทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ที่ผ่านมารัฐบาลในหลายสมัยได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาราคา  LPG แต่เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลก
ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ให้ชะลอการปรับราคา
ขายปลีก LPG ออกไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และต่อมาได้มีมติให้ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2554  อย่างไรก็ตาม เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กพช. มีมติให้ปรับราคา LPG ให้ผู้ผลิตที่เป็นโรงกลั่นน้ ามันให้สะท้อนราคาตลาดโลกมากยิ่งขึ้น โดย
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ก าหนดสัดส่วนร้อยละ 76 อ้างอิงราคาตลาดโลก และอีกร้อยละ 24 อ้างอิงราคาคงที่ ที่ประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพื่อเป็น
การเพิ่มแรงจูงใจให้โรงกลั่นน้ ามันน า LPG ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น (Own Used) และจ าหน่ายเป็นวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี มาจ าหน่ายเป็นเช้ือเพลิงให้กับประชาชนและจูงใจให้เพิ่มการผลิต LPG ให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดการ
น าเข้า LPG และลดภาระของกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงที่จะต้องเข้ามาอุดหนุน ซ่ึงได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554  กพช.ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีก LPG ในภาคครัวเรือนและขนส่ง จากส้ินเดือน
มิถุนายน 2554 เป็นสิ้นเดือนกันยายน 2554 และเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้สะท้อน
ต้นทุนโรงกลั่นน้ ามัน ตั้งแต่กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทต่อ
กิโลกรัม และเมื่อวันที ่30 กันยายน 2554  กพช. ได้มีมติให้ขยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึง
ส้ินปี 2555 ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่อเตรียมจัดท าบัตรเครดิต
พลังงาน และปรับเปลี่ยนรถแท็กซ่ี LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เริ่มปรับขึ้นราคาขายปลีกเดือนละ 0.75 
บาทต่อกิโลกรัม จนไปสู่ต้นทุนโรงกลั่นน้ ามัน และก าหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันฯ ส าหรับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังมีความเส่ียงที่ภาครัฐฯอาจจะพิจารณา
ชะลอการปรับราคาขายปลีก LPG และราคา LPG ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ 
ปตท. ที่จะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ราคาน้ ามันในตลาดโลก 

 

2.2.4  ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของ ปตท. 
จากการที่ ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากการเข้าร่วมทุนในบริษัทต่างๆ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเช่ือมโยง

กันของการด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นจนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่มได้มีการซ้ือหรือควบรวมกิจการ การเข้าร่วมลงทุน การขยายก าลัง
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ การขยายธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ 
ปตท. ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากลักษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ความส าเร็จในการส ารวจและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุการณ์น้ ามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหล วัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น คู่แข่งจากภูมิภาคตะวันออก
กลางที่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า รวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ปตท. ได้มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการองค์กรใน
ลักษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและให้เกิด
การสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งได้มี
การศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ของการแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น   

ส าหรับเหตุการณ์น้ ามันและก๊าซธรรมชาติรั่วไหลที่แหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 และได้
เกิดเพลิงไหม้ในเวลาต่อมา นั้น ปตท.สผ. ได้ด าเนินการควบคุมสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อย โดยสามารถดับเพลิงและหยุดการ
รั่วไหลของน้ ามันและก๊าซธรรมชาติได้ในเดือนพฤศจิกายน 2552 และต่อมาก็ไม่ปรากฏคราบน้ ามันในทะเลอีก 

กรณีรัฐบาลอินโดนีเซียได้ท าหนังสือเรียกร้องให้บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจาก
เหตุการณ์มอนทารานั้น  เนื่องจากยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงยังไม่
สามารถยอมรับข้อเรียกร้องค่าชดเชยได้  ที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และ
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มีการประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ ามันทั้งในระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังจากที่ระงับเหตุแล้วอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด พบว่ามีการแพร่กระจายในวงจ ากัด  นอกจากนี้ได้ ปตท.สผ. ยังได้จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไข (Action Plan) ที่
ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ  อาทิเช่น การปรับปรุง Well Barrier, SSHE Management System, Drilling Management System 
และการจัดการในกรณีที่มีน้ ามันรั่ว เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
ทางรัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดเผยผลการพิจารณาแผนปรับปรุงแก้ไข โดยตัดสินให้ ปตท.สผ. สามารถด าเนินงานส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในออสเตรเลียต่อไปได้ เนื่องจากแผนการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ทั้งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการซ่ึงระบุโดยคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์มอนทารา (Montara 
Commission Inquiry) รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการด าเนินงานด้านส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งนี้ 
หน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และ ปตท.สผ. จะจัดท าข้อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการด าเนินการตามแผน
ปรับปรุงแก้ไขของ ปตท.สผ. เป็นเวลาอีก 18 เดือนส่วนการด าเนินงานเพื่อเริ่มผลิตน้ ามันจากแหล่งมอนทารานั้น ปตท.สผ.ได้มี
การเตรียมการเพื่อการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของหลุมบนแท่นผลิต เพื่อให้สามารถด าเนินการรื้อถอนแท่นขุดเจาะ 
และหลังจากนั้นจะด าเนินการติดตั้งแท่นผลิตและระบบการผลิตใหม่ต่อไป ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ในปลายไตรมาสที่ 3 
ปี 2555  
 
2.2.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ปตท. มีแผนการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศผ่านบริษัทในกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพิ่ม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ ปตท. โดยปัจจุบัน ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ ทั้งในส่วน
ธุรกิจที่ลงทุนไปแล้ว และในธุรกิจใหม่ๆ อาทิเช่นการลงทุนในธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติในประเทศอียิปต์ ธุรกิจน้ ามันปาล์มและ
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น  ดังนั้นความเส่ียงอันอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศนั้น 
ขึ้นกับปัจจัยหลายประการได้แก่ 

„ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่ค้าของประเทศดังกล่าว 
„ การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง นโยบายสนับสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านภาษีและด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

„ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงิน 
„ ขีดความสามารถขององค์กรในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
„ การลงทุนในโครงการที่มีลักษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีความต้องการใช้เงินลงทุนมาก ใช้เวลาใน
การพัฒนา อันอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ในการบรรเทาความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศ ปตท. ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดด้านกฎหมาย 
นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ  ด้านภาษี รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจขึ้นต่อธุรกิจ และ
น าผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลังจากการลงทุนแล้ว ได้มีการ
จัดระบบและหน่วยงานภายในเพื่อประมวลผลการประกอบการและปัจจัยความเส่ียงของโครงการที่ลงทุนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งเร่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการด าเนินงานและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
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2.3   ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัตกิาร 

2.3.1 ความเสี่ยงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในการด าเนินธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจส ารวจ ผลิต ขนส่งและเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส าเร็จรูปนั้น อาจท าให้เกิดอันตรายได้โดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม้ ระเบิด น้ ามันรั่วไหลปนเปื้อน หลุมขุดเจาะระเบิด ท่อก๊าซรั่ว 
การฟุ้งกระจายของก๊าซอันตราย การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระท าของบุคคลภายนอกและเหตุอันตราย
อื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคล ทรัพย์สิน ส่ิงแวดล้อม การด าเนินธุรกิจ 
ช่ือเสียงองค์กร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. 

ดังนั้น ปตท. จึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงทางด้านปฏิบัติการ โดยได้ประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคง 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ทั้งในสภาวะการท างานปกติ ไม่ปกติ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้นได้ และก าหนดมาตรการควบคุม ป้องกันและลดความเส่ียงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ตามข้อก าหนดมาตรฐานการจัดการ
ด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and 
Environment Management Standard : PTT Group SSHE MS) ที่เริ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ในปี 2553 เพื่อให้เป็นมาตรฐานของ 
กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ โดยมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) 
และระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) ซ่ึงปัจจุบันทุกสายงานปฏิบัติการและทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ยังคงได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) และระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) รวมไปถึงการซ้อมแผนปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธุรกิจจะ
สามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ อาคาร ปตท. ส านักงานใหญ่และหน่วยงานสนับสนุน ได้รับการรับรองระบบ
การจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สรอ. เป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว 

นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการซ้ือประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงส าหรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบัติ และได้ท าประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทต้องหยุดด าเนินการ 
(Business Interruption) แต่การซ้ือประกันภัยดังกล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกประเภท 
เนื่องจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซ้ือประกันภัย ค่าเบี้ย
ประกันภัยส าหรับการประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแม้ว่า ปตท. จะเช่ือว่าบริษัทใน
กลุ่มมีการท าประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการท าประกันภัยทรัพย์สินของ
กลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นหากเกิดความเสียหายในทรัพย์สินที่ไม่ได้ท าประกันครอบคลุมเต็ม
มูลค่าในจ านวนที่มีนัยส าคัญ หรือในกรณีที่ผู้รับประกันภัยมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือต้องเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบในด้านลบอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได ้

จากเหตุฉุกเฉินและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปี 2554 จนมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ได้แก่ เหตุการณ์ท่อ
ก๊าซธรรมชาติในทะเลบริเวณท่อก๊าซฯ ที่เช่ือมต่อระหว่างท่อประธานในทะเลขนาด 34 นิ้ว (ท่อเส้นที่ 1) กับท่อย่อยขนาด 24 นิ้ว 
ที่ส่งก๊าซธรรมชาตมิาจากแหล่งปลาทอง รั่วจากการด าเนินการในโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติโดยบริษัทผู้รับเหมาวาง
ท่อก๊าซธรรมชาต ิเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 นั้น ได้มีการเร่งรัดแก้ไขเบื้องต้น ร่วมกับผู้เช่ียวชาญเพื่อน าระบบท่อกลับเข้าสู่การส่ง
ก๊าซธรรมชาติตามปกติอย่างรวดเร็วโดยการด าเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภัย ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดมาตรการติดตามและป้องกัน
ผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในทะเล  รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมด
เป็นฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดย ปตท. อยู่ในระหว่างประเมินความ
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เสียหาย และแนวทางการใช้สิทธิเพื่อเรียกร้องจากบริษัทผู้รับเหมา และ/หรือ บุคคลที่ต้องร่วมรับผิดชอบ ตามสัญญาและตาม
กฎหมายต่อไป 

ส าหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ปตท. ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการย้ายส่วนสนับสนุนที่ประจ าอยู่ในส านักงานใหญ่ไปปฏิบัติงานยังศูนย์ปฏิบัติงานส ารองที่จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง ซ่ึงได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยคู่ค้าของ ปตท. สามารถท าธุรกรรมได้ตามปกติ และ ปตท. ได้จัดซื้อประกันภัยความเส่ียง
ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบจากน้ าท่วมส าหรับทรัพย์สินทั้งหมดของ ปตท. อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานบางส่วนในด้านการจัดหา ผลิต จัดเก็บ ขนส่ง จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ 
ปตท.  

2.3.2 ความเสี่ยงจากข้อบังคับเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและความปลอดภัย 

  การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในการส ารวจ การพัฒนา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจ าหน่ายน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ บริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ ามันก็อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและ
ความปลอดภัยซ่ึงมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยขึ้นใหม่ใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใช้กฎหมาย อาจจะท าให้เกิดข้อจ ากัดต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท . หรือ
อาจท าให้ต้นทุนในการส ารวจ การพัฒนา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจ าหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญได ้

  ในการด าเนินการโครงการลงทุนต่างๆ  ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ
โรงงานปิโตรเคมี จะต้องมีการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และได้รับความเห็นชอบก่อนการด าเนินการ
ก่อสร้างตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง  ก าหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะต้องมีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินโครงการ ดังนั้นจึงอาจมี
ความเส่ียงในประเด็นของระยะเวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA 
รวมถึงขบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าของการด าเนินโครงการให้ไม่แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ รวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการด าเนินงานของ ปตท . ในทุก ๆ พื้นที่ปฏิบัติการในช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ ปตท. ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีการบริหารความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการติดตามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ปตท . อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดต่อประสานงานและเข้าร่วมในการให้ความคิดเห็นกับหน่วยงาน
ราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนงานหรือก าหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับใหม่ทันทีที่มีการประกาศใช้ และจัดให้มีการด าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
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2.3.3 ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ 
  ความส าเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติ การขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนความต้องการ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการขยายตัวของธุรกิจของ ปตท . ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ขนส่งของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้ ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ   ความส าเร็จในการ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาติน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต และยัง
ครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ  ที่มีความต่อเนื่องกัน 
  ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการก๊าซธรรมชาติในอนาคตที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) โดยได้เริ่มการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่ปี 
2544 ซ่ึงโครงการเกือบทั้งหมดที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2544 ‟ 2554 ได้ด าเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติแล้ว เช่นโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เชื่อมต่อในทะเล โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ปลาทองส่วนเพิ่มไปยังท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 ในทะเล โดยสามารถส่งก๊าซฯ ได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2554 ส่วนการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ บงกชใต้ไปยังท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 ในทะเล ด าเนินการวางท่อฯ แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 
ขณะนี้รอรับก๊าซธรรมชาติ จากบริษัทผู้ผลิต ส าหรับโครงการที่เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมานั้นและยังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง เช่น โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
เส้นที่ 4 (ระยอง ‟ แก่งคอย) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทยสหภาพพม่าไปยังอ าเภอทองผาภูมิ จ .
กาญจนบุรี  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคนครสวรรค์และนครราชสีมา โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก
อ าเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ไปยัง จ.นครสวรรค์ เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและ
อุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน  และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากอ าเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไปยัง จ.
นครราชสีมา เพื่อขยายโอกาสใช้พลังงานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและโครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 4 ที่สถานีเพิ่มความดันก๊าซฯ ไทรโยค นอกจากนั้น ปตท. 
ยังมีโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์กังหัน
ก๊าซธรรมชาติ เป็นมอเตอร์ที่หน่วยเพิ่มแรงดันก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 จ.ระยอง ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2554 
และโครงการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมส าหรับโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง และโครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความ
ร้อนเหลือทิ้งกลับคืนส าหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 5 ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557  
  การพัฒนาโครงการต่างๆ  อาจล่าช้ากว่าแผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ เช่น กระบวนการจัดการมี
ขั้นตอนมากและท าให้ต้องใช้เวลาในการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบที่ก าหนดไว้ และบริษัทผู้รับเหมา
ด าเนินงานก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ 
ปตท. เช่น การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การขออนุมัติการก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง การด าเนินการท ากระบวนการมีส่วนร่วมล่าช้าอันมีผลกระทบจากความไม่พร้อมของประชาชนในเขตพื้นที่ที่จัดให้มี
การท ากระบวนการมีส่วนร่วมหรือผลกระทบที่มาจากวิกฤตการณ์ต่างๆที่ท าให้ประชาชนไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมท ากระบวนการมี
ส่วนร่วมได้ เช่น อุทกภัยที่ผ่านมา การได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมล่าช้าเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการไม่ได้มีการประชุมตามวาระที่ก าหนด การคัดค้านจากเจ้าของที่ดินเอกชนในการเข้าพื้นที่ก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ การคัดค้านการด าเนินการก่อสร้างจากชุมชน การไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ไปติดตั้งเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือ
อุปกรณ์กับแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติของเจ้าของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ การจัดซ้ืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาและ
ขนส่งนาน (Long Lead Items) ซ่ึงการล่าช้าของการจัดซ้ืออุปกรณ์ดังกล่าวที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาวะตลาด 
และวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  
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ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเส่ียงของโครงการต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของการด าเนินการโครงการ (เป้าหมาย
ของการด าเนินการโครงการ คือ การด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดและ /หรือระยะเวลาที่เหมาะสมกับ
ความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติ การด าเนินงานภายใต้งบประมาณให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆที่ก าหนด) ปตท.จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่มีความส าคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) 
เพื่อลดระดับความเส่ียงของการพัฒนาโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุม อาทิ เช่น การจัดหาทีมงานที่มีความรู้ความสามารถมา
ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ การ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อช้ีแจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และน าข้อมูลมาก าหนดมาตรการรองรับ นอกจากนี้ ปตท. ยัง
ได้จัดให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ ท าหน้าที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินการโครงการ และท าการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง การจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดท าการบริหารความเส่ียงทางด้านราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน และการ
ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2.4   ความเสี่ยงทางการเงิน  

2.4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท 

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่
ของ ปตท. แม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการที่ราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซ่ึงก าหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท าให้รายได้ของ ปตท. ผันผวนตามค่าเงิน
บาท อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อก าไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจากก าไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก าหนดเป็นเงินบาทไว้ที่ค่าคงที่ โดยมีต้นทุนขายที่เป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกับราคา
ตลาดโลกเช่นเดียวกับราคาขาย 

นอกจากนี้ความผันผวนของค่าเงินบาท ยังมีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท . จากการที่ ปตท. และ
บริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
ต่างประเทศเทียบเท่า  162,090.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.39 ของยอดรวมเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 4,801.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เท่ากับ 23,000 ล้านเยน โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. ได้
ท าการป้องกันความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์ทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยนเป็นสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงท าให้ ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผันผวน
ของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนของ ปตท . ส่วนใหญ่มีเงินกู้ต่างประเทศ
จ านวนสูง ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลังของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได้ 

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทดังกล่าว ปตท . ได้ด าเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็น
สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อเตรียมการช าระหนี้เงินกู้
สกุลต่างๆ และธุรกรรมการค้า เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท. ได้ด าเนินการจัดท านโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทาง
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ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมถึง
ข้อก าหนดในเรื่องการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ปตท. 

2.4.2 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนนุทางการเงินแก่บรษิัทในกลุ่ม ปตท. 

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการด าเนินงาน  เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
และในบางครั้งการลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ  หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  ผู้ถือหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ  (Cost Overrun Support)   เพื่อให้บริษัทดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม   นอกจากนี้ในบางกรณีบริษัทอาจ
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงด าเนินการเชิงพาณิชย์ (Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความ
จ าเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น  การให้การสนับสนุนทางการเงินอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ   (1) หนี้ด้อย
สิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการค้า (Trade Credit) และ/หรือ   (3) การ
ให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อื่นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษัทในกลุ่มแล้วเป็นจ านวนเงิน 834.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 35,771.06 ล้านบาท ประกอบด้วยเป็นส่วนที่ ปตท.
ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ (Sponsor Support) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่า 100%  จะเป็นการ
ให้เงินกู้หรือทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวน 26.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 5,403.82 ล้านบาท  ส่วนที่ ปตท. ให้เงินกู้ 
(Shareholder Loan) กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้น 100%  จ านวนเงิน 708.31  ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ  30,367.24  ล้าน
บาท   รวมทั้งให้วงเงินสินเช่ือทางการค้า 99.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 11.3 ภาระการให้ความสนับสนุน
ทางการเงินแก่บริษัทในเครือ)  

ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผูกพันทางการเงินใหม่เพิ่มจากที่มีอยู่เดิม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ เงินทุน  และ/หรือสินเช่ือทางการค้าเป็นราย
กรณี ซ่ึง ปตท. มีความเชื่อว่านโยบายและการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. ได ้ 

ในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การค้าหรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถช าระคืนเงินให้แก่ ปตท . หรือบริษัท
เหล่านี้จะไม่ประสบกับปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท . อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะ
เกิดขึ้นก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากนี้ หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม
บริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเป็นผู้ผิดนัด (Default) ภายใต้สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้เจ้าหนี้บาง
รายเรียกให้หนี้ถึงก าหนดช าระโดยพลันได้ (Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมาก
ขึ้น หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่านี้ หาก ปตท. เห็นว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่านี้ ภายใต้มาตรฐาน
การบัญชีไทยก าหนดให้ ปตท. จะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเข้ากับงบการเงินของ ปตท . ตั้งแต่วันที่มีอ านาจใน
การควบคุมด้วย ซ่ึงการรวมงบการเงินนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 

2.4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติถึงแม้ ปตท . จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด แต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้เนื่องจาก
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หลากหลายปัจจัยซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ ปตท . เช่น การผันแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได้ การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี และการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นต้น  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความส าเร็จและต้นทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึน้อยู่กับปจัจัยหลายประการซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงนิ และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
 สถานการณ์ของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 
 สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ  
 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 
 ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงนิ/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  
 ต้นทุนเงินกู้  

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัทที่มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าให้ ปตท. มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดย
ค านึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ  โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถด ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญต่างๆ  ให้อยู่ระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
เงินทุนอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 

ข้อแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. และข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน 

ข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 
มีความแตกต่างจากข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. ในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ ตามข้อก าหนดสิทธิ หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดี มีการก าหนดหน้าที่ให้ผู้ออกหุ้นกู้
ต้องแจ้งด้วยวิธีการที่ชัดเจนและทันการมากขึ้น คือ ให้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทันที (ข้อ 6.1 ของข้อก าหนด
สิทธ)ิ 

(2) ระบุข้อความในเหตุผิดนัดและผลของการผิดนัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นและเพิ่มระยะเวลาในการแก้ไขเหตผุดิ
นัดของผู้ออกหุ้นกู้ (ข้อ 11. ของข้อก าหนดสิทธิ) 

(3) ก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการ
อย่างไรในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ “อย่างร้ายแรง” แทน “อย่างมีนัยส าคัญ” (ข้อ 13.2 (ง) 
ของข้อก าหนดสิทธิ) 

 ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อแตกต่างที่ส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. และข้อก าหนดสิทธิมาตรฐานสามารถ
ดูได้จากเอกสารแนบ 2 สรุปความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน และข้อก าหนดสิทธิหุ้นกูข้องปตท. 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2521 เพื่อด าเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รัฐบาล
ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบ
แผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จัดตั้ง ปตท.  โดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. 
ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถานะเป็นบริษัทน้ ามันแห่งชาติและได้รับสิทธิพิเศษตามสถานะดังกล่าว รวมทั้งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก ากับดูแลในด้านนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใช้
บังคับ จนปัจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดภายใต้พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จัดตั้งบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว/1/ ทั้งนี้ นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่าว ปตท. ได้รับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ 
ความรับผิด สินทรัพย์ และพนักงานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท. สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ และอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ.2544 ให้คงอ านาจ สิทธิ 
และประโยชน์ของ ปตท. ตามที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ .ศ.2521 ทั้งนี้ 
โดยก าหนดให้อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ดังกล่าว ส้ินสุดลงเมื่อ ปตท. ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท . จ ากัด 
(มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว เป็นการงดหรือจ ากัดอ านาจ 
สิทธิ และประโยชน์บางประการที่ ปตท. ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก าหนดให้อ านาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การส ารวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต้  เหนือ  
หรือข้ามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการก ากับการใช้อ านาจของ
บริษัท ซ่ึงประกอบด้วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

นอกจากนี้เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550  โดย 
ปตท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
กิจการไฟฟ้า ประกอบด้วย ใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับโรงกลั่นน้ ามันบางจาก   กิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
และไฟฟ้าของ ปตท. ถูกก ากับโดย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ภายใต้ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และ

                                                           
1/ ปตท. ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้น าบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพและ

การจัดตั้งบริษัทมาบังคับใช้ 
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พระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

3.1 พัฒนาการท่ีส าคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา  

ปี 2550 
กุมภาพันธ ์ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของของบริษัท 

ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกล่าว เป็นการงดหรือจ ากัดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการที่ ปตท. ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และก าหนดให้อ านาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การส ารวจและประกาศเขตระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต้  เหนือ  หรือข้ามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการก ากับการใช้อ านาจของบริษัท ซ่ึง
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ปตท. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจขายก๊าซธรรมชาติให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ าทดแทนน้ ามันเตา ส าหรับโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 200 เมกะวัตต์ โดย
ปตท. จะเริ่มส่งก๊าซฯให้กับ IRPC ได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เป็น 28,051,128,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,805,112,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ขยายอายุการใช้งานทางบัญชีทรัพย์สินของ
ระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ตั้งแต่รอบปี 2550 เป็นต้นไป ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ของบริษัทที่ปรึกษาฯ โดยระบบท่อส่งก๊าซฯ หลักของ ปตท. จะขยายอายุการใช้งาน 
จาก 25 ปี เป็น 40 ปี  /โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี/ โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ทั้งนี้ 
การขยายอายุการใช้งานดังกล่าวจะมีผลให้ค่าเส่ือมราคาในช่วง 15 ปี นับจากเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป ลดลงปีละ
ประมาณ 1,256 ล้านบาท 

 : ปตท. เริ่มจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ เอราวัณ ผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ส่วนแรก : เอราวัณ-ระยอง-บาง
ปะกง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯฝั่งตะวันออกเส้นใหม่ ของ ปตท. ให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม โดยใน
ระยะแรกจะเริ่มจ่ายก๊าซฯ ในปริมาณ 50-250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มเป็น 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อ
ท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่งอาทิตย์และแหล่งเจดีเอแล้วเสร็จ ในต้นปี 2551 และเพิ่มสูงสุดเป็น 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เมื่อติดตั้ง Compressor บนแท่นพักท่อ (PTT Riser Platform, PRP) แล้วเสร็จในกลางปี 2552 ซ่ึงเท่ากับสามารถทดแทน
น้ ามันเตาได้ในปริมาณ 48 ล้านลิตรต่อวัน 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
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ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เป็น 28,055,413,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,805,541,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ได้มีพิธีเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 
ฝั่งตะวันตกเส้นใหม่ของ ปตท. โดยสามารถจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ ในสหภาพพม่า ให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนน้ ามันเตา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 ปัจจุบัน ปตท. ส่งก๊าซฯ ให้กับ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในปริมาณ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงเท่ากับสามารถทดแทนน้ ามันเตาได้ในปริมาณ 6.5 
ล้านลิตรต่อวัน 

 : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเรื่อง
แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง
เพิ่มเติม) จ านวน 14 โครงการ ในวงเงนิลงทนุรวม 165,077 ล้านบาท รวมทั้งรบัทราบความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ ปตท. และเหน็ชอบในหลักการให้
ค่าบริการ LNG Receiving Terminal ซ่ึงประกอบด้วย การให้บริการรับเรือน าเข้า LNG ขนถ่าย เก็บรักษาและแปลง
สภาพจากของเหลวเปน็ก๊าซ และขนส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของราคา LNG โดย
มอบหมายให้ สนพ. จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดราคา LNG รวมทั้งหลักเกณฑ์การก ากับดูแลค่าบริการ LNG 
Receiving Terminal   

 : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB)  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ได้รับโอนธุรกิจค้า
ปลีกน้ ามันในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า JET/Jiffy ของ Conoco Phillips Company (COP) ทั้งหมด 
ประกอบด้วยเครือข่ายสถานีบริการ JET 146 แห่ง ร้านค้าสะดวกซ้ือ Jiffy ในสถานีบริการทั้งหมด คลังน้ ามัน และ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  มูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 281.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 9,758.5 ล้านบาท  ณ 
อัตราแลกเปลี่ยน 34.681 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)  ซ่ึงมูลค่าดังกล่าวได้รวมสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า JET และ 
Jiffy เป็นเวลา 2 ปี และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วย 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนการด าเนินการควบรวม  
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ ามันระยอง จ ากัด (มหาชน) (RRC) 
และการรับซ้ือหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นของ ATC และ RRC ที่คัดค้านการควบรวม เนื่องจาก ปตท. มีนโยบายที่จะปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกล่ัน โดยการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทที่มีลักษณะการด าเนิน
ธุรกิจที่มีความต่อเนื่องกันหรือมีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและเสริมสร้างความ
ได้เปรียบทางด้านต้นทุน เพิ่มมูลค่าในสายธุรกิจโรงกลั่นที่มีความเช่ือมโยงกับอะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
ปตท. ได้ก าหนดบทบาทของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมให้เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของกลุ่ม ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติให้ด าเนินการควบบริษัทและให้ด าเนินการ
โอนบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทไปให้แก่บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวม 
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สิงหาคม : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ได้เริ่มทดลองจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area : JDA) ผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสงขลา ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นใหม่
ของ ปตท. เพื่อส่งก๊าซฯ ป้อนให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
และได้น าเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
พิจารณา และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สนช. ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550  โดยร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้แยกงานนโยบาย งานก ากับ
ดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซ่ึงประกอบด้วยกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติออกจ ากกัน เพื่อเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน 
ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อม อันสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจ าเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
ขึ้น เพื่อก ากับดูแลกิจการพลังงานโดยก าหนดให้มีหน้าที่ป้องกันการใช้อ านาจผูกขาดโดยมิชอบ ให้การคุ้มครองผู้ใช้
พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  

 :  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท. ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียน หุ้นสามัญจ านวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ล้านบาท มีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 270 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลังงานความเย็นให้กับ ธกส. รวมทั้งผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน.โดย ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100   

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เป็น 28,131,895,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,813,189,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

กันยายน : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. มีมตอินุมัติการเข้าซ้ือหุน้ของ ATC และ RRC จากผู้ถือหุ้น
ของ ATC และ RRC ที่คัดค้านการควบบรษิทั 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ATC และ RRC มีมติอนุมัติการควบบริษทั และการโอนบัตร
ส่งเสริมการลงทุนของบรษิัทไปให้บรษิัทใหม่ทีเ่กิดจากการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เป็น 28,156,549,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,815,654,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท. ได้จัดตัง้บรษิัท พีททีี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (PTTI) โดยมีทุนจดทะเบียนหุน้สามัญ
จ านวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจในลักษณะเปน็
ตัวแทนของ ปตท. ในการลงทุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นทีต่่อเนื่องของ ปตท. 
ร่วมกับผู้ลงทุนอืน่ทัง้ในและต่างประเทศ โดย ปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 
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พฤศจิกายน     :  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ได้มีพิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ส าหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ระหว่าง ปตท. กับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดส่งก๊าซฯ ให้ กฟผ. เพื่อมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวันละ 114 พันล้านบีทียูต่อวัน จากแหล่งก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ร่วมไทย -
มาเลเซีย ผ่านระบบท่อในทะเลของ บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด และระบบท่อบนบกของ ปตท. 
เป็นระยะเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลค่าซ้ือขายก๊าซตลอดอายุสัญญาคิดเป็นเงินประมาณ 
200,000 ล้านบาท และในการจัดหาก๊าซฯ ส าหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ในครั้งนี้ เป็นการช่วยให้ประเทศลดการน าเข้าน้ ามัน
เตาได้ประมาณ 920 ล้านลิตรต่อปี หรือเท่ากับ 23,000 ล้านลิตร ตลอดอายุสัญญา รวมมูลค่าที่ประเทศสามารถประหยัด
เงินตราจากการน าเข้าน้ ามันเตาได้ไม่ต่ ากว่า 7,200 ล้านบาทต่อปี หรือ 180,000 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 

 : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบใหต้ราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เป็น
กฎหมายใช้บังคบั โดยนายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดงักล่าวขึ้นทูลเกล้า และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และให้มผีลใช้บงัคบัตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เปน็ต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (PTTGE) ที่ประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจปาล์มและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 40 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 942.50 ล้านบาท โดย ปตท. ถือหุ้นใน PTTGE ร้อยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 PTTI บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น
กับบริษัท Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อซ้ือหุ้นของบริษัท East 
Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จ านวน 36.75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ในราคา 13.25 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 486.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง EMG เป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิในการวางท่อ
เพื่อส่งก๊าซฯ จากประเทศอียิปต์ไปขายให้ประเทศอิสราเอลภายใต้ MOU ระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ  

 : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เป็น 28,169,756,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,816,975,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ได้ตัดสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯ ได้พิพากษายกค าฟ้องของมูลนิธิ
เพื่อผู้บริโภคที่ให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจสิทธิประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย ว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
ส่งผลให้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ไม่ต้องเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็
ตาม ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าส่ังให้ ปตท.  ด าเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิ
การใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยก อ านาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอ านาจมหาชนของรัฐ
ออกจากอ านาจและสิทธิของ ปตท. ให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยทรัพย์สินตามค าพิพากษาที่ ปตท. ต้องโอนให้กระทรวงการคลังเป็น
ทรัพย์สินที่ได้ เนื่องจากการปิโตรเลียมฯ ใช้อ านาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนและได้จ่ายค่าทดแทนโดยใช้เงินทุน
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ของรัฐ  ได้แก ่ที่ดินเวนคืน 32 ไร่ ที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโอนให้กับ ปตท. สิทธิการใช้ที่ดินของเอกชนเพื่อ
การวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่การปิโตรเลียมฯ โอนให้กับ ปตท. และทรัพย์สินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ประกอบด้วยท่อส่งก๊าซ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อันเกิดจากการใช้อ านาจ
มหาชนเหนือที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบดังกล่าวในขณะที่เป็นการปิโตรเลียมฯ และได้จ่ายเงินค่าทดแทนโดยอาศัย
ทรัพย์สินของรัฐซ่ึงการปิโตรเลียมฯ ได้โอนแก่  ปตท. นอกจากนี้ ศาลยังได้วินิจฉัยว่า ให้ ปตท. ยังคงมีสิทธิในการใช้ที่
ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่การปิโตรเลียมฯเคยมีอยู่ต่อไป โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 24 วรรคส่ี ซ่ึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่ก าหนด
เรื่องการจัดการสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพเป็นบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ไดม้ีพิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ แหล่งยูโนแคล 123 ระหว่าง ปตท. กับกลุ่ม
ผู้ขาย ซ่ึงประกอบด้วย ปตท.สผ. บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด และบรษิัท มิตซุย ออยล์ เอ๊กซโปล
เรชั่น จ ากัด ทั้งนีเ้พื่อน าก๊าซฯ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงรองรบัความต้องการใช้ภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระส าคัญของสัญญาเป็นการรวมสัญญายูโนแคล 1 และยูโนแคล 2/3 ที่มีอยู่ในปจัจบุันเข้า
เป็นสัญญาฉบบัเดียวกัน ผลจากการรวมสัญญา จะท าใหป้ริมาณซ้ือขายก๊าซฯ จะสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 740 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เปน็ 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป    

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ทีป่ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นร่วม ATC และ RRC มีมติอนุมัติรายละเอียดเกี่ยวกับการควบ
บริษทัและกิจการของบรษิัทใหมท่ี่เกิดจากการควบกันโดยผลของกฎหมาย  

: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาซ้ือหุ้นระหว่าง ปตท. และบริษัท Toyo Thai Corporation (Toyo 
Thai) เพื่อซ้ือหุ้นของบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (NPTC) จาก Toyo Thai ที่
ถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจ านวน 168,490 หุ้น ในราคาหุ้นละ 166.1820 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 28 
ล้านบาท โดยได้ช าระเงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และภายหลังการเข้าซ้ือหุ้นดังกล่าว ปตท. และ PTTCH 
จะถือหุ้นใน NPTC ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามล าดับ ทั้งนี้ การเข้าซ้ือหุ้น NPTC ของ ปตท. ดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและบริษัทในเครือเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธหลักของ ปตท . โดย 
ปตท. ประสงค์จะขยายขอบเขตงานของ NPTC ให้เป็นบริษัทกลางด้านซ่อมบ ารุงและวิศวกรรมส าหรับกลุ่ม ปตท. เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านซ่อมบ ารุงและวิศวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุ่มในอนาคต 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ได้มีการลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. จากบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของ
โครงการอาทิตย์ (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ. จะเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อ
ขายให้กับ ปตท. เพิ่มขึ้นประมาณ 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ATC และ RRC ได้จดทะเบียนควบบริษัท จัดตั้งเป็นบริษทัใหม่คือ “บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) เขียนเปน็ภาษาอังกฤษว่า “PTT Aromatics and Refining Public Company Limited” 
และมีช่ือย่อคือ “PTTAR” โดยบริษัทใหมจ่ะรับมาซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้ง
สองบริษทัโดยผลของกฎหมาย และในวันเดียวกันนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รบัหลักทรัพย์ของ PTTAR 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเริ่มท าการซ้ือขายในวันแรกคือ วันที่ 2 มกราคม 2551  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 22 
 

 : เมื่อวันที่ 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เป็น 28,173,881,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,817,388,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ปี 2551 

กุมภาพันธ์  : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2551 ไดม้ีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบือ้งต้นในการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับ
บริษทั กาตาร์แก๊ส โอเปอเรติง้ จ ากัด เพื่อน าเข้า LNG ภายใต้สัญญาระยะยาวจากประเทศกาต้าร์ ในปริมาณ 1 ล้านตัน
ต่อปี ผ่านสถานีรับจ่าย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซ่ึงตั้งอยู่ที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง โดยคาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างสถานีแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2554  

 : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ไดม้ีการลงนามสัญญาการด าเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ไอ
น้ าและน้ าปราศจากแร่ธาตุ กับบริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเป็นผู้ลงทุนด าเนินโครงการ
ผลิตสาธารณูปการ เพื่อผลิตจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าให้กับหน่วยผลิตของโรงกล่ันเดิมและรองรบัการขยายโครงการ 
Hydro Cracking Unit ใหม่ของบางจาก และบางจากจะรบัผดิชอบในการจดัหาพ้ืนที่ให้ ปตท. สร้างและด าเนินการ
โรงไฟฟ้าได้ตลอดอายุโครงการฯ โดยโรงไฟฟ้าจะใช้ระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานร่วม Combine Heated and Power 
(CHP) ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบด้วยเครื่องกังหนัก๊าซฯ จ านวน 2 ชุด มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 25 
เมกกะวัตต์ เครื่องผลิตไอน้ าจากไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator) มีก าลังผลิต 90 ตันต่อชัว่โมง โดยคาดว่าจะ
เริ่มด าเนนิการเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 2 ของ พ.ศ. 2552 

 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการลงนามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ ในปรมิาณไม่เกิน 3 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในโครงการ NGV โดยเริ่มรับก๊าซธรรมชาติจริง ตั้งแต่วนัที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2551 และสามารถจะรับก๊าซฯ ไดต้่อไป จนถึงวันที่ก๊าซฯ หมดหลมุ  

 : เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,173,881,250 บาท เป็น 28,181,884,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,818,188,425 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ปตท. , บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท Marubeni 
Corporation (Marubeni) ได้ลงนาม Shareholders Agreement ในการด าเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ 
Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท. , AKCC และ Marubeni ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.5, 48.5 
และ 3 ตามล าดับ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 760 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีก าลังการผลิต AN 200,000 ตันต่อปี และ MMA 
70,000 ตันต่อปี สัดส่วนหนี้สิน : ทุน ที่ระดับ 1:1 สถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดว่าจะเริ่มผลิต
เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 

 : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตย์ได้เริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตรา
การผลิตเริ่มแรก 80 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และสามารถจ่ายก๊าซในอัตรา 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ตั้งแต่วันที่ 25 
เมษายน 2551 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23 
 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,181,884,250 บาท เป็น 28,184,770,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,818,477,025 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 ปตท. ได้เข้าร่วมทนุกับ PTTAR และ PTTCH ในสัดส่วนร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามล าดับ 
จัดตั้งบรษิัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด (PPCL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาด 
200,000 ตันต่อปี และมีอะซีโตน (Acetone) เป็นผลติภัณฑ์รอง ขนาด 125,000 ตันต่อปี วงเงินลงทนุโครงการประมาณ 
283.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนของ ปตท. ประมาณ 56.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ได้เปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเล็กแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Small LNG Plant) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. จังหวัดระยอง  มีก าลังการผลิต 20 ตันต่อ
วัน หรือเทียบเท่าน้ ามันดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรต่อวัน (พลังงานเทียบเท่า) โดย LNG ที่ผลิตได้จะใช้เพื่อการทดลอง
หรือน าร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนน้ ามันดีเซลในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ทางน้ า ซ่ึงหากผลการทดลองและน าร่องใช้ LNG ไดผ้ลส าเร็จ สามารถใช้งานได้ดีและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิง
ของผู้ประกอบการได้ จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความประสงค์จะใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงแต่ไม่มีระบบท่อส่งก๊าซฯ ผ่าน   สามารถพิจารณาใช้ LNG เป็นเช้ือเพลิงทดแทนได้ ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงของผู้ประกอบการฯ แล้ว  ยังช่วยให้ประเทศประหยัดเงินตราจากการน าเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศ 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,184,770,250 บาท เป็น 28,188,783,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,818,878,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษ์ได้มีการลงนามในสัญญาให้ ปตท. ใช้ที่ราชพัสดุ พร้อมช าระค่าตอบแทน ทั้งนี้
สืบเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให้ ปตท. แบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเหนือที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมถึง
ทรัพย์สินที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อให้แก่กระทรวงการคลังโดยให้  ปตท. ยังคงมีสิทธิใช้ที่ราช
พัสดุดังกล่าวต่อไป  แต่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ซ่ึง ปตท. และกรมธนา
รักษ์ได้ร่วมกันส ารวจและตรวจสอบทรัพย์สินที่จะด าเนินการแบ่งแยก และได้มีการลงนามบันทึกการแบ่งแยกและส่ง
มอบทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ปตท. สามารถใช้ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นที่ราชพัสดุมีก าหนดเวลา 30 
ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซ่ึงปตท. จะต้องช าระค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุย้อนหลังไปตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  

 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการซ้ือก๊าซฯ จากแหล่ง M9 ในประเทศ
สหภาพพม่า ในปริมาณ 240 ล้านลูกบาศกฟ์ุตต่อวัน โดยได้เริ่มเจรจารายละเอียดในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ เมื่อ 27 
สิงหาคม 2551 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน พ.ศ. 2553  
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 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,188,783,250 บาท เป็น 28,190,528,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,819,052,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ได้จ าหน่ายหุ้นบริษทั พีทีที โพลิเมอร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (PTTPM) จ านวน 100,000 หุน้คดิ
เป็นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบรษิัท ให้แก่บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ในราคาต่อหุ้น
ตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของหุ้น PTTPM ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คดิเป็นมูลค่า 58,318,438.00 บาท ทั้งนี ้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. ภายหลังการจ าหน่ายหุ้น ปตท. , IRPC และ  
PTTCH จะถือหุ้น PTTPM ในสัดส่วนร้อยละ 50, 25 และ 25 ตามล าดับ 

กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,190,528,250 บาท เป็น 28,240,478,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,824,047,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,478,250 บาท เป็น 28,240,566,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,824,056,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

พฤศจิกายน :  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 โครงการท่อส่งก๊าซฯ JDA ไปอาทิตย์ แล้วเสร็จ เริ่มจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ที่อัตราการผลิต 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ปตท. ได้รายงานสรุปการด าเนินการตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ ฟ.
47/2549 และหมายเลขแดงที ่ ฟ.35/2550 ให้ส านักงานศาลปกครองทราบเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“การปิโตรเลียมฯ”) ที่ต้องแบง่แยกตามค าพิพากษาให้กับกรมธนารักษ์ โดยในส่วนทีด่ิน
เวนคืนของการปิโตรเลียมฯ นัน้ ปตท. ได้ด าเนนิการร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมที่ดนิในการด าเนินการจดทะเบียน
แก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ให้กระทรวงการคลังเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2551  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ได้ยื่นค าร้องรายงานสรปุการด าเนินการตามค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อ
รายงานให้ศาลฯ ทราบถึงการด าเนินการตามค าพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีและขอให้ศาลฯ พิจารณาการด าเนินการตาม
ค าพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถู้กฟ้องคดีที่ 4 และหน่วยงานที่เกีย่วข้องและมีค าส่ังตามทีศ่าลฯ เหน็สมควรต่อไป  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดได้บันทึกไว้ในค าร้องของ ปตท. ดังกล่าวข้างต้นความว่า “........ 
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้ด าเนินการตามค าพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
........”   
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ปี 2552   

กุมภาพันธ์      :       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 สัญญาการกล่ันร่วม (Operating Alliance) ระหว่าง PTTAR และ SPRC ได้ส้ินสุดลง ส่งผล
ให้สถานะของบรษิัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ ากัดสิ้นสุด และทั้งสองบริษทัได้แยกการบริหารงานออกจากกัน โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงจะใชทุ้่นรบัน้ ามันดิบทางทะเล (SPM) ระบบทอ่ส่งน้ ามันส าเร็จรูปไปยัง ระบบขนส่งน้ ามันทางท่อ 
(Thappline) ท่าเรือส่ง LPG และอุปกรณ์ผลิตก ามะถันเมด็ (Sulfur Palletizer) ร่วมกันต่อไป เนือ่งจากเปน็การลงทุน
ร่วมกัน 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) ทั้งนี้ เป็นไปตามมติการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบ
เรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์เหลว โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ใน PTT Tank ที่มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และ
ปัจจุบันได้เรียกช าระค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท  

: เมื่อวันที ่20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัตใิห ้ปตท. ยกเลิกสัญญาเงินกู้เดิมและจัดท าสัญญาเงนิกู้
ใหม ่ภายหลังจากที่บริษทั  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (ENCO) สามารถจัดหาเงินกูจ้ากแหล่งภายนอก เพื่อช าระคืน
เงินกู้จาก ปตท. และ ปตท.สผ. ที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยสัญญาเงินกู้ใหม่เปน็สัญญาเงินกูด้้อยสิทธิในวงเงินไมเ่กิน 1,250 
ล้านบาท (วงเงินกู้ทั้งส้ิน 2,500 ล้านบาทโดยส่วนทีเ่หลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้ห้กู้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน) คิดอัตราดอกเบี้ย
ในเชิงพาณิชย์ ระยะเวลาเงินกู ้13 ปี 6 เดือน ทั้งนี ้เมื่อวันที ่2 เมษายน  2552 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ใหม่กับ 
ENCO เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังอนุมัติให ้ปตท. เพิ่มทุนใน ENCO ตามสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงนิไม่
เกิน 500 ล้านบาท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียนทัง้สิ้น 1,800 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของ ปตท. จ านวน 900 ล้าน
บาทและของ ปตท.สผ. ในจ านวนเงินที่เท่ากัน 

:       เมื่อวันที ่22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ PTTI (บริษทัย่อยที่ ปตท. ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share Sale Agreement) กับบรษิัท Straits Resources Limited 
(SRL) ซ่ึงเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุ้นบริษทั Straits Bulk and Industrial 
Pty Limited (SBI) (บริษทัย่อยที ่ SRL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด ใน
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ล้านบาท 

เมษายน          : เมื่อวันที ่28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ได้ปฏิบัตติามเงื่อนไขบังคบัก่อน (Condition Precedent) ของสัญญาซ้ือขาย
หุ้นส าเร็จ Lints จึงได้ช าระราคาของการเข้าซ้ือกิจการจ านวนแรก 219.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นประมาณ 7,822 
ล้านบาท) และได้รับโอนหุ้น SBI ในวันดังกล่าว 

พฤษภาคม       :     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาทิตย์เหนือ (FPSO) เริ่มส่งก๊าซฯ เข้าระบบรบัก๊าซฯ ของ 
ปตท. และได้เริ่มด าเนินการผลิตก๊าซฯ เต็มก าลังการผลิต ที่อัตรา 100-120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อกลางเดือน 
ตุลาคม 2552 

มิถุนายน :  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เป็น 28,246,688,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 2,824,668,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
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 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เป็น 28,247,137,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,824,713,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

สิงหาคม       :    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ SAR ได้ส้ินสุดลง โดย Lints ได้รับการตอบ
รับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,563,098 หุ้น หรือคดิเปน็สัดส่วนร้อยละ 0.23 ของจ านวนหุ้น SAR 
ทั้งหมด ซ่ึงไม่เปน็ไปตามเงื่อนไขของการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ดังนั้น จ านวนหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถอืหุ้นของ SAR ให้
การตอบรับค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ดังกล่าว จึงถูกโอนกลับไปยงับัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นๆ เมื่อวันที ่
17 มิถุนายน 2552 ส่งผลให้จ านวนหุ้นของ SAR ทั้งหมดที่อยูภ่ายใต้การควบคุมของ Lints และที่บคุคลซ่ึงกระท า
ร่วมกับ Lints (acting in concert) จึงมีจ านวนเท่าเดิม คือ 514,679,220 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของจ านวน
หุ้นทัง้หมดของ SAR 

 : เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) แหล่งบงกชใต้กับกลุม่ผู้ร่วมทุนในฐานะ
ผู้ขายประกอบด้วย บริษทั ปตท.สผ. จ ากัด(มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์ และ บริษัท บีจี เอเชียแปซิฟิก 
พีทีอี จ ากัด ในปริมาณการซ้ือขายตามสัญญา (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) เท่ากับ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มท าการผลิตได้ ประมาณช่วงระหว่างกลาง พ.ศ. 2555 ถึงกลาง พ.ศ. 2556 

  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,247,137,250 บาท เป็น 28,305,503,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,830,550,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

กันยายน      : เมื่อวันที ่ 30 กันยายน 2552 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏบิัติงานประจ าในต าแหนง่งานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เป็น 28,318,336,250 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 2,831,833,625 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เป็น 28,337,848,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,833,784,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย – พระนครเหนือ เริ่มส่งก๊าซฯ เข้าระบบรับก๊าซฯ ของ 
ปตท. เพื่อทดลองเดินเครื่อง โดยมีความสามารถส่งก๊าซฯ สูงสุด ที่อัตรา 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

 

ปี 2553   

กุมภาพันธ์      :       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 PTTGE เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบรษิัท Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเปน็บริษทัทีจ่ัดตั้งขึน้
ในประเทศสิงคโปรจ์ากผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 77.56 คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทั้งส้ิน 86.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 27 
 

หรือเทียบเท่าประมาณ 2,900 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจปลูกปาล์มและผลิตน้ ามันปาล์มผ่าน PT. First Bornwo 
Plantation ซ่ึงมีพื้นที่เพาะปลูกทางตะวันตกของเกาะ Kalimantan 

มีนาคม :     เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที ่3/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. จ่ายเงินจ านวน 
481.446 ล้านบาท ให้แก่ ปตท.สผ. เพื่อการรับโอนกรรมสิทธ์อาคารส านักงานของ ปตท.สผ. 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,350,711,250 บาท เป็น 28,354,157,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,835,415,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน มีนาคม 2553 ปตท. ได้ทดลองน า LNG มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริการเรือด่วนในคลองแสนแสบ
และคลองมหานาค โดยจัดตั้งสถานีจ่าย LNG ให้แก่เรือโดยสาร ขนาดถังบรรจุ LNG 36,000 ลิตร จ านวน 2 ใบ ปั๊ม 
LNG ขนาด 120 ลิตรต่อนาที และตู้จ่าย LNG จ านวน 1 หัวเติม 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบรษิทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เป็น 28,382,883,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 2,838,288,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน พฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบนัทึกข้อตกลง “โครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อ
การคมนาคม จงัหวัดเชียงใหม”่ ระหว่าง ปตท. และ บรษิัท ยูนเิวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท์ แอนด์ เคมคิัลส์ จ ากัด 
(มหาชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊าซชีวภาพอัดจากบริษัท ยูนเิวอร์แซลฯ เพื่อน าไปจ าหน่ายเปน็เช้ือเพลิงในรถยนต ์
ทดแทนการใช้ก๊าซ CNG ในพืน้ที่ห่างไกลแนวทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลัก NGV (Mother Station) 
ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพอัด 6 ตันต่อวัน ทดแทนการใช้น้ ามันดีเซล ประมาณ 6,000 ลติรต่อวัน หรือ LPG 
ประมาณ 4,600 กิโลกรัมต่อวัน 

มิถุนายน  : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าให้กบัหน่วยผลติของโรง
กล่ันน้ ามันบางจากของบริษทับางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าและไอน้ าเชิงพาณิชย์ โดยมีก าลัง
ผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกกะวัตต์ และก าลังผลิตไอน้ า 90 ตันต่อช่ัวโมง 

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ปตท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อร่วมกันพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแบบทุง่กังหนัลม (Wind Farm) ก าลังผลิต 5-10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ภาคใต้และภาค
ตะวันออก คาดว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2557 ทดแทนการใช้น้ ามันได้ 2.26-4.53 ล้านลติรต่อป ี

 : เมื่อวันที ่ 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ได้ด าเนนิการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบรษิทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เป็น 28,390,661,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 2,839,066,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 28 
 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกก๊าซอีเทน ได้เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ด้วยก าลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 
750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทนได้สูงสุดประมาณ 630,000 ตันต่อปี เพื่อป้อนเปน็วัตถุดิบให้กับโรงอี
เทนแครกเกอร์ ของบรษิัท พีททีีโพลี เอทีลีน จ ากัด (PTTPE) 

                         : เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า แปลง M9 
และบางส่วนของแปลง M11 ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่าในอัตรา 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั อายุสัญญา 30 ปี 
ก าหนดเริ่มส่งก๊าซฯปี 2556 โดยปริมาณก๊าซฯ ที่ปตท. รับจากแหล่งซอติก้านี้ จะสามารถทดแทนการน าเข้าน้ ามันเตาได้
ประมาณปีละ 2,400 ล้านลิตร ช่วยประเทศประหยัดเงินตราต่างประเทศประมาณ 400,000 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 

สิงหาคม :    เมื่อวันที ่ 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบรษิทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เป็น 28,424,534,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 2,842,453,425 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 : เมื่อเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงเป็นสถาน ี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช้ LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตูม จงัหวัดสุโขทัย เพื่อลดตน้ทนุค่า
ขนส่งในพืน้ทีห่่างไกลจากแนวทอ่ก๊าซธรรมชาติ โดยเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2553 คาดว่าจะแลว้เสร็จเดือนมีนาคม 
2554 

กันยายน           :     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาว่าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 และโครงการท้ายค า
ฟ้องอีก 23 โครงการ ไม่ถือเป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายก าลังการผลิต MEG จ านวน 95,000 ตันต่อปี ของบรษิัท ทโีอซีไกลคอล จ ากัด 
(TOCGC) ที่อยู่ในโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 : เมื่อเดือนกันยายน 2553 ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการวิจัยและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ จังหวัดอบุลราชธานี” ระหว่าง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอก๊าซ จ ากัด เพื่อผลิตและปรบัปรงุ
คุณภาพก๊าซชีวภาพที่ได้จากน้ าเสียของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัให้เปน็ก๊าซชีวภาพอัดซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้เปน็เช้ือเพลิงในยานยนต ์ทดแทนการใช้ก๊าซ CNG ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการ
หลัก NGV แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบรษิัทฯ มีความสามารถส่งก๊าซชีวภาพให้ ปตท. เพื่อใช้ผลิตก๊าซชีวภาพ
อัดได้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่าการใช้น้ ามันดเีซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อป ี  
คาดว่าจะเริ่มด าเนนิการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ภายในปลาย พ.ศ. 2554 

ตุลาคม : โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนนิการทดสอบระบบ โดยมีก าลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด ตามค่าการ
ออกแบบ (Nameplate Capacity) ที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะสามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ต้น พ.ศ. 2554 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหนิของบริษทั SRL ผ่านบรษิัท PTT Mining Limited 
(PTTML) ซ่ึงเป็นบรษิทัลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อหุน้ คดิเปน็มูลค่ารวม 544.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ล้านบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการใน
ครั้งนี้ เปน็การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหนิที่มคีุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 
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ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาท อายุ 100 ปี (Century Bond) ให้กับผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทนุรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ล้านบาทซ่ึงเปน็การออกหุ้นกู้ที่มีอายุยาวที่สุดครัง้แรกในประเทศไทยและ
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่จะเป็นองค์กร 100 ปี รวมถึงเป็นการเข้าล็อค (Lock-in) ต้นทุนดอกเบี้ยในระยะ
ยาวจากสถานการณ์ที่ภาวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ าแต่ความผันผวนและความเสี่ยงในตลาดเงนิยังคงอยู่ในระดับสูง  ทัง้นี้
นักลงทุนใหค้วามสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ ปตท. ว่าเป็นองค์กรที่มี
วิสัยทัศน์ มีการบริหารจดัการที่ดี มีความยั่งยืน สามารถอยู่ควบคู่และเจริญก้าวหน้าไปในศตวรรษหน้าพร้อมกับ
ประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  ปตท. ได้เข้าร่วมลงทุนในบรษิัท บี.กรมิ บีไอพี เพาเวอร์ จ ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
23 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทนุร่วมกับ บริษทั บี.กริม เอนเนอยี คอร์ปอเรชัน จ ากัด 
(ถือหุ้นร้อยละ 51)  และ บรษิทัสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถอืหุ้นร้อยละ 26) โดยโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะด ี  
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้ขบวนการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวัตต์ ก าลังการผลิตน้ าเย็น 3,400 ตนัความเยน็ ลูกค้าตามสัญญา
คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะด ี คาดว่าโครงการจะ
สามารถเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2557 

 : เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่ ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เป็น 28,490,420,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

ปี 2554 

มกราคม       :     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ซ่ึงเปน็โรงแยกก๊าซฯ ที่มีขนาดใหญท่ีสุ่ดของประเทศ ได้
เริ่มด าเนนิการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยก าลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทน
ได้สูงสุดประมาณ 630,000 ตันต่อปี ก๊าซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1,030,000 ตนัต่อปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(NGL) ประมาณ 160,000 ตันต่อปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตันต่อป ีทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมขีองประเทศ และผลิต LPG เพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศ 

 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 24 นิ้ว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไปยัง
โรงไฟฟ้า IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ให้แก่โรงไฟฟ้า IRPC โดยมี
ปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 64,000 ล้านล้านบทีียูต่อวัน 

กุมภาพันธ์  : เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าโกลว์ ของบริษัท โกล์ว พลังงาน จ ากัด 
(มหาชน) ในนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซ
ตามสัญญา 56,710 ล้านลา้นบีทียตู่อวัน 

มีนาคม        :  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษทั 
พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 และ 50 เพื่อพัฒนาพัฒนาโครงการผลิต Polybutylene 
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Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้โดยวิธีธรรมชาติ (Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจ านวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ล้านบาท 

  : เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหนิของ SRL (ซ่ึงภายหลังได้เปลี่ยนชือ่เป็น International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผ่านบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะช าระเงินให้แก่ผู้
ถือหุ้นของ SRL คิดเปน็มูลค่ารวม 544.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ล้านบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการใน
ครั้งนี้ เปน็การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหนิที่มคีุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการ
เติบโตในอนาคต 

  : เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 PTTI เขา้ซ้ือหุ้นสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผ่านบริษัท นที ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษทั ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 20,000,0001 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 
999,900 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ที่มา
ปฏิบตัิงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,490,420,250 บาท เป็น 28,521,130,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจ านวน 2,852,113,025 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. มีมติอนุมัติการเข้าซ้ือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH จากผู้ถือหุน้
ของ PTTAR และ PTTCH ที่คดัคา้นการควบบรษิัท 

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติการควบบริษทั  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ได้มีการลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพอัด ที่ได้จากมูลสัตว์และน้ าเสียจากฟาร์มสุกรที่
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความดันเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง NGV ส าหรับรถยนต์  กับบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอด
ซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ากัด (มหาชน) ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ ประมาณ 6 ตันต่อวัน เทียบเท่าปริมาณ
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ขนาดเล็ก 500 คันต่อวัน หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ 40 คันต่อวัน โดยสามารถทดแทนการน าเข้า
น้ ามันดีเซลได้ 2.2 ล้านลิตรต่อปี หรือเท่ากับ LPG ประมาณ 1.6 พันตันต่อปี ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศได้
มากกว่า 21 ล้านบาทต่อปี สัญญามีระยะเวลา 15 ปี คาดว่าจะเริ่มจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้น พ.ศ. 2555 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) ในสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 30 เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุนกับบริษทั 
นวนคร จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 30) และบรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 40) 
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 127 เมกะวัตต์ 
ก าลังการผลิตไอน้ า 15 ตันต่อช่ัวโมง โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจ าหนา่ยไฟฟ้าให้ กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวัตต์ ใช้ภายใน
โครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าที่เหลือประมาณ 30 เมกะวัตต์ และไอน้ า 15 ตันต่อช่ัวโมง จ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าโรงงานภายในนิคมฯ 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ากัด (PTT Energy Solutions Co., 
Ltd. – PTTES)  เพื่อให้บริการเปน็ที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 150 ล้านบาท ช าระแล้วร้อย
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ละ 75 โครงสร้างผู้ถือหุน้ประกอบด้วย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) และ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนบรษิัทละร้อยละ 20  

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Interconnecting จาก Gas Dispatching Facility (LNG) ไปยัง 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 36 นิ้ว ระยะทางประมาณ 12.828 กิโลเมตร และ จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองไปยัง Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 42 นิ้ว ระยะทางประมาณ 12.282 กิโลเมตร 
รวมระยะทางประมาณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริม่ส่งก๊าซจาก LNG Terminal เข้าสู่ Super Header 
เพื่อน าไปผสมกับก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ Super Header ก่อนส่งเข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน
บกฝั่งตะวันออก โดยมีความสามารถส่งก๊าซธรรมชาติ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 :  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ
ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งทีจ่ะนะ (พืน้ที่ 4) เป็นเท่ากับ 2.5659 บาทต่อล้านบีทียู (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
โดยแบ่งเป็นส่วนของตน้ทุนคงที ่ 2.4855 บาทต่อล้านบทีียู และส่วนของต้นทุนผันแปร 0.0804 บาทต่อล้านบทีียู โดย
เริ่มเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป 

 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏบิัติงานประจ าในต าแหนง่งานของ ปตท. จาก 28,521,130,250 บาท เป็น 28,543,825,250 บาท แบ่งออกเปน็หุ้น
สามัญจ านวน 2,854,382,525 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีมติเหน็ชอบให้เรียกเก็บอัตราค่าบริการการเก็บ
รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนคงที่ 31.6859 บาทต่อล้านบีทียู และส่วนของ
ต้นทุนผันแปร 1.7050 บาทต่อล้านบีทียู โดยเริ่มเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน มีมติเหน็ชอบการปรบัอัตราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติส่วนของต้นทนุผันแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม (พืน้ที่ 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจ าปี 2554 ที่อตัรา 1.1575 
บาทต่อล้านบีทียู โดยเริ่มเรียกเกบ็จากผู้ใช้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ปตท. ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเข้าร่วมลงทุนใน
บริษทั บางปะอนิโคเจนเนอเรชัน่ จ ากัด (BIC) กับ บริษัท ช. การช่าง จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีด่ินบางปะอิน จ ากัด 
และผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามล าดับ โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 137,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดย ปตท. ถือหุน้จ านวน 34,250,001 หุ้น  

 : เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษทัเอ็มทีพี เอชพี เจวี จ ากัด ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย จังหวัดระยอง เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 10,775 ล้านล้านบีทียูต่อวัน 

กันยายน : เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจ ี
จ ากัด ซ่ึงเป็นสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริม่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีความสามารถรับ-จ่าย LNG ในระยะแรก 5 ล้านตันต่อปี (เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ 700 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และจะสามารถขยายเปน็ 10 ล้านตันต่อปี ในอนาคต (เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ 1,400 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) โดยสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งนี้ ประกอบด้วย ถังเก็บ LNG ขนาด 160,000 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)           ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที่ 32 
 

ถัง และท่าเรือซ่ึงมศีักยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตัง้แต่ 125,000-264,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ สถานีรบั
จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งนี้ สามารถพัฒนาให้เปน็ศนูย์กลางการค้า LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ปตท. ได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ที่มาปฏบิัติงานประจ าในต าแหนง่งานของ ปตท. จาก 28,543,825,250 บาท เป็น 28,562,996,250 บาท แบ่งออกเปน็หุ้น
สามัญจ านวน 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ไดจ้ดทะเบยีนจัดตัง้บรษิัท พทีีท ี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัทีเ่กิดจากการ
ควบรวมกิจการระหว่างบริษทั ปตท. เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อเป็นแกนน าด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยด าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการ
กล่ันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษัทได้เข้าเปน็บรษิัทจดทะเบียนในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเชื่อมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ท่อปลาทอง 2) จาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติเชฟรอนส่วนเพิ่ม ไปยังท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้นที่ 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 42 นิ้ว 
ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เริ่มด าเนินการส่งก๊าซเชิงพาณิชย์ 

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ปตท. เป็นบรษิัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการด าเนินธุรกิจของ ปตท. จะ
มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อมควบคู่กบัการสร้างสังคมไทยให้เข้มแขง็ เพื่อเป็นพลังที่
ยั่งยืนในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เปน็การลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตัง้แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าโดย มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอด
ธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคัง่ให้กบัเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบด้วย
ธุรกิจที่ ปตท. ด าเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทนุผ่านบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ดังนี ้

3.2.1 ธุรกิจที่ด าเนินงานเอง ประกอบด้วย 
         ธุรกิจต้นน  า 

3.2.1.1 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
ด าเนินธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการจ าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้งการลงทุนในธุรกจิที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติ
ผ่านบรษิัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ น าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และในรูป
ของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกับความต้องการทีข่ยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับการจัดจ าหน่ายครอบคลุมการจัดจ าหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผ่านการลงทนุระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัด
จ าหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจ าหน่าย NGV เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกทดแทนน้ ามันเบนซินและดีเซลผา่นการลงทุนในสถานบีริการ NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
ปตท. ได้ลงทนุในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยการแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าจากก๊าซ
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ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่จะ
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เตบิโต รวมทั้งการจ าหน่ายเปน็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในภาคครวัเรือน 
อุตสาหกรรมและขนส่ง  

นอกจากนี้หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มีการลงทุนในสถานีรบัก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal 
ผ่านบรษิัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือ จดัเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อรองรับการน าเข้า LNG ของ ปตท. การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น ซ่ึงมบีริษทัผลติไฟฟ้า
และพลังงานร่วม จ ากัด ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นผู้ด าเนนิการ 

ธุรกิจการจัดหา ขนส่ง และจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเปน็ผู้ก ากับดูแล โดยธุรกิจจัดหาและโครงสร้างราคาจ าหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารวมทั้ง
การบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตราผลตอบแทนคงที่ ธุรกจิจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
จะขึน้อยู่กับราคาน้ ามันเตาในตลาดโลกเพื่อให้แข่งขนัได้กับราคาขายปลีกน้ ามันเตาในประเทศ ในส่วนผลประกอบการของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับราคาผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จ าหน่ายเปน็วัตถุดิบให้กับอตุสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงจะขึน้อยู่กับราคา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก  

ในส่วนของราคา LPG ที่จ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงในประเทศซ่ึงปตท. จ าหน่ายผ่านหน่วยธุรกิจน้ ามันนั้นปจัจบุันรัฐบาลมี
นโยบายช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงจากผลกระทบราคาน้ ามันตลาดโลกทีป่รับตัวสูงขึ้น โดยยังคงควบคุมราคา LPG 
ภาคครัวเรือนที่จ าหน่ายจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไว้ที่  333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั ซ่ึงต่ ากว่าราคาตลาดโลก ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  กพช. มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ให้ปรบัราคาจ าหน่ายไตรมาสละ 3 บาทต่อกิโลกรัมรวม 12 บาทต่อกิโลกรัมเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และส าหรับภาคขนส่ง กพช. มีมติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ใหป้รับราคาจ าหน่ายขึน้ เดือนละ 0.75 บาท
ต่อกิโลกรัม รวม 9 บาทต่อกิโลกรัม เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 ขณะที่ NGV ให้ทยอยปรบัราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2555โดยให้การสนับสนุนบัตรเครดติพลังงานและการให้ส่วนลดราคา
ขายปลีก NGV ส าหรับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 

ทั้งนี้การจดัหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มาจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจากการน าเข้าจาก
สหภาพพม่า และการน าเข้า LNG จากต่างประเทศ 

ธุรกิจปลายน  า 

3.2.1.2 หน่วยธุรกิจน  ามนั 
ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภาพ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ผลิตภัณฑ์

น้ ามันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทางหลัก คือ ตลาดค้าปลีก โดยจัดจ าหน่ายผ่านสถานีบริการน้ ามัน 
ปตท. ซ่ึงได้พัฒนาเป็นสถานีบรกิารที่ทันสมัยแบบครบวงจรมบีรกิารเสริมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หลากหลาย อาทิ ร้านค้าสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านอาหาร ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน Pro-Check 
บริการล้างรถ รวมถึงการให้บริการของธนาคาร และตลาดพาณิชย์ โดยจดัจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สาย
การบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการจ าหน่ายผลติภัณฑ์
ให้กับลูกค้ามาตรา 7 ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีกด้วย ซ่ึงการด าเนินธุรกิจนอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการเพื่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคแล้ว ยังมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งน้ ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และการบริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม  
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ในฐานะบรษิทัพลังงานแหง่ชาติ ปตท. มีการให้บริการและปฏบิัตกิารคลังส ารองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาและจัดส่ง
ปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังมส่ีวนผลักดันและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพลังงานทดแทนเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการเป็นผูน้ าค้นคว้าและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน่วยธุรกิจน้ ามันยังมีการบรหิารการลงทนุผ่าน
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนือ่งกับการด าเนินธุรกิจน้ ามันทัง้ในและ
ต่างประเทศ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุน้ ามันหล่อล่ืน และธุรกิจบริการเติมน้ ามันอากาศยาน เป็นตน้ 
  ธุรกิจน้ ามันเปน็ธุรกิจการค้าเสรทีีม่ีการแข่งขันสูงและอยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบญัญัติควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เปน็ต้น โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผูค้้าน้ ามันทีจ่ดทะเบียนกบักรม
ธุรกิจพลังงานจ านวนรวม 42 ราย (ณ 31 ธันวาคม 2554) นอกจากนี้การด าเนินธุรกิจน้ ามันยังอยู่ภายใต้การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมการค้าภายใน และส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ โดยผลประกอบการจะขึน้อยู่กับค่าการตลาดในการจ าหนา่ยน้ ามันเชื้อเพลิงและการขยายธุรกิจค้า
ปลีกและธุรกิจเสริมในสถานบีริการน้ ามัน รวมทั้งมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี 

3.2.1.3 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
ด าเนินธุรกิจจัดหาและการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ประกอบด้วย การจัดหา การน าเข้า การส่งออก และการค้า

ระหว่างประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ ามันดิบ คอนเดนเสท ผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี(ไม่รวมผลิตภัณฑ์
พลาสติก) ตัวท าละลายและเคมีภัณฑ์ รวมทั้งการจัดหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกจิให้แก่
บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้กับประเทศและสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับ กลุ่ม ปตท. 

ด้วยธุรกรรมทางการค้าของหน่วยธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากความผัน
ผวนของราคาน้ ามัน ความน่าเชือ่ถือของคูค่้า ความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ หน่วยธุรกิจจึงก าหนดให้มี
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านและเทียบเทา่บริษัทน้ ามันช้ันน าในต่างประเทศและยังมีการควบคุมความเสี่ยงดา้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการขนส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี โดยให้มีการจัดหาและควบคุมการ
ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดในระดับสากล 

นอกจากนี้หน่วยธุรกจิไดจ้ัดตั้งบริษัทและตัวแทนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดการค้า
ระหว่างประเทศและมุ่งไปสู่การเป็นผูน้ าธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดับสากล ได้แก่ บริษัท ปตท. ค้าสากล (PTT 
International Trading Pte Ltd : PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC : PTTDMCC) ณ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมเิรตส์ และส านักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีธุรกรรมการค้ามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

 
3.2.2 ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 

ธุรกิจต้นน  า 
3.2.2.1 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ปตท. ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ด าเนนิธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศรวมทัง้ลงทุนในธุรกจิที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในราคาที่แข่งขันไดเ้พื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานใหก้ับประเทศ โดย ปตท.สผ. จ าหน่าย
ปิโตรเลียมที่ผลิตไดจ้ากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติใหก้ับตลาดในประเทศเปน็หลักโดย
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จ าหน่ายให้กับหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ภูมิภาคอื่น เช่น โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ในทวปีอเมริกาเหนือและโครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมกับ ปตท. ใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยปิโตรเลยีมที่ผลิตไดบ้างส่วนจะถูกน ากลบัมาจ าหน่ายในประเทศและในส่วนที่จ าหน่ายในต่างประเทศจะสามารถ
สร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญจ่ะขึน้อยู่กับราคาน้ ามนัในตลาดโลก ความส าเร็จในการส ารวจและการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม และการบรหิารต้นทุนในการส ารวจและผลิตทีม่ีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร 

ทั้งนี้ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งราคาจ าหน่ายปิโตรเลยีมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมก ากับดูแล  

ธุรกิจปลายน  า 

3.2.2.2 ธุรกิจปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมเีพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลติภัณฑ์จากโรงกล่ัน

ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมขีองไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมทีดแทนการน าเข้าและสนบัสนุน
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเปน็วัตถุดิบ เช่น อตุสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมรถยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น โดย ปตท. ด าเนินธุรกิจปิโตรเคมใีนสายโอเลฟินส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องแบบครบวงจร ผ่านการร่วมทุน
ในบรษิัทในกลุ่ม 10 บรษิัท ได้แก่ บริษัท พีททีี โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) บริษทั เอ็ชเอม็ซี โปลิเมอร์ จ ากัด บริษทั พีทีท ีฟีนอล 
จ ากัด บริษทั  พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จ ากัด บริษทั  พีทีที โพลีเมอร ์โลจิสติกส์ จ ากัด บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด บริษทั แทงค์
เทอร์มินัล จ ากัด บริษทั พีททีี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริง จ ากัด  และบรษิัท พีทีท ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด  ซ่ึงครอบคลุมตัง้แต่การ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมขีั้นต้น ขั้นกลางและเม็ดพลาสติกประเภทต่างๆ รวมทั้งด าเนินธุรกิจด้านการตลาดเพื่อจ าหนา่ยเม็ด
พลาสติกทั้งในและต่างประเทศ และให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและใหบ้ริการจัดหาสาธารณูป โภคต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง งานซ่อม
บ ารุงและวิศวกรรมแบบครบวงจรและใหบ้ริการเปน็ทีป่รึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมให้แก่บรษิทัในกลุ่ม ปตท. และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทั้งนี้วัตถุดบิหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมมีาจากผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ได้แก่ ก๊าซอีเทน  
ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ   

โดยผลประกอบการส่วนใหญจ่ะขึ้นอยู่กับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ซ่ึงปรับขึ้นลงเปน็วัฏจักรตามอุปสงค์
และอุปทานของตลาดโลก และมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี   

3.2.2.3 ธุรกิจการกลั่น 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกล่ันเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิงให้กับประเทศทดแทนการ

น าเข้า โดยด าเนินธุรกิจการกล่ันน้ ามันและธุรกิจต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงกล่ันเป็นวัตถุดบิ ผ่านการร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม 4 บริษทั
ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
(SPRC) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จัดหาน้ ามันดบิและรบัซ้ือน้ ามันส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมจีากบริษทัโรงกล่ันในกลุ่ม ปตท. เพื่อจ าหน่ายให้กบัตลาดในประเทศและส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ   

ผลประกอบการของธุรกิจการกล่ันส่วนใหญจ่ะขึน้อยู่กับค่าการกล่ันซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่กลั่นได้หักด้วยต้นทนุน้ ามันดบิเฉลี่ยทีใ่ช้กลั่นตามราคาตลาดโลกและราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมหีักด้วยต้นทุน
วัตถุดิบเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิต  ซ่ึงต่างก็ปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตามอุปสงค์และอปุทานของตลาดโลกและความผันผวนของราคาน้ ามันใน
ตลาดโลก รวมทั้งมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ ส้ินปี  
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3.2.2.4 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ด าเนินธุรกิจพลังงานในตา่งประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ  และแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ และเป็นการตอ่ยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปจัจบุันโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผ่านบรษิัท พีททีี อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด และบริษทั  
พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด  โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้งสองบรษิัท  

ปัจจุบนั บริษัท ปตท. อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด มีการลงทนุธุรกิจเหมืองถ่านหนิในประเทศอินโดนเีซียและออสเตรเลีย 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เพื่อ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ไปยังประเทศอิสราเอล และมีแผนขยายการลงทุนพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
ร่วมกับ ปตท. สผ. ในอนาคต ส าหรับ บรษิัท พทีีที กรีน เอนเนอรย์ี จ ากัด มีการลงทุนธุรกิจปลูกปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย  
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ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 7 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จ ากัด (PMBC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.92% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์   
เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME)  40.00% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) /1                 49.10% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) 40.00% 
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตร์ 

 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
 น้ ามันดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

 

หน่วยธุรกิจน  ามัน   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ 
* ตลาดหล่อลื่น 
 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 100.00% 

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

บจ. ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยล์เพาเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ (B.Grimm BIP) 23.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) 15.00% 
 

ธุร
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บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล (PTTI)         100.00% 
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ (PTTGE)          100.00% 
บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco)              50.00% 
บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                      13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)           20.00% 
 
 

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

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand)  )35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริการน้ ามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 

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

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย 

โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                                                                                                             ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 2 หน้าที ่38 

3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

ปี 2552 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 54 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  285,937.35 17.63 328,457.44 16.96 379,772.34 15.34 

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ามันและหนว่ยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ)  46,584.41 2.87 68,409.13 3.53 60,085.70 2.43 

 บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 62,539.22 3.86 72,138.38 3.73 74,865.50 3.02 
 บจ. ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 4,195.75 0.26 5,739.38 0.30 7,422.83 0.30 
 บ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP) 100.00  -     -    149.58 0.01 157.49 0.01 
 หัก รายได้ค่าก๊าซส่วนที่ ปตท.สผ. ขายให้ บมจ. ปตท.   (58,174.95) (3.59) (71,950.15) (3.71) (72,778.30) (2.94) 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ   341,081.78 21.03 402,943.77 20.82 449,525.56 18.16 

2. ผลิตภัณฑ์น้ ามัน 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ามันและหนว่ยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ) 

 1,024,379.96 63.15 1,212,017.53 62.58 1,574,696.71 63.61 

 บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 53,008.30 3.27 65,010.06 3.36 91,000.14 3.68 
 หัก รายได้ค่าน้ ามันดิบส่วนที่ ปตท.สผ. ขายให้ บมจ. ปตท.   (39,106.85) (2.41) (50,034.25) (2.58) (66,586.62) (2.69) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 51,842.74 3.20 77,084.47 3.98 124,965.17 5.05 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 3,079.58 0.19 4,246.83 0.22 6,770.38 0.27 
 บจ. รีเทล บิซเินส อัลไลแอนซ์ (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 
 บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลกี (PTTRB)  100.00 27,951.25  1.72 32,418.84  1.67 36,527.72  1.47 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น  ามัน   1,137,519.60 70.13 1,363,596.49 70.40 1,786,905.31 72.18 
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 
(ตรวจสอบ) การถือหุ้น (ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) 

ณ 31 ธ.ค. 54 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ามันและหนว่ยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ) 

 43,226.07 2.66 48,674.18 2.51 71,752.67 2.90 

  บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)  50.00 26,068.02 1.61 39,295.41 2.03 63,458.11 2.56 

  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ (HMC) 41.44 6,232.21 0.38 6,760.58 0.35 10,417.14 0.42 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    75,526.30 4.66 94,730.17 4.89 145,627.92 5.88 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ.พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล (PTTI) 100.00 20,200.25 1.25 24,652.15 1.27 30,850.50 1.25 

5. ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  บจ.พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ย่ี (PTTGE) 100.00 106.22 0.01 151.28 0.01 356.84 0.01 

บจ.เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์(ENCO) 50.00  -     -     -     -    1,096.97 0.05 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ   106.22 0.01 151.28 0.01 1,453.81 0.06 

6. ผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น (DCAP) 35.00 566.85 0.03 586.68 0.03 584.19 0.02 

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 0.59  0.00               27.35  0.00               40.47  0.01 

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

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์สาธารณูปโภค    681.91 0.04 614.03 0.03 624.66 0.03 

7. รายได้จากธุรกิจเสริม 
บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ ามันและหนว่ยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ) 

 1,161.78 0.08 1,490.78 0.08 1,903.30 0.08 

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

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม    5,114.21 0.32 5,616.65 0.29 6,002.55 0.24 
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3.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

การถือหุ้น (ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

ณ 31 ธ.ค. 54 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
8. รายได้จากการให้บริการ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 1/ 3,762.60 0.23 3,507.29 0.18 3,780.18 0.15 

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

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

 บจ. ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00  -     -     -     -     -     -    

 บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสตกิส์ (PTTPL) 100.00 121.65 0.01 399.55 0.02 926.36 0.04 

  บจ. รีเทล บิซเินส อัลไลแอนซ์ (RBA) 2/ 55.24 0.00  -     -     -     -    

 บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ ์ 50.00 1.53 0.00 352.58 0.02  -     -    

 บจ. บิซิเนส เซอร์วิส อัลไลแอนซ์ (BSA) 25.00 109.69 0.01 347.17 0.02 107.31 0.01 

  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลกี (PTTRB) 100.00 201.26 0.01 235.21 0.01 213.80 0.01 

บจ. พีทีท ีแทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00  -     -     -     -    360.68 0.01 

รวมรายได้จากการให้บริการ    5,944.18 0.37 6,377.63 0.32 7,174.37 0.30 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ     1,586,174.45 97.79 1,898,682.17 98.03 2,428,164.68 98.09 

9.  อ่ืนๆ              

   9.1  รายได้อ่ืนๆ      12,454.05 0.77 13,025.89 0.67 16,601.46 0.67 

   9.2 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   4,682.72  0.29  6,361.93  0.33  1,265.81  0.05 

รวมรายได้อ่ืนๆ      17,136.77 1.06 19,387.82 1.00 17,867.27 0.72 

10.  ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ     18,766.83 1.16 18,815.96 0.97 29,462.62 1.19 

รวมรายได้     1,622,078.05 100.00 1,936,885.95 100.00 2,475,494.57 100.00 

หมายเหตุ : /1 บมจ.ปตท.ถือหุ้นใน PTTEP ปี 2552, 2553 และ 2554 ในสัดส่วนร้อยละ 65.43, 65.34 และ 65.29 ตามล าดับ 
                  /2  RBA ซ่ึง บมจ.ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และช าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
                 / 
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3.4  กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  

กลุ่ม ปตท. ได้ก าหนดวิสัยทัศน ์ที่มุ่งเนน้การเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้าม
ชาติช้ันน า หรือ “Thai Premier Multinational Energy Company”  ด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่  
การปรับปรงุการบริหารจัดการเพือ่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเปน็เลศิ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกับการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) นอกจากนีก้ารด าเนินธุรกิจของ ปตท. ยังอยูภ่ายใต้วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ เพื่อลดต้นทนุเพิ่มผลก าไร และ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

- กลยุทธ์ลดตน้ทุนเพิ่มผลก าไร เพือ่เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

1.  Performance: Best-in-Class เพื่อสร้างผลปฏิบัติการอย่างเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและลดต้นทุน ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงในโครงข่ายพลังงานและปิโตรเคมี  

2.  Synergy: Deeper and Broader Collaboration เพื่อสร้างพลังร่วมและขยายความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และเพื่อให้การด าเนินงานและการลงทุนมีความได้เปรียบ
ด้านขนาด (Economy of Scale) มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน รวมทั้งมีการบริหารข้อมูลธุรกิจ 
และการบริหารและแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Management & Knowledge Sharing) 

- กลยุทธ์เพื่อการเตบิโตและสร้างมลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

3.  Growth: Sustainability and Innovation เพื่อสร้างธุรกิจให้เตบิโตอย่างยั่งยืนและการสร้างนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด โดยมุ่งเนน้การคิดคน้นวัตกรรมด้านผลติภัณฑ์ (Product Innovation) ด้านกระบวนการผลิต (Process Innovation) 
และด้านรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business Model Innovation) ซ่ึงสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. จะเป็นหน่วยงานหลักในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

4. Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance เพื่อสร้างความเปน็เลิศในการบรหิารจดัการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสร้างสมดุลระหว่างทุกกลุ่ม เนื่องจากธุรกิจและการด าเนนิงานของกลุ่ม ปตท. มีขนาดใหญ ่ และมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินธุรกิจและการขยายการลงทุนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทศิทางและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึง
จ าเปน็ต้องได้รบัการยอมรับ ความไว้วางใจ และความเชื่อม่ันจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
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PTT Group Value Chain   
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4.  การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ 

4.1  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ณ ปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่าง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การส ารวจและผลิต การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจ าหน่าย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ  และการพัฒนาธุรกิจใหม่ และยังเป็นผู้ด าเนินการจัดหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
ด าเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธรุกจิปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

    การสํารวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจัดหาก๊าซฯ 

     

ธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซฯ ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ธุรกิจระบบท่อจัด

จําหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 

แหล่งก๊าซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพม่าและนําเข้า 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กล่ันตัวของ 

ก๊าซธรรมชาต ิ

ลูกค้า 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 
/3 

 
• กฟผ.  . 
• ผู้ผลิตไฟฟา้อิสระ 
• ผู้ผลิตไฟฟา้รายเล็ก 
• ลูกค้า อุต สาหกรรม 

• ลูกค้าปโิตรเคมี 

• ลูกค้าอุตสาหกรรม 
• หนว่ยธุรกิจน้ํามัน 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซปโิตรเลียมเหลว 

ก๊าซอีเทน 

ก๊าซโพร เพน 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ก๊าซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ 

  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดําเนินการสํารวจแลผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. , ปตท. ดําเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเข้า LNG  
/2

 ปตท. ดําเนินการเอง 
/3

 หมายถึงก๊าซธรรมชาติส่วนที่เหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกไปแล้ว ซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วย 
4.1.1 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม 
 ปตท. ด าเนินธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ ปตท .สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนที่ออกและ
ช าระแล้วของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร  
 ในการประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้
สัมปทานของประเทศนั้นๆ เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อัลจีเรีย อียิปต์  บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย 
ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติ
สัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงส ารวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงก าหนดผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่รัฐพึงได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นต้น 
4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมจ านวนทั้งหมด 41 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จ านวน 16 โครงการ  ลงทุนในพื้นที่พัฒนาร่วม 1 โครงการ พ้ืนที่คาบเกี่ยว 1 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 23 
โครงการ สัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในแต่ละโครงการ เป็นดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   
 1. โครงการบงกช ผู้ด าเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการเอส 1 ผู้ด าเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผู้ด าเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการบี 6/27 ผู้ด าเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย์ ผู้ด าเนินการ ผลิต 80 
 6. โครงการแอล 22/43 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
 8. โครงการ แอล 21,28 และ 29/48 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 70 
 9. โครงการอี 5 ผู้ร่วมทุน ผลิต 20 
 10. โครงการคอนแทร็ค 3 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5 
 11. โครงการคอนแทร็ค 4 ผู้ร่วมทุน ผลิต 45 
 12. โครงการจี 4/43 ผู้ร่วมทุน ผลิต 21.375 
 13. โครงการสินภูฮ่อม  ผู้ร่วมทุน ผลิต 20 
 14. โครงการบี 8/32 & 9A/1 ผู้ร่วมทุน ผลิต 25 
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100   
 16. โครงการจี 4/48 ผู้ร่วมทุน ผลิต 5 
(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
 ประเทศสหภาพพม่า    
 17. โครงการพม่าซอติก้า/2 ผู้ด าเนินการ พัฒนา 80 
 18. โครงการพม่าเอ็ม 3,  เอ็ม7 และเอ็ม11/2 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผู้ร่วมทุน ผลิต 25.50 
 20.  โครงการเยตากุน (M12,M13,M14) ผู้ร่วมทุน ผลิต 19.31784 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 21.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 28.33 
 22.โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 34 
 23.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
 24.โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 30 
 25.โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ ซาการี ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 20 
 ประเทศเวียดนาม    
 26. โครงการเวียดนาม 9-2 ผู้ร่วมด าเนินการ ผลิต 25 
 27. โครงการเวียดนาม 16-1 ผู้ร่วมด าเนินการ ผลิต 28.5 
 28. โครงการเวียดนามบี และ 48/95 ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 8.5 
 29.โครงการเวียดนาม 52/97 ผู้ร่วมทุน พัฒนา 7 
 ประเทศกัมพูชา    
 30. โครงการกัมพูชาบี ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 33.333334 
 พื้นที่คาบเกี่ยว    
 31. โครงการจี 9/43 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 พื้นที่พัฒนาร่วม    
 32. โครงการพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย บ1ี7 ผู้ร่วมด าเนินการ ผลิต 50 
 ประเทศนิวซีแลนด์    
 33.โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 18 
(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   
 รัฐสุลต่านโอมาน    
 34. โครงการโอมาน 44 ผู้ด าเนินการ ผลิต 100 
 ประเทศแคนาดา    
 35. โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี  ผู้ร่วมทุน ผลิต 40 
 ประเทศแอลจีเรีย    
 36. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผู้ร่วมด าเนินการ พัฒนา 35 
 37. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 24.5 
 ประเทศอียิปต์    
 38. โครงการโรมมานา ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 30 
 ประเทศบาร์เรน    
 39. โครงการบาร์เรน 2 ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 40. โครงการออสเตรเลีย ดับเบิ้ลยู เอ-423-พี ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 30 
 41. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซยี ผู้ด าเนินการ ผลิต 100 
  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/

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

ผู้ด าเนินการ ผลิต/ส ารวจ 100 

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

ผู้ด าเนินการ ผลิต 89.6875 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี /
อาร์แอล 7) 

ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/
อาร์แอล 4 (Tenacious)) 

ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/
พี 24) 

ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 90 
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โครงการ 
ลักษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

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

ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 50 

 โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พี 32) ผู้ด าเนินการ ส ารวจ 35 

 โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง ดับเบิ้ลยู เอ 
396 พี และ ดับเบิล้ยู เอ 397 พี 

ผู้ร่วมทุน ส ารวจ 20 

/1 PTTEPO ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือสัมปทานในโครงการ 
/2 มีการจัดกลุ่มโครงการใหม่โดยโครงการพม่าซอติก้าประกอบด้วยแปลงสัมปทาน เอ็ม 9 และเอ็ม 11 (เฉพาะพ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) ส่วน
โครงการพม่า เอ็ม 3 เอ็ม 7 และ เอ็ม 11 ไม่รวมพ้ืนที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเอ็ม 11) 
 

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ดังนี้  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเยตากุน 
 ร่วมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากันร้อยละ 50 ในบริษัท เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จ ากัด (Energy Complex Company 
Limited) เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานส าหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน  
 ร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย ปตท. ปตท.สผ. บริษัท ปตท. โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 เท่ากันทุกบริษัท ยกเว้นบริษัท ปตท.  
โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด เพื่อ
สร้างศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางด้าน ICT สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและตอบสนองทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษัท Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจให้เช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จ ากัด เพื่อด าเนินฐานสนับสนุนการปฏิบัติการปิโตรเลียม 
ท่าเรือ และ คลังสินค้า 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท Shoreair Pty Limited เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี 
ออสตราเลเชยี 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท Troughton Island Pty Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศส ารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
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4.1.1.2 ปริมาณส ารองปิโตรเลียม  
 ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณส ารองปิโตรเลียมที่สามารถผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้ว โดย
ประเมินได้อย่างมั่นใจพอสมควรจากข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียม
พิสูจน์แล้วในรายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม 
ปตท.สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณส ารองที่ส ารวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว จนกว่าจะมีการท าสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกค้า และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณส ารองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้วเพิ่มขึ้นเมื่อ ปตท .สผ. คาดว่า
ปริมาณส ารองส่วนที่เพิ่มขึ้นสามารถน ามาใช้ได้อย่างแน่นอน ภายใต้การด าเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ซ่ึงนโยบายการ
ประเมินปริมาณส ารองดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในด้านการประเมินปริมาณ
ส ารองส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่การประเมินปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. จะเข้มงวดกว่าเนื่องจากจะปรับปริมาณส ารองส่วน
เพิ่มต่อเมื่อมีการท าสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัท
ย่อย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2552 – ปี 2554  เป็นดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบ 
ปริมาณส ารองพิสูจนแ์ล้ว ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

662 
437 

612 
431 

541 
428 

รวม 1,099 1,043 969 
ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เมื่อแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,529

พันล้านลูกบาศก์ฟุต และเป็นน้ ามันดิบและคอนเดนเสท 275 ล้านบาร์เรล หรือรวมทั้งหมดเป็น 969 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบ 
4.1.1.3 ผลการด าเนินงาน 
 (1) การผลิต 

ในปี 2554 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยคิดเป็น 301,367 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อ
วัน ลดลงจากอัตราการผลิตเฉลี่ยทั้งปี 2553 ประมาณ 2,656 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9   ทั้งนี้ปริมาณ
การผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  
                               หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

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

 
(2)   การจัดจ าหน่าย 

 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายมี 5 ชนิด คือ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย (คิดเป็นร้อยละ 87 
ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. ส าหรับปี 2554) ส าหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว
กับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการก าหนดปริมาณซ้ือขายขั้นต่ าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายน้ ามันดิบและคอนเดน
เสทจะอิงราคาน้ ามันในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ามันดิบที่ผลิตได้ เพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้
ใกล้เคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เช่นเดียวกัน 
 ในปี 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง 5 ชนิด ประมาณ 265,047  บาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 472 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายในปี 2553 ที่ 264,575  บาร์เรล
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เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการเอส 1 
โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี  ทั้งนี้ ปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ ปตท.สผ. 
และบริษัทย่อยในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 
 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554   
น้ ามันดิบ (พันบาร์เรลต่อวัน) 
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอ่วัน) 
คอนเดนเสท (พันบาร์เรลต่อวัน) 
บิทูเมน (พันบาร์เรลต่อวัน) 

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 ์
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบต่อวัน) 

233,756 264,575 265,047 

ราคาขายผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐต่อบารเ์รลเทียบเทา่น้ ามันดิบ) 

39.53 44.83 55.49 

 
 (3) การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใช้อ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย
และก ากับดูแลการด าเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของ ปตท.จ านวน 3 คน นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของ ปตท.สผ. ยังได้รับเลือกจากผู้บริหารของปตท. ด้วย  
 (4) การเงิน 

ผลการด าเนินงานของ ปตท.สผ.  ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้     
              หน่วย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* งบการเงิน 2552 น าเสนอในสกุลเงินบาทที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนน ามาตรฐานการบัญชีฉบับ 21 มาปฏิบัติ 
ในวันที่ 1 มกราคม 2554  
** งบการเงินปี 2553 - 2554 ที่น าเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงค่างบการเงินที่จัดท าขึ้นโดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้
ในการด าเนินงาน 
 

  

งบการเงิน ปี 2552* ปี 2553** ปี 2554** 
รายได้จากการขายและการบริการ  
รายได้รวม 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 
ก าไร (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 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 

300,711 
157,710 
143,001 

322,430 
159,371 
163,059 

447,842 
247,818 
200,024 
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 (5) ผลด้านปฏิบัติการ 
 ในปี 2554 ปตท.สผ. สามารถด าเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี และมีการด าเนินการตามแผนกล
ยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของ ปตท . และแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมี
การด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
ด้านการส ารวจ  
 ปตท.สผ. ได้ด าเนินกิจกรรมการส ารวจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน
ศักยภาพของแปลงและเพิ่มปริมาณส ารองปิโตรเลียม โดยในปี 2554 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมส ารวจและหลุมประเมินผลใน
หลายโครงการ อาทิ  
 โครงการอาทิตย์ มีการขุดเจาะหลุมประเมินผล Arthit-14-19 A&B โดยพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงจะได้มีการ
วางแผนพัฒนาการผลิตต่อไป 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ส าหรับแหล่ง Cash-Maple ซ่ึงตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ ได้
ด าเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Cash-2 พบก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงผลการขุดเจาะหลุมประเมินผลในครั้งนี้ ถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
เพื่อพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (FLNG) ในทะเลติมอร์ ซ่ึงเป็นโครงการที่จะท าให้การ
พัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลเพิ่มเติมในปี 2555 
เพื่อยืนยันปริมาณส ารองปิโตรเลียมในแหล่งดังกล่าว และวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของโครงการต่อไป  ในส่วนของแปลง 
WA-397-P แหล่ง Browse ซ่ึงบริษัทฯร่วมทุนร้อยละ 20 นั้นได้มีการขุดเจาะหลุมส ารวจ Omar-1 ถึงระดับความลึกหลุมสุดท้ายที่ 
5,229 เมตรพบก๊าซธรรมชาติแต่ปริมาณไม่มากพอในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ในโครงการ AC/P24 มีการขุดเจาะหลุมส ารวจ 
Kingtree-1 ถึงระดับความลึกหลุมสุดท้ายที่ 1,472 เมตร และโครงการ AC/P40 มีการขุดเจาะหลุมส ารวจ Ironstone-1 ถึงระดับ
ความลึกหลุมสุดท้ายที่ 1,492 เมตร พบปิโตรเลียมแต่ไม่มากพอในเชิงพาณิชย์ 
 โครงการโอมาน 44 มีการเจาะหลุมส ารวจ Munhamir-3 เพื่อค้นหาปริมาณส ารองปิโตรเลียมของแหล่ง Munhamir 
เพิ่มเติม แต่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทฯ มีแผนจะผลิตคอนเดนเสทจากหลุมผลิต Munhamir-2 
เพิ่มเติม โดยปริมาณการผลิตจากแหล่ง Munhamir เมื่อรวมกับปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากแหล่ง Shams 
ในปัจจุบัน จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในโครงการโอมาน 44 ให้มากขึ้น 
 โครงการพม่า เอ็ม 3 ในส่วนของแปลงเอ็ม 3  ซ่ึงตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของเมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ จากผลการค้นพบก๊าซธรรมชาติในหลุมส ารวจ  Aung Sinkha-2 ท าให้บริษัทฯปรับแผนการส ารวจเพื่อเร่งการ
ส ารวจ คลื่นไหวสะเทือน 3 มิติจ านวน 1,000 ตารางกิโลเมตร จากแผนเดิมในที่วางไว้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2555 มาอยู่ในไตรมาสที่ 
4ปี 2554 เพื่อรองรับการเจาะหลุมประเมินผลที่จะมีขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ที่จะท าการ
ส ารวจร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการขออนุญาตการด าเนินการกับทาง Myanma Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) เบื้องต้นทาง MOGE เห็นชอบในหลักการส าหรับการขยายระยะเวลาส ารวจอีก 1 ปีเพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินการเจาะหลุม
ส ารวจ และหลุมประเมินเพื่อพิสูจน์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ 
 โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซ่ึง ปตท.สผ.ร่วมทุนร้อยละ 28.33 และมีบริษัท Murphy Semai Oil Co. Ltd. เป็น
ผู้ด าเนินการนั้น จากการขุดเจาะหลุมส ารวจ Lengkuas-1 ซ่ึงมีความลึกของน้ าทะเลที่ 1,095 เมตร ได้เจาะถึงระดับความลึกหลุม
สุดท้ายที่ 6,500 เมตร พบปิโตรเลียมในช้ันหินกักเก็บแต่ปริมาณไม่มากพอในเชิงพาณิชย์ ข้อมูลที่ได้จากหลุม Lengkuas-1 นับเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมของโครงการส ารวจนี้ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง เพื่อการวางแผนการส ารวจ
และการลงทุนของบริษัทฯ ในบริเวณนี้ ต่อไป 
 โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมส ารวจ และหลุมประเมินผล พบปิโตรเลียมจ านวน 5 
หลุม ซ่ึงเป็นการยืนยันศักยภาพของแปลง 
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ด้านการพัฒนาโครงการ  
 ปตท.สผ. ได้เร่งพัฒนาโครงการทั้งในประเทศไทยและโครงการที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯสามารถเริ่มการผลิต
ปิโตรเลียมได้ตามแผนการด าเนินการของบริษัทฯ อาทิ 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การพัฒนาแหล่งมอนทารามีความคืบหน้าตามล าดับ โดยประสบความส าเร็จในการ
ติดตั้งแท่นผลิตใหม่ ซ่ึงปัจจุบันได้เริ่มด าเนินงานขุดเจาะหลุมผลิต และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในครึ่งหลังของปี 2555 
ส าหรับการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทารา (Action Plan) ปัจจุบัน
บริษัทฯได้รับอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ด าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในออสเตรเลียต่อไปได้ โดยบริษัทฯ ได้มี
การรายงานความคืบหน้าของผลการด าเนินการต่อกระทรวงทรัพยากรและพลังงานของประเทศออสเตรเลีย (Department of 
Resources and Energy) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนด าเนินการน าบทเรียนจากเหตุการณ์มอนทารามาวิเคราะห์เพื่อ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในบริษัทฯ (Corporate Lessons Learned) และรวมถึงการขยายผลไปสู่บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต 
ส่วนการด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยนั้น นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงส้ินสุดปี 2554 ปตท.สผ. 
ได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นจ านวน 119.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) 
 ส าหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์น้ ามันรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯยังคง
เจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทยังคงยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 โครงการบงกช งานก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิตกลาง และแท่นหลุมผลิต (WPS) รวมทั้งแท่นที่พักอาศัยของโครงการ
บงกชใต้ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะด าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในครึ่งแรกของปี 2555 
 โครงการพม่าซอติก้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างงานก่อสร้างแท่นผลิตหลักและสะพานเช่ือม งานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตและ
โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างแท่น งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเล งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้องบนบก ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายในปี 2556 
 โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมส าหรับกระบวนการ
ผลิตและท่อขนส่ง ส่วนงานก่อสร้างที่พักและสาธารณูปโภค ผู้ร่วมทุนได้อนุมัติรายงานการประเมินผลทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์
ของสัญญาในส่วนของที่พักและระบบสาธารณูปโภคแล้ว และได้เริ่มการขุดเจาะหลุมพัฒนาในช่วงปลายปี 2554 โดยคาดว่าจะ
สามารถเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2557 
ด้านการผลิต 
 ปตท.สผ. มีความพยายามในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาก าลังการผลิตในปัจจุบัน และเพิ่มก าลังการผลิตจาก
โครงการใหม่ๆ อาทิ 
 โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซ่ึงเริ่มการผลิตในปี 2554 มีการเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องจากแหล่ง 
Leismer  โดยมีการผลิตบิทูเมนถึง 3 ล้านบาร์เรลในเดือนพฤศจิกายน 2554 ท าให้มีก าลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 
ที่ประมาณ 14,300 บาร์เรลต่อวัน  และมีอัตราการผลิตต่อวันสูงสุดได้ถึง 18,190 บาร์เรลต่อวันได้ในเดือนธันวาคม 2554 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการติดตั้ง Steam Generator ตัวที่ 4 เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเป็น 22,000 บาร์เรลต่อวัน ก่อนเข้าสู่แผนขยาย
ก าลังการผลิต (Leismer Expansion) ซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้เป็น 40,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2558 ในส่วนของ
แหล่ง Corner ได้มีการขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับแผนพัฒนาและงบประมาณโดยรวม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการก่อสร้างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต โดยคาดว่าจะมีการท า Final Investment Decision 
(FID) ในปี 2556 และเริ่มการผลิตได้ภายในปี 2559 
 โครงการเวียดนาม 16-1 ได้เริ่มการผลิตน้ ามันดิบในเดือนสิงหาคม ในอัตราการผลิตเริ่มแรกที่ 15,000 บาร์เรลต่อวัน 
และปัจจุบันมีอัตราการผลิตที่ประมาณ 32,000 บาร์เรลต่อวัน 
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 โครงการอาทิตย์ เนื่องจากมีการทบทวนและประเมินแผนการพัฒนาและการผลิตของโครงการ เพื่อน าทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความต้องการการใช้พลังงานของประเทศและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพิงแหล่ง
พลังงานในประเทศของไทย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ปรับแผนการผลิตและการลงทุนอย่างเหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรดังกล่าว 
โดยบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ในฐานะผู้ขาย ได้เจรจาและลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales 
Agreement) ของโครงการอาทิตย์ กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซ้ือ โดยการลงนามในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ มี
สาระส าคัญ กล่าวคือ การปรับอัตราการส่งก๊าซฯ (Daily Contract Quantity) ของโครงการอาทิตย์จากเดิมที่ 330 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เป็น 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมโดยคงผลตอบแทนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระส าคัญจากเดิม 
 โครงการอาทิตย์เหนือ ตามที่บริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการและลงทุนเพื่อการผลิตก๊าซธรรมชาติในส่วนของพื้นที่ในโครงการ
อาทิตย์เหนือตั้งแต่ปี 2549 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯได้หยุดด าเนินการผลิตตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากการส้ินสุดสัญญา
การเช่าเรือ Floating Production Storage and Off-Loading (FPSO) 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนที่จะส่งก๊าซธรรมชาติจากบริเวณนี้ไปผลิตยังแท่นผลิตอาทิตย์ในปี 2555 โดยเมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนในโครงการอาทิตย์ประกอบด้วย บริษัท Chevron Thailand Exploration and Production, 
Ltd. (Chevron) และบริษัท Mitsui Oil Exploration CO., LTD. (MOECO) ได้มีการลงนามในสัญญา North Arthit Participation 
Agreement เพื่อกลับเข้ามาร่วมทุน โดยที่ ปตท. สผ. Chevron และ MOECO มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 ร้อยละ 16 และ ร้อย
ละ 4 ตามล าดับ ซ่ึงสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือน มกราคม 2555 เพื่อน าก๊าซธรรมชาติไปผลิตยังแท่นผลิตอาทิตย์ดังกล่าว 
 ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ าท่วม ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ขยายเป็นวงกว้าง และกระทบต่อ
ระบบการขนส่งปิโตรเลียมของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการลดการผลิตปิโตรเลียมบางส่วนในโครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1 
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวสามารถกลับมาผลิตได้ในระดับปริมาณการผลิตเดิมในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้เหตุการณ์
อุทกภัยยังส่งผลถึงความต้องการก๊าซธรรมชาติในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 โดยมีการเรียกก๊าซธรรมชาติจากโครงการบงกช 
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ลดลงเล็กน้อย ท าให้ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ลดลง
ประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2554 
ด้านการลงทุน 
 ปตท.สผ. ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านบริหารการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บริหารความเสี่ยง และก าหนดสัดส่วนการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อให้การขยายการลงทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้มีการ
ใช้ผู้เช่ียวชาญที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์และเทคโนโลยี (Technology Expert) เป็นผู้ด าเนินการ 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP 
AAA) ได้ลงนามในสัญญาเข้าซ้ือสิทธิเพิ่มอีกร้อยละ 20 ในแปลงส ารวจ AC/RL7 ประเทศออสเตรเลีย จากผู้ร่วมทุน ส่งผลให้   
PTTEP AAA มีสิทธิในแปลงส ารวจดังกล่าวเป็นร้อยละ 100  
 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัท PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ยุติการร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 22.21 ในโครงการออสเตรเลีย AC/P 36 ประเทศออสเตรเลีย ภายหลังจากได้ด าเนินการตามภาระผูกพันเสร็จส้ิน  
 ในเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลออสเตรเลียได้อนุมัติให้ บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd. (บริษัท
ย่อยของ ปตท.สผ.) ได้รับสิทธิร้อยละ 100 ในแปลงส ารวจ AC/P54 เป็นระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 เป็นต้น
ไป  
 ในเดือนกันยายน 2554 บริษัท PTTEP Australasia Pty Ltd (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ในแปลงสัมปทานดับเบิ้ลยูเอ 378 พี 
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 โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ ปตท.สผ. ได้วิเคราะห์ศักยภาพปิโตรเลียมที่เหลือของแปลงสัมปทานนี้อย่าง
ละเอียดแล้ว  จึงตัดสินใจแจ้งผู้ร่วมทุนในเดือนมกราคม 2554 เพื่อยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ในโครงการ ซิดิ อับ เอล 
รามาน ออฟชอร์ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายหลังจากได้ด าเนินการตามภาระผูกพันเสร็จส้ิน 
 โครงการพม่า เอ็ม 4 ปตท.สผ.ได้ยุติการส ารวจและคืนพื้นที่แปลงส ารวจในโครงการพม่า เอ็ม 4 สหภาพพม่า ภายหลัง
จากได้ด าเนินการตามภาระผูกพันเสร็จส้ิน ซ่ึงการยุติการลงทุนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2554  
 โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์  ปตท.สผ.ได้ยุติการส ารวจและคืนพื้นที่แปลงส ารวจ PEP 50121 ซ่ึงมีศักยภาพ
ปิโตรเลียมต่ าต่อหน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนด์ซ่ึงได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการในเดือน สิงหาคม 2554  
 นอกจากนั้นบริษัท PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุน ได้
ร่วมกันลงนามในสัญญาขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลง  เกรทเซาธ์ จ านวน 2 แปลง ได้แก่ PEP 50119 และ PEP 50120 
ซ่ึงเป็นแปลงส ารวจปิโตรเลียมที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึงเป็น frontier area ให้กับบริษัท Shell 
New Zealand Limited (Shell) ซ่ึงมีประสบการณ์สูงในด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลลึก การลงนามในสัญญาฯ ครั้ง
นี้ ท าให้สัดส่วนการร่วมทุนของ PTTEP NZ ลดลงจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 18 ในขณะที่บริษัท Shell ถือสัดส่วนร้อยละ 50 
นอกจากนี้บริษัทยังมีการด าเนินการยื่นขออนุมัติรวมแปลงสัมปทาน PEP 50119 และ PEP 50120 เข้าด้วยกัน พร้อมกับขอขยาย
พื้นที่แปลงสัมปทานออกไปอีก 1,367 ตารางกิโลเมตร ต่อรัฐบาลนิวซีแลนด์ในเดือนกันยายน 2554 การด าเนินการดังกล่าวเพื่อให้
ครอบคลุมแหล่งเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งหมดซ่ึงอยู่ในแปลงสัมปทาน PEP 50121  
 โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์, ซาดัง และ เซาท์ ซาการี ปตท.สผ.ได้ตกลงลดสัดส่วนการร่วมทุนในแปลงส ารวจ
ปิโตรเลียมซ่ึงตั้งอยู่บริเวณน้ าลึกนอกชายฝั่งในช่องแคบ     มากัสซาร์ (Makassar Strait) จ านวน 3 แปลงให้กับบริษัท โททาล 
(Total)  คือ (1) แปลงเซาท์ แมนด้าร์ (South Mandar) ปตท.สผ.ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 67 เหลือร้อยละ 34 โดยมีบริษัท 
Talisman และ Total ถือสิทธิร้อยละ 33 เท่ากัน ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะยังคงเป็นผู้ด าเนินการในแปลงเซาท์ แมนด้าร์ต่อไป (2) แปลงซา
ดัง (Sadang) ปตท.สผ. ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 30 Total ถือสิทธิร้อยละ 30 โดยมี Talisman เป็น
ผู้ด าเนินการและถือสิทธิร้อยละ 40 (3) แปลงเซาท์ ซาการี (South Sageri) ปตท.สผ.ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 30 เหลือ
ร้อยละ 20 Total ถือสิทธิร้อยละ 45 โดยมี Talisman เป็นผู้ด าเนินการและถือสิทธิร้อยละ 35 การลดสัดส่วนการถือสิทธิในแปลง
ส ารวจปิโตรเลียมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ปตท.สผ. อีกทั้ง Total ซ่ึงเป็นพันธมิตรที่ดี
ของ ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการขุดเจาะในน้ าลึกที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซ่ึงสามารถ
น ามาใช้กับแปลงส ารวจในอินโดนีเซียได้ 
4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
 ปตท.สผ. ได้ประมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายด าเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2555 – ปี 2559 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 19,624 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ 
สรอ.) ซ่ึงมีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และแผนงานล่าสุดทั้งนี้ประมาณการรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

        หน่วย  :  ล้านดอลลาร์ สรอ. 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2555 - ปี2559 

รายจ่ายลงทุน 3,597 2,732 1,822 1,957 1,806 11,914 
รายจ่ายด าเนินงาน 1,571 1,397 1,473 1,522 1,747 7,710 
รายจ่ายรวมทั้งส้ิน 5,168 4,129 3,295 3,479 3,553 19,624 
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 ปตท.สผ. คาดว่าตัวเลขประมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน (จากโครงการปัจจุบนั) ระหว่างปี 2555 - ปี 2559 มี
รายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

หน่วย  :  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 284 330 345 326 324 
 

4.1.2 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 
 ปตท. ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุม 5 ธุรกิจย่อย ได้แก่   

(1) ธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้า โดยมผีู้ใช้ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้า 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบด าเนินการ บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบด าเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบันมีจ านวนทั้งส้ิน 
6 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด าเนินการและพัฒนาระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อย่อยที่ต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ  

(5) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ
ส่งเสริมการขยายการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกเช้ือเพลิงในด้านขนส่งที่มีราคาถูกกว่า
น้ ามัน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคและลดปัญหามลภาวะทางอากาศที่ทวีความ
รุนแรงขึ้น  

 ส าหรับปี 2554 ปตท. มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ จ านวน 379,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51,315 ล้าน
บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 จากปี 2553 ที่มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ จ านวน  328,457 ล้านบาท 
(รายละเอียดตามโครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 3.3) 
4.1.2.1 ธุรกิจการจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 
 การจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจจัดหาและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. เป็น
ผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติภายใต้สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งส้ิน 16 ฉบับ แบ่งเป็นสัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศจ านวน 13 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหล่งเอราวัณ), สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32/1 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งน้ าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง A-18 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย์, สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม, สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งยูโนแคล 123 (ส่วนเพิ่ม)/2, สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่ลานกระบือ), สัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติแหล่งสิริกิติ์ (พื้นที่หนองตูม เอ) , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้ /3 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ต่างประเทศอีกจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน  และ
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า แปลง M9 ในสหภาพพม่า/4 
หมายเหตุ : 
/1    ประกอบด้วยแหล่งทานตะวัน ราชพฤกษ์  เบญจมาศ เบญจมาศนอร์ท  มะลิวัณย์  จามจุรี  นอร์ทจามจุรี ชบา  ลันตา 
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/2 เร่ิมซ้ือขายก๊าซฯวันท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมต้นท่ี 680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเมื่อวันท่ี 17 พ.ย. 2554 
และจะเพิม่ขึ้นเป็น 1,240  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในวันท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวันละ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซฯได้ภายในกลางปี 2555  
/4 มีการลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวันละ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซฯได้ในปี 2556  

 
 ทั้งนี้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญจ่ะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงันี้  
 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

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 
- น้ าพอง/ภูฮ่อม 103 2.9 104 2.6 97 2.3 
- MTJDA 404 11.3 602 14.8 722 17.2 
-   สิริกิติ ์ 1 0.0 2 0.1 7 0.2 
-   อาทิตย์ 369 10.3 406 10.0 332 7.9 
รวมการจัดหาในประเทศ 2,772 77.5 3,204 79.0 3,253 77.7 
ต่างประเทศ         
- ยาดานา 409 11.4 434 10.7 426 10.2 
- เยตากุน 394 11.0 419 10.3 404 9.7 
-  LNG     101 2.4 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 803 22.5 853 21.0 931 22.3 
รวมการจัดหาทั้งหมด 3,575 100.0 4,058 100.0 4,184 100.0 

ราคาซื้อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 
(บาท/ล้านบีทีย)ู 

197.6 196.4 213.8 

 หมายเหต ุ  :       ปริมาณก๊าซธรรมชาติค านวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต  

 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. และผู้ขายก๊าซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงที่จะ
ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกัน ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอื่นๆ แล้วแต่สัญญาก าหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดัน ตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

ผู้ขายก๊าซธรรมชาติมีหน้าที่จัดเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ ปตท. สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดได้ถึงร้อยละ 110 - 125 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ ารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แล้วแต่
สัญญา ในขณะที่ ปตท. จะต้องรับก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ ารายวัน (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยังมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกว่า CDC ที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้ หากผู้ขายก๊าซธรรมชาติ
สามารถผลิตและส่งมอบได้ 
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 อย่างไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ าได้ครบตามที่ก าหนดส าหรับปี
สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะต้องช าระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่มิได้รับ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณที่ได้ช าระไปแล้วในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีก าหนดเวลา และไม่ต้องช าระค่าก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในการรับก๊าซธรรมชาติส าหรับปริมาณที่ได้ช าระไปแล้วดังกล่าว ปตท . 
จะต้องรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าตามสัญญาส าหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลับกัน กรณีที่ 
ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าของปีสัญญาใดๆ ปตท . จะสามารถน าปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนที่เกินกว่า CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าในปีสัญญาต่อๆ 
ไปได้ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แล้วแต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าในปีสัญญาดังกล่าว โดยสิทธิ
ดังกล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากปีที่เกิดก๊าซ Carry-Forward  
 ในกรณีที่ผู้ขายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับ ปตท . ได้ครบตามปริมาณที่ ปตท. เรียกรับจาก
ผู้ขายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวัน (Shortfall) ปตท. จะช าระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รับจริง โดยมีสิทธิได้รับ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 ส าหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปีถัดไป แล้วแต่สัญญา 
ทั้งนี้ เมื่อส้ินปีสัญญา ปตท. สามารถน าปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นต่ า
รายปีของ ปตท. ได ้
 ส าหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ก าหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการก าหนดราคาฐานเริ่มต้น (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นราคาคงที่ โดยมีสูตรปรับราคาซ่ึงก าหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาต่ าสุดเพื่อคุ้มครองผู้ซ้ือและผู้ขายก๊าซธรรมชาติ 
โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ ราคาน้ ามันเตาก ามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร์ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดัชนีราคาขายส่งของประเทศไทย และดัชนีราคาผู้ผลิตของ
สหรัฐอเมริกาส าหรับธุรกิจน้ ามันและก๊าซ เป็นต้น ทั้งนี้ ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แล้วแต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาตินี้จะส่งผ่าน (Pass 
Through) ไปให้กับลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท . ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักตามสูตรราคาในสัญญาขาย
ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ความเสี่ยงของ ปตท. จากการเปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า 
 สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีข้อก าหนดเรื่องเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีที่ ปตท. หรือผู้ขายก๊าซธรรมชาติสามารถยก
เป็นเหตุในการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่ก าหนดในสัญญาดังกล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ที่
เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบับได้ก าหนดให้กรณีที่ ปตท . ไม่สามารถรับ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติได้อันเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกค้าของ ปตท . จนเป็นเหตุให้ลูกค้าดังกล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจาก ปตท. ได้ ซ่ึงในการนี้ ปตท. จะอ้างเหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้ต่อเมื่อ ปตท. จะต้องลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจาก
ผู้ขายก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องทุกรายลงตามสัดส่วนการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ลดลง 
 
สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  
 (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามที่ก าหนดในสัญญา หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดังกล่าวหมดลง  
 

การจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็กโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
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  ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 
ในปี 2552 –ปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,100 30.8 1,344 33.3 1,146 27 
2. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 905 25.4 943 23.3 866 21 
3. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 456 12.8 475 11.8 485 12 
4. ลูกค้าอุตสาหกรรม/1 504 14.2 628 15.5 783 19 
5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 599 16.8 650 16.1 867 21 
รวม 3,564/2 100.0 4,040 100.0 4,147 100% 

ที่มา : ปตท. 

   หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติค านวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต  และค านวณโดยใช้จ านวนวันตามปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติที่จ าหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 
/2 ไม่รวมปริมาณจ าหน่ายก๊าซให้ CPOC (Operator ของแหล่ง MTJDA- B17) เพื่อใช้ในการเดินเครื่องอุปกรณ์บนแหล่งผลิต 

 โดยทั่วไป โครงสร้างราคาจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ราคา
เนื้อก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าผ่านท่อ รายละเอียด ดังนี้ 
(1) ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ 
  ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติที่ ปตท . รับซ้ือจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติและ
ค่าตอบแทนในการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
  ส าหรับค่าตอบแทนในการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายและความเส่ียงในการด าเนินการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้าผู้ซ้ือก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนใน
การจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติส าหรับ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากับร้อยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติ
ที่ ปตท. รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่คิดจาก กฟผ . และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2.15 บาท/
ล้านบีทียู ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กซ่ึงซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ต่ ากว่าลูกค้าสองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดังกล่าว
ในอัตราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติที่ ปตท.รับซ้ือจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสัมปทานต่างๆ 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่คิดจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 11.48 บาท/ล้านบีทียู 
(2)  อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 
  อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ ค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand 
Charge) ซ่ึงค านวณจากต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ในการด าเนินการ โดยก าหนดให้มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนในส่วน
ของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 18 ส าหรับระบบท่อส่งก๊าซปัจจุบันและ ร้อยละ 12.5 ส าหรับระบบท่อ
ส่งก๊าซตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ และระบบท่อเชื่อมจากแหล่ง
ภูฮ่อมมายังระบบท่อน้ าพอง และส่วนที่สองได้แก่ ค่าบริการส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงค านวณจากต้นทุน
การให้บริการผันแปร (Variable Cost) ของการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ในการก าหนดอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติส าหรับการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าแต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กับ
พื้นที่การใช้ก๊าซธรรมชาติของลูกค้า ดังนี้ 
 พื้นที่ 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง 
 พื้นที่ 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม 
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 พื้นที่ 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง 
 พื้นที่ 4 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่จะนะ 
 พื้นที่ 5 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝั่งที่น้ าพอง 
  การค านวณอัตราค่ าบริการ ส่งก๊ าซธรรมชาติ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์การค านวณ ซ่ึงได้ รับอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และ 
ปตท. ได้เสนออัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นดังต่อไปนี้ 
 

อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดังนี้ 
                         หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู  

โซน ระบบท่อ 
อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที่  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ 2.4855 (ข) 
หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Commodity Charge ดังนี้ 

                         หน่วย : บาท/ล้านบีทีย ู  

พ้ืนที่ ระบบท่อ 
อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง 

1.1575 (ค) 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง 
4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ 0.0804 (ข) 

หมายเหตุ: พ้ืนที่ 5 ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา 
(ก) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป 
(ข) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป 
(ค) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

 
 ผู้ซ้ือก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระต้องช าระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตาม
ปริมาณก๊าซธรรมชาติตามที่ก าหนดในสัญญาแม้จะซื้อก๊าซธรรมชาติสูงหรือต่ ากว่าปริมาณดังกล่าวก็ตาม ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
จะช าระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งนี้  ต้องไม่ต่ ากว่าปริมาณขั้นต่ าตามที่
ก าหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าผ่านท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการค านวณอัตราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเพื่อด ารงไว้ซ่ึงอัตรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปลี่ยนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกด้วย  
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4.1.2.2 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
 เมื่อผู้ขายก๊าซธรรมชาติได้ส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับ ปตท. ที่จุดส่งมอบแล้ว ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
ลูกค้าต่างๆ โดยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งนี้ การด าเนินงานและการบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 
3,635 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,437 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,198 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมาณ 883 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพพม่า ที่ชายแดนไทย-สหภาพพม่า เข้ากับผู้ผลติไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
และลูกค้าอตุสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบด้วย หน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาต ิ
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเปน็กระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยให้มคี่าความร้อนคงทีเ่ป็นหนึ่งเดียวและมคีุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่ส าคัญ ณ ปจัจบุัน  เปน็ดังนี ้

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 

(กิโลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(น้ิว) 
ความสามารถสูงสดุในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติ/ (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) 
ปีที่เริ่ม 

ด าเนินงาน 
รายละเอียด 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      
เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 850 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวัณในอ่าวไทยไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ต าบลมาบตาพุด จังหวดัระยอง 
แหล่งบงกช-เอราวัณ (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยท่ีเชื่อมกับแท่นเอราวัณ 
เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวัณไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
แหล่งอาทิตย์-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อเส้นท่ี 3) 606 42 1,900 /3 2550 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากแหล่งก๊าซฯ อาทิตย์ ไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ต าบลมาบตาพุด จังหวดัระยอง 
แหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ไปยังแหล่งอาทิตย ์
เอราวัณ-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวัณไปยังโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อสายประธาน) 104 28 540 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต าบลมาบตาพุด จงัหวดั

ระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ท่อสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ 
บางพล-ีสระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 เป็นระบบท่อจากอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง  

โรงปูนซิเมนต์ของ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย ท่ีอ าเภอท่าหลวง จังหวัดสระบุรี 
แหล่งน้ าพอง-โรงไฟฟ้าน้ าพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งน้ าพอง ไปยังโรงไฟฟ้าน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคู่ขนาน) 105 28 660 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต าบลมาบตาพุด 

จังหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
บางปะกง-โรงไฟฟ้าวังน้อย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไปยังโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร์-โรงไฟฟ้าราชบุรี 238 42 1,300 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมยีน

มาร์ ท่ีบ้านอีต่อง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าก๊าซธรรมชาติจากโครงการ
ยาดานาและเยตากุน ไปยังโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่ส าคัญ ณ ปจัจบุัน เป็นดงันี้ (ต่อ) 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 
(น้ิว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด าเนินงาน 

รายละเอียด 

ราชบุรี-วังน้อย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานี
วัดปริมาณก๊าซธรรมชาติราชบุรีเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวังน้อย (ท่อคู่ขนาน) ท่ีสถานีวัด
ปริมาณก๊าซธรรมชาติวังน้อย 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ท่อเส้นท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นท่ี 3 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต าบล
มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าวังน้อย-โรงไฟฟ้าแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวงัน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไปยังโรงไฟฟ้าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
 #RA6 – โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ #RA6 
ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้าจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจากชายฝั่งทะเล จังหวัด สงขลา อ าเภอจะนะ ไปยัง
โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักโรงไฟฟ้าพระ
นครใต้  ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเส้นเท่าน้ัน และขึ้นอยุ่กับองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได้ เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติท้ังไปและย้อนกลับ (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดภายหลังการติดตั้งเคร่ืองเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจาก ปตท. จะจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าโดยตรงแล้ว ปตท. ได้น าก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเข้าโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท . เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท . 
ประกอบด้วย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได้จาก
การแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติและวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้แสดงตามตารางข้างล่างนี้ 
 

 
 ปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทั้งส้ิน 6 โรง และในปี 2554 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 ขนาดก าลังการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน ซ่ึงเป็นโครงการใหม่ของ ปตท. ได้ด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่มกราคม 2554 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติที่จัดหาเพิ่มเติมได้จากอ่าวไทยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ท าให้ปัจจุบันโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติตามค่าการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได้ รวม 2,660  ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได้ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โรงแยกก๊าซฯ 
หน่วยที่ 2 และ 3  (รวมส่วนที่ได้เพิ่มจากโรงแยกก๊าซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติรวม 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน  และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5  530 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตามล าดับ ซ่ึงโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1-3 , 5 และ 6 นี้ ตั้งอยู่ที่ต าบล
มาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ส าหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4  ตั้งอยู่ที่อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได้ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ปี 2554 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 1 ใช้ความสามารถในการแยก
ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ  103  โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 2 และ 3 (รวมโรงแยกก๊าซอีเทน) ใช้ความสามารถในการแยกก๊าซ
ธรรมชาติได้ร้อยละ  96 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ใช้ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ     96  เนื่องจากมีการหยุด
เดินเครื่องเพื่อท าการซ่อมบ ารุงตามแผนประจ าปีในเดือนมิถุนายน 2554 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6  ซ่ึงเพิ่งจะเริ่มด าเนินการผลิต
เชิงพาณิชย์ ใช้ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ  85 ตามล าดับ ส าหรับโรงแยกก๊าซ ฯ หน่วยที่ 4 ได้ใช้ความสามารถ
ในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ  78  เนื่องจากความต้องการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้จากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 4 เมื่อมีการผลิตเต็มที่ได้ ซ่ึงหากความต้องการก๊าซธรรมชาติใน
อนาคตสูงขึ้น โรงแยกก๊าซ ฯ หน่วยที่ 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได้ ทั้งนี้ ปตท.ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ปัจจุบันโรงแยกก๊าซฯ ทั้งหมดของ ปตท . มีความสามารถแยกก๊าซฯ สูงสุดได้จริง (Processing Capacity) ที่
ระดับ 2,665 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 4 เดินการผลิตเฉลี่ยที่ร้อยละ 75) 
  

ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ก๊าซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊าซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊าซหุงต้ม) 

เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบส าหรับป้อนเข้าโรงกลั่นน้ ามันเพื่อผลิตน้ ามันส าเร็จรูป และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น 
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สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 – ปี 2554  เป็นดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ก๊าซอีเทน (ตัน) 1,064,453 1,163,396 1,798,090 
ก๊าซโพรเพน (ตัน) 290,149 332,484 591,879 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) (ตัน) 2,332,169 2,270,993 2,777,001 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 367,852 355,401 448,324 
รวม 4,054,623 4,122,274   5,615,294 

 ที่มา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
ส าหรับปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 –ปี 2554 เป็นดังนี ้    

ผลิตภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ก๊าซอีเทน (ตัน) 1,064,948 1,162,884 1,797,764 
ก๊าซโพรเพน (ตัน) 269,399 268,203    541,584 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) /1 (ตัน) 2,547,118 2,533,783  2,840,313 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 522,836 537,019   647,337 
รวม 4,404,301 4,501,889  5,826,998 

        ที่มา : ปตท. 
 /1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีเพื่อน ามาขายต่อ ใน ปี 2552  จ านวน 190,942 ตัน   
       ปี 2553 จ านวน 212,098 ตัน และ ปี  2554 จ านวน 6,907 ตัน 
  /2   รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 
 

 ราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกค้าเป็น
รายๆ ไป โดยจะอ้างอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ยกเว้นราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จ าหน่ายในประเทศผ่าน
ธุรกิจน้ ามันของ ปตท. ยังคงราคาขายปลีกตามที่รัฐก าหนดไว้ ส าหรับราคาก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงส่งออกผ่านธุรกิจน้ ามันของ 
ปตท. จะอิงกับราคาแนฟทาในตลาดโลก  
4.1.2.4     ธุรกิจท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 นอกจากการจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผูผ้ลิตไฟฟ้าแล้ว ปตท. ยังจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution 
Pipeline) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวนลูกค้าอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 309 ราย  
 ส าหรับโครงสร้างราคาจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้
จริงในแต่ละเดือน และค่าใช้ท่อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้แจ้งไว้กับ ปตท. เปน็การล่วงหน้า (Capacity Charge) ทั้งนี้ ค่าก๊าซ
ธรรมชาติดังกล่าวถูกก าหนดให้แข่งขนัได้กับราคาเช้ือเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ ามันเตา 
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4.1.2.5    ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์   
เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา  

จากราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ได้เริ่มน า NGV มา
ใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสารประจ าทาง NGV ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อย่างต่อเนื่องจน ณ 31 ธันวาคม 2554  มียานยนต์ที่ใช้ NGV ประมาณ 300,581 คัน โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ที่เปิด
ให้บริการแล้ว 469 สถานี ประกอบด้วยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 236 สถานี และต่างจังหวัดจ านวน 233 
สถานี และยอดจ าหน่าย NGV เฉลี่ยปี 2554 ประมาณ 246 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 
4.1.3 ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในเครืออื่นๆ จ านวน 10 บริษัท เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม 
ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร ดังนี้ 
4.1.3.1 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (PTT NGD) 

บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท . กับ Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จ ากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพื่อด าเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบ
ท่อย่อยเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 500 ล้านบาท โดย ปตท. ถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 58 ของทุนที่ออกและช าระแล้ว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด เป็นผู้ลงทุนสร้างระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใช้ท่อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท . เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจัดหา 
 ปตท. เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กับบริษัท ปตท . จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพื้นที่ อายุสัญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ 
อัตราค่าผ่านท่อ และค่าตอบแทนในการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจัดจ าหน่าย 
 วันที่  31 ธันวาคม 2554 บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด มีระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลมุพ้ืนที่อุตสาหกรรม 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางป ูพื้นที่อตุสาหกรรมบริเวณบางปูใหม่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่อตุสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาห 
กรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ์ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะด ีและนิคมอุตสาหกรรม เหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับลูกค้ามีอายุสัญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกก าหนดให้สามารถ
แข่งขนัได้กับเชื้อเพลิงทดแทน คอื น้ ามันเตาหรือก๊าซหุงต้ม โดย ปี 2554 บริษทั ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด มีปริมาณจัด
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติปริมาณ  44.66 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2554 จากผลกระทบจากน้ าท่วมในไตรมาส 
4 ของปี 2554  โดยที่ปริมาณการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี ้

การจัดจ าหน่าย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปริมาณ (ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 37.91 44.72   44.66 
จ านวนลูกค้า (ราย) 178 197  211 
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 นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด ได้เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการร่วมทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด (AMATA NGD) เพื่อด าเนินการก่อสร้างระบบท่อจัดจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

 (3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 

คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ปตท. จ านวน 6 คน(รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้ ปตท. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้า
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัท ฯ ซ่ึงรวมต าแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย 

(4) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 

                 หน่วย  :  ล้านบาท   
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 4,196   5,227  5,634 
รายได้รวม 4,334   5,304  6,003 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 4,726   4,320   4,623 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (392)      984  1,380 
สินทรัพย์รวม 2,539   3,385   3,476 
หนี้สินรวม 1,280   1,981   1,542 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,259   1,404  1,934 

 

4.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  
                 (TTM (M))  
 ปตท. และ Petronas บริษัทน้ ามันแห่งประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันจัดตัง้บรษิัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) ขึ้น
ในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย และส่งไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนส่ง LPG ทางท่อจากจังหวัดสงขลาไปยัง
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะด าเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อจากชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ไปใช้ประโยชน์ในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 TTM (T) มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 11,333.60 ล้าน
บาท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 52.8 ล้านริงกิต (มาเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 
ของทนุที่ช าระแล้วเท่ากันทั้งสองบริษทั 

 (1) ลักษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่  1 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 34 นิ้ว จากแปลงเอ 18 ในพื้นทีเ่จดีเอไปที่ อ าเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา รวมเป็นระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 1,020 ล้านลูกบาศก์ฟุต   
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่

อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไปเช่ือมเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ใน
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุต 
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- โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวันละ 425 ล้านลูกบาศก์ฟุต ให้บริการแยกก๊าซ
ธรรมชาติที่น าขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตัน  และก๊าซธรรมชาติ
เหลวปีละ 43,000 ตัน  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 ขนานไปกับท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง Prai 
ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 
1,166 ตัน 

ระยะที่  2 : เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 
- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง A-18 เช่ือมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ของ ปตท. เป็น

ระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ได้เริ่มจัดส่งก๊าซธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซ MTJDA แปลง B17 เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง 

A-18 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 52  ปัจจุบันได้ท าการจัดส่งก๊าซจากแปลง MTJDA-B17  เข้าสู่ระบบแล้ว  และ ปตท. 
เป็น ผู้จองใช้บริการทั้งระบบ 

(2) การบริการ 
 บริษัท  ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้บริการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้าของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึง
ทั้ง 2 รายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ระหว่างกัน บริษัทได้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ในทะเลและบนบกแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยเป็นก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการบ าบัดจากหน่วยแยกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และให้บริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตั้งแต่ 14  เมษายน 2549 และได้ขยายบริการ
ขนส่งก๊าซฯ เชิงพาณิชย์ ให้ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ จ านวน 131 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตั้งแต่ไตรมาสที่ 3  ปี 2551  และต่อมา
ได้เพิ่มอีก 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2554 เพื่อส่งไปยังสถานีหลักส าหรับให้บริการก๊าซ NGVในพื้นที่
ภาคใต้ ส าหรับท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งก๊าซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกับท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ได้เริ่มวางท่อตั้งแต่ ธันวาคม 
2549 สามารถบริการขนส่งก๊าซได้ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มขนส่งก๊าซฯเมื่อปลายปี 2551 ปัจจุบันได้เริ่มเปิดบริการเชิง
พาณิชย์ท่อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซ MTJDA-B17 เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยาย
บริการขนส่งก๊าซได้อีก 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การขยายบริการขนส่งก๊าซฯดังกล่าว นอกจากจะมีรายได้เพิ่ม ยังช่วยให้ ปตท. 
จัดหาก๊าซฯ ได้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยด้วย  

ทั้งนี้ ใน ปี 2554 มีรายละเอียดการให้บริการดังนี้  
 การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) 1,224 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
 การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 365 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
 การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 134,356 เมตริกตัน 
 การส่งมอบก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 53,206 เมตริกตัน 
(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผู้แต่งตั้งจ านวน 3 คน นอกจากนี้ ปตท. ได้มอบหมายให้
ผู้บริหารจาก ปตท. ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของทั้งสองบริษัท (ปัจจุบันกรรมการที่แต่งตั้งจาก Petronas ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัท โดยต่างฝ่ายจะสลับการด ารงต าแหน่งนี้คราวละ 3 ปี) 

(4) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด ปี 2552 -  ปี 2554 มีดังนี้  



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

 

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่68 

  หน่วย : ล้านบาท    
งบการเงิน ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 4,469 4,280 4,819 
รายได้รวม 4,521 4,300 5,034 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 2,443 2,396 4,237 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,078 1,904    797  
สินทรัพย์รวม 33,937 33,121 32,929 
หนี้สินรวม 20,380 19,780 19,062 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,557 13,341 13,867 

 
 ผลการด าเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2552 - ปี 2554 มีดังนี้ 

             หน่วย : ล้านริงกิต   
งบการเงิน ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 18.15 17.48 29.60 
รายได้รวม 19.77 26.68 32.09 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 18.03 22.36 23.86 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.74 4.32 8.23 
สินทรัพย์รวม 155.51 148.72 149.12 
หนี้สินรวม 109.98 107.74 99.90 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 45.53 40.98 49.22 

4.1.3.3 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด (DCAP)  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตามล าดับ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2546 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน้ าเย็นให้กับบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และลูกค้าอื่นๆ 
ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ล้านบาท   

(1) ลักษณะของโครงการ 
 โครงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน้ าเย็น (District Cooling System and Power Plant) ส าหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของบริษัท DCAP เป็นโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และน าพลังงานความร้อนที่เหลือมาผลิตไอน้ า แล้วน าไอน้ าที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ส่วนไอน้ าที่เหลือน ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ าเย็น (Chilled Water) เพื่อใช้ในระบบปรับอากาศ จึงเป็นการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษัท DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดังนี้ 
 โรงไฟฟ้า Cogeneration มีก าลังการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกกะวัตต์ (MW) (ก าลัง

ผลิต 95 MW จะครบในเดือนมีนาคม 2555 เมื่อติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าชุดที่สองแล้วเสร็จ) 
 หน่วยผลิตน้ าเย็นแบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีก าลังการผลิตน้ าเย็นรวมประมาณ 29,440  Refrigerant Ton 

(RT)  
 หน่วยผลิตน้ าเย็นแบบใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) มีก าลังการผลิตน้ าเย็นรวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 
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- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแก้ว–ลาดกระบัง เข้าสู่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน 
(MMSCFD) 

(2) ความก้าวหน้า 
  บริษัท DCAP เริ่มผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน้ าเย็นให้กับอาคารต่างๆ ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 

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

DCAP ซ่ึงจะท าให้ก าลังผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 45 MW รวมเป็น 95 MW ภายในปี 2555  
 บริษัท DCAP ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) จากส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ให้ด าเนินการขยายก าลังผลิตได้ตามขอบเขตที่เสนอ ครม. 
และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้รับเหมาโครงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 โดยลงนาม
สัญญากับผู้รับเหมาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่อง Gas Turbine และคาดว่าจะด าเนินการ
เปลี่ยนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554 และเปลี่ยนเครื่อง Gas Turbine เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จ
ภายในมีนาคม 2555 

 (3) การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท DCAP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็นโดย ปตท .จะเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่

บริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นต่ าที่ปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ปี 
(4) การจัดจ าหน่าย 
 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท DCAP ประกอบด้วย 
- จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่าง

กัน จ านวน 50 MW 
- จ าหน่ายน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศและไอน้ าให้กับลูกค้ารายต่างๆ ดังนี้ 
 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายน้ าเย็นปริมาณรวม 12,500 RT 
 อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายน้ าเย็น 6,600  RT  และไอน้ า 8.6 ตันต่อช่ัวโมง 

(Ton/hr.) 
 บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด มีสัญญาซ้ือขายน้ าเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอน้ าประมาณ 2 

Ton/hr.  
 สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณน้ าเย็นรวม 700 RT 
 (5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นผู้บริหารจากปตท. 

จ านวน 2 คน นอกจากนี้ ปตท.ได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย 
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(6) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัท DCAP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  

      หน่วย : ล้านบาท   
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 1,621 1,681 
 

1,679 
ค่าใช้จ่ายรวม 1,682 1,705 

 
1,883 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (61)  (24) (204) 
สินทรัพย์รวม 2,780 2,770 

 
4,055 

หนี้สินรวม 2,032 1,888 
 

2,866 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 748 882 1,189 

 

 
4.1.3.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให้ ปตท.เข้าร่วมทุนกับบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จ ากัด (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาได้ควบรวมเป็นบริษัทใหม่ช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) (PTTCH) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (ATC) (ซ่ึงต่อมา 
ATC ได้ควบรวมกิจการกับ บริษัท โรงกล่ันน้ ามันระยอง จ ากัด (มหาชน)  (RRC) เป็นบริษัทใหม่ช่ือบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จ ากัด (PTTAR) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550)และต่อมา PTTCH ได้ควบรวมกับ PTTAR เป็นบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554)  โดยจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด (PTTUT) ขึ้นเมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2547 เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ า (Utilities) ให้กับผู้ถือหุ้นรวมถึงบริษัท
ในเครือของผู้ถือหุ้นและโรงงานบริเวณใกล้เคียง มีสัดส่วนการถือหุ้น ของ ปตท. PTTGC อยู่ที่ร้อยละ 40  และ 60 ตามล าดับ  ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท PTTUT มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 6,859 ล้านบาท  
 

(1) ลักษณะของโครงการ 
บริษัท PTTUTได้ด าเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไอน้ าและน้ าปราศจากแร่ธาตุ 

(Dematerialized Water) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท . และลูกค้านอก
กลุ่มโดยบริษัทได้จัดท าแผนขยายขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าติดตั้งแบ่งเป็นศูนย์ผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Unit 
– CUP) ต่างๆ ตามเขตพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้ 
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CUP ที่ตั้ง ลูกค้า 
ก าลังผลิต

ไฟฟ้า (MW) 
ก าลังผลิตไอน้ า 

(T/hr) 
ก าลังผลิตน้ าปราศจาก

แร่ธาต(ุm3/hr) 
CUP-1 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวันออก  
(มาบตาพุด) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

225 890 (รวม HRSG 
Supplementary 

Firing) 

540 

CUP-2 ติดกับนคิม
อุตสาหกรรม  อาร์
ไอแอล (Rayong 
Industrial Land) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และ กฟผ. 

113 330 (รวม HRSG  
Supplementary 

Firing) 

140 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก  
(มาบตาพุด) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอื่นๆ 

- 280 170 

รวมก าลังการผลิต  338 1,500 850 
 
หมายเหตุ: ขนาดก าลังการผลิตเป็นก าลังผลิตสูงสุดของเครื่องจักร 

(2) ความก้าวหน้า 
- ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 (CUP-1)  เริ่มก่อสร้างในปี 2547 และได้เริ่มด าเนินการสาธารณูปการ (Utility) ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน 2549  ปัจจุบันมี Gas Turbine Generator (GTG) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) จ านวน 6 หน่วยมี 
Auxiliary Boiler 50 ตันต่อชั่วโมง (T/hr.) จ านวน 1 หน่วย มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 225 เมกกะวัตต์ (MW) และไอน้ า  470 T/hr. (890 
T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing) และน้ าปราศจากแร่ธาตุ 540 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง (m3/ hr.) โดยโครงการ CUP-1 
Phase 6  เพื่อก่อสร้าง GTG/HRSG  หน่วยที่ 5 และ 6 ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและน าเข้าสู่ระบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 
และ เมษายน 2553 ตามล าดับ 

- ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 (CUP-2) มี GTG และ HRSG จ านวน 2 หน่วย หม้อไอน้ า (Auxiliary Boiler) 50 T/hr. 
จ านวน 1 หน่วย และ Steam Turbine Generator (STG) จ านวน 1 หน่วย รวมมีก าลังการผลิตไฟฟ้า 113 MW ไอน้ า 170 T/hr. (330 
T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing)  และน้ าปราศจากแร่ธาตุ 140 m3/ hr. และน้ าใช้อุตสาหกรรม (Service or Clarified 
Water) 360 m3/hr. โดยก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มผลิตไอน้ าให้กับลูกค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 และสามารถเช่ือมต่อขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552  

-  ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 (CUP-3) มี Auxiliary Boiler จ านวน 3 หน่วย ประกอบด้วย ขนาด 140 T/hr. จ านวน 1 
หน่วย และ ขนาด 70 T/hr. จ านวน 2 หน่วย พร้อมทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้า (Power Substation) หน่วยผลิตน้ าปราศจากแร่ธาตุ และ
อาคารควบคุม มีก าลังการผลิตไอน้ า 280 T/hr. น้ าปราศจากแร่ธาตุ172   m3/hr. โดย Auxiliary Boiler ขนาด 140 T/hr. ด าเนินการ
แล้วเสร็จ และจ่ายไอน้ าให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 ส าหรับ Auxiliary Boiler ขนาด 70 T/hr. จ านวน 2 หน่วย 
ด าเนินการแล้วเสร็จและน าเข้าสู่ระบบเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และ มกราคม  2553 ตามล าดับ 

(3)   การจัดหาเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 
 บริษัท PTTUT ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ า โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่ 

บริษัท PTTUT ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 15 ปี ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้โดยใช้เต็มที่ที่ระดับ 
100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD)  

(4) การจัดจ าหน่าย 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

 

ส่วนที่ 2 หน้ำที ่72 

 บริษทั PTTUT ได้ท าการก่อสร้างหน่วยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ต่าง ๆ ตามความต้องการใช้ของลูกค้าโดยเฉพาะ
โรงงานปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. จนถึงปัจจุบนันี้สรุปไดด้ังนี ้

ปี จ าหน่ายให้ 
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 หน่วยที่ 2 ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2552 - โรงงานผลิต Choline Chloride ของบริษัท Thai Choline Chloride Company Limited (TCC) 
- โรงงาน Ethylene Cracker  โรงงานผลิต  Low Density Polypropylene (LDPE) และ Linear Low Density Polypropylene      
   (LLDPE) ของ PTT Polyethylene Company Limited (PTTPE) 
- โรงงานผลิต Propylene (โครงการ PDH) ของ ปตท. 
- Central Lab ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

2553 - โรงงานผลิต AN/MMA/PMMA ของ PTT Asahi Chemical Company Limited 
- โรงงานผลิต BPA ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 
- บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) 

 นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า บริษัท PTTUT ได้มีการจัดท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Non-firm) 
กับ กฟผ. ส าหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW เริ่ม Commercial Operation Date (COD) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 และ CUP-2 
ประมาณ 60 MW เริ่ม COD ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 

(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท PTTUT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 4 

คน นอกจากนี้ ปตท. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท PTTUT ด้วย 
 (5) การเงิน 

ผลการด าเนินงานของบริษัท PTTUTในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  
        หน่วย : ล้านบาท   

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 6,149 8,845 11,604 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 
ภาษี) 

6,127 8,516 11,214 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 22 329 390 
สินทรัพย์รวม 20,985 23,594 23,786 
หนี้สินรวม 14,768 17,050 16,853 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 6,217 6,544 6,933 
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4.1.3.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 
 คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติอนุมัติให้ ปตท. เข้าร่วมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด 
(RPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเข้าซ้ือหุ้นที่ราคามูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท 
RPCL มีทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 7,325 ล้านบาท  
 บริษัท RPCL จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 
(Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จ านวน 2 หน่วย มีก าลังผลิตหน่วยละ 700 เมกะวัตต์ (MW)  รวมเป็น 1,400 
MW โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด และท าการขอบ้านเลขที่ใหม่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 
245 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยลงนามสัญญาเช่าที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 
 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ส่วนของโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 
ตามล าดับ  

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
บริษัท RPCL ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท . จะเป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่ บริษัท RPCL 

ทั้งหมด โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ปริมาณ 280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการค่าความร้อน 850  
บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) อายุสัญญา 25 ปี 

(2) การจัดจ าหน่าย 
  บริษทั RPCL จ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลติได้ทั้งหมดให้ กฟผ. ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 อายุสัญญา 25 ปีนับตัง้แต่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรบัหน่วยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2551 และหน่วยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท RPCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

จ านวน 2 คน 
(4)   การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษทั RPCL ในป ี2552 – ปี 2554 เป็นดังนี ้

หน่วย  :  ล้านบาท   
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 20,999 19,650 18,912 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 17,377 15,725 16,416 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 3,622 3,925 2,496 
สินทรัพย์รวม 33,081 30,150 28,931 
หนี้สินรวม 22,922 18,987 17,572 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 10,159 11,163 11,359 
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4.1.3.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTT LNG) 
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให้ ปตท. จัดตั้ง บรษิัท พีททีี แอลเอ็นจี จ ากัด โดย 

ปตท. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ในระยะเริ่มต้น และ ปตท. จะหาพันธมิตรร่วมทุนในภายหลัง โดย ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทัง้นี้ ปตท. 
ได้จดทะเบียนจัดตั้งบรษิัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและ
บ ารุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภัณฑ์ LNG และหน่วยเปลี่ยนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ล้านตันต่อปีในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเป็นประมาณ 10 ล้านตันต่อปใีนระยะที่ 2 โดย
บริษทัจะคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ัดหาและน าเข้า LNG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากัด มีทนุจดทะเบียน 6,403 ล้านบาทซ่ึงเรียกช าระแล้วเต็มจ านวน 

(1) ลักษณะของโครงการ 
โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG ถังเก็บส ารอง LNG (LNG Storage Tank ) และ

หน่วยเปลี่ยนสถานะ LNG เป็นกา๊ซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเปน็
ประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ในระยะที่ 2 ซ่ึงขึ้นอยู่กับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและแผนการน าเข้า LNG ของ ปตท. 
ในอนาคต 

(2) ความก้าวหน้า 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากัด ได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ัดหาที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ

พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส าหรับเปน็สถานที่กอ่สร้างโครงการโดยได้เริ่มการ
ด าเนินงานขุดลอกและถมพ้ืนที่โครงการตั้งแตเ่ดือนกนัยายน 2550 และงานแล้วเสร็จในเดือนมนีาคมปี 2552 และ เริ่มงานก่อสร้าง 
LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จ และท าการเดินเครื่องจักรเพื่อ
ทดสอบระบบ (Commissioning) ในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 โดยเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2554 เพื่อรองรบัแผนการ
น าเข้า LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ใน
หลักการให้ค่าบริการสถานี LNG อันประกอบด้วย การให้บริการรบัเรือน าเข้า LNG ขนถ่าย เก็บรักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเปน็ก๊าซ และขนส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของราคา LNG  

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการค านวณราคา LNG และอัตราค่าบริการ
สถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามที่ส านักนโยบายและแผนพลักงาน (สนพ.) ศึกษาและน าเสนอ 

 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบอัตราค่าบรกิารเก็บรักษาและ
แปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 บรษิัทฯ ได้ลงนามสัญญาให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกับ ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ปี โดยเริ่มเปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 ทีผ่่านมา 

(3) การบริการ 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ากัด จะให้บริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและส ารองก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผู้จดัหาและน าเข้า LNG 
(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปน็ผู้บริหารของปตท. 3 คนและเป็น

ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซ่ึงได้รับการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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(5) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษทั PTTLNG ในปี 2554 เป็นดังนี ้

หน่วย  :  ล้านบาท 
งบการเงิน ปี 25541 

รายได้รวม 552.31 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 1,104.90 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (552.59) 
สินทรัพย์รวม 30,581.99 
หนี้สินรวม 25,082.03 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 5,499.96 

1 ก่อนตรวจสอบ 
4.1.3.7 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 มีมติอนุมัติให้ ปตท.เข้าร่วมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (IPT) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว โดยซ้ือหุ้นจากบริษัท Siemens AG จ ากัด ในราคา 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548 ปตท. ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัท IPT  จากบริษัท Siemens AG จ ากัด ทั้งหมด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท IPT มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 1,771 ล้านบาท 
 บริษัท IPT จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent 
Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined – Cycle Power 
Plant) ด้วยก าลังการผลิตไฟฟ้า 700 เมกกะวัตต์ (MW) เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท IPT ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท.เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัท IPT ทั้งหมด 

มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ปริมาณ 120 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ปี  
(2) การจัดจ าหน่าย 
 บริษัท IPT จ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(PPA) ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 อายุสัญญา 25 ปีนับจาก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 โดยมีข้อตกลงที่ กฟผ. จะต้อง
ช าระค่าไฟฟ้าให้แก่ บริษัท IPT ตามก าลังการผลิตไฟฟ้าที่ก าหนดในสัญญา (Take-or-Pay ร้อยละ 100) จ่ายค่าความพร้อมจ่ายพลัง
ไฟฟ้า (Availability Payment) ในจ านวนที่ตกลงกันเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ ภาระหนี้สิน ผลตอบแทน และการจ่ายค่า
พลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรค านวณที่ระบุไว้ตามข้อสัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท IPT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

จ านวน 2 คน และเป็นตัวแทนจากบริษัทในกลุ่ม ปตท.  คือ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 
จ านวน 3 คน 
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(4) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท IPT ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 

        หน่วย  :  ล้านบาท    
งบการเงิน  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  

รายได้รวม 10,637 4,385 9,953 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 10,067 4,358 9,316 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 570 27 637 
สินทรัพย์รวม 11,389 10,838 10,880 
หนี้สินรวม 4,173 3,594 3,008 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 7,216 7,244 7,872 

หมายเหตุ: ปี 2553 โรงไฟฟ้าหยุดเดินเครื่องแบบกะทันหัน (Total Plant Unplanned Shutdown) ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. – 29 พ.ย.2553  

 
4.1.3.8  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด (TP) 
  คณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมัติให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด
(TP)  จากบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  โดย ปตท.ได้รับโอน
หุ้นสามัญของบริษัท TP จากบริษัท ปตท.สผ.อ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท TP มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 2,810 ล้านบาท   
  บริษัท TP เป็นผู้ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน้ าในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรช่ัน ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีก าลังการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวัตต์ (MW) และผลิตไอน้ า 168 ตันต่อช่ัวโมง (T/hr.) เริ่มด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 นอกจากนี้บริษัท TP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (IPT) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้า 700 MW 
 การซ้ือหุ้นบริษัท TP สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ความส าคัญกับการลงทุนในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให้ ปตท .สผ. ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจต้นน้ า 
(Upstream) คือธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลัก และการเข้าลงทุนดังกล่าวมีความเส่ียงต่ า เนื่องจากทั้งบริษัท TP 
และ IPT มีการด าเนินกิจการอยู่แล้ว และมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า อายุสัญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจการที่มีความมั่นคง 

(1) การจัดหาเช้ือเพลิง 
บริษัท TP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย  ปตท. เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษัท TP ทั้งหมด มี

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ปริมาณ 28 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ปี นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัท TP 
สามารถใช้เชื้อเพลิงส ารองคือน้ ามันดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติได้ โดยจะมีการชดเชยส่วนต่างของราคาเชื้อเพลิงตามสัญญา  

(2) การจัดจ าหน่าย 
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท TP ประกอบด้วย 
 - จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.จ านวน 41 MW  ภายใต้สัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสัญญา 25 ปีนับจากCOD ส่วน

ที่เหลือจ าหน่ายให้ลูกค้าซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์      
- จ าหน่ายไอน้ า จ านวนประมาณ 168 T/hr. ให้ลูกค้าซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยออยล์ 
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(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท TP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 คน โดย เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

จ านวน 3 คน และตัวแทนจากบริษัทในกลุ่มปตท. คือ บริษัท ไทยออยล์ จ านวน 2 คน  
(4)  การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท TP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  

 หน่วย  :  ล้านบาท    
งบการเงิน/1 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 3,790 3,852 4,362 
ค่าใช้จ่ายรวม 3,499 3,566 3,968 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 291 286 394 
สินทรัพย์รวม 4,767 5,034 4,970 
หนี้สินรวม 316 578 401 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 4,451 4,456 4,569 

/1 งบเฉพาะบริษัท TP ไม่รวมบริษัทในเครือ (บริษัท IPT) 

 
4.1.3.9  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 
  คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมัติให้ด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็นโดย
ระบบพลังงานร่วม (Combined Heat and Power) ส าหรับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”: ศูนย์ราชการฯ) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 
6/2550 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (Combined Heat and Power 
Producing Company Limited : CHPP) เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว โดยบริษัท CHPP ได้จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2550 ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท CHPP มีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 316.22 ล้านบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
 โครงการศูนย์ราชการฯโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน เพื่อจ าหน่ายพลังงานความเย็นให้กับ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ส าหรับศูนย์ราชการฯ และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมี
หน่วยผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น ดังนี้  

 หน่วยผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จ านวนอย่างละ 2 
หน่วย มีขนาดก าลังการผลิต 9.2 MW   

 หน่วยผลิตน้ าเย็น มีก าลังการผลิตน้ าเย็นรวม 12,000 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลติน้ าเย็นด้วยความร้อนที่ไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จ านวน  2 หน่วย   
2.  ระบบผลติน้ าเย็นด้วยไฟฟ้ามี Electric Chiller ขนาด 2,000 RT จ านวน 2 หน่วย และ ขนาด 1,000 RT จ านวน 2 หน่วย  
  นอกจากนี้ยังมีระบบสะสมความเย็นด้วย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศูนยร์าชการฯ โซน A 

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

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ส าหรับศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ได้รับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 เพื่อจ าหน่ายพลังงานความเย็นให้กับบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีหน่วยผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น ดังนี้  

 หน่วยผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Engine ขนาดก าลังการผลิต 6-7 MW  
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 หน่วยผลิตน้ าเย็น มีก าลังการผลิตน้ าเย็นรวม 6,600 - 6,700 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลติน้ าเย็นด้วยความร้อนที่ไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า มี Absorption Chiller จ านวน 2 หน่วย  ก าลังการผลิตประมาณ 

1,200-1,300 RT  
2.  ระบบผลติน้ าเย็นด้วยไฟฟ้ามี Electric Chiller ขนาด 1,000 RT จ านวน 4 หน่วย และ ขนาด 500 RT จ านวน 2 หน่วย ขนาด 

400 RT จ านวน 1 ชุด 
(2)  ความก้าวหน้า 
- โครงการศูนย์ราชการฯ  เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วนการผลิตน้ าเย็นโดยใช้ไฟฟ้า (ระบบ Electric Chiller) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 และเริ่ม Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็นโดยใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วเสร็จ  เมื่อ 28 เมษายน 
2554  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม ส าหรับศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า Conceptual 
Engineering Design และจัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดหาบริษัทผู้รับเหมา EPC ซ่ึงคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ประมาณไตรมาสที่ 
3 ของปี 2555 และแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 โดยมีงบประมาณโครงการประมาณ 521 ล้านบาท 

(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท CHPP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น โดย ปตท. เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่

บริษัท CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ปริมาณ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) (ที่ประมาณการค่าความร้อน 
1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต)  อายุสัญญา 10 ปี 

(4) การจัดจ าหน่าย 
 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท CHPP  ประกอบด้วย 
 - จ าหน่ายพลังงานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศูนย์ราชการฯ โดยท าสัญญาซ้ือขายพลังงาน ความเย็น

จ านวน 7,500 RT กับ ธพส. มีอายุสัญญา 30 ปี ทั้งนี้ความต้องการพลังงานความเย็นสูงสุดของศูนย์ราชการฯ ประจ าปี 2554 จ านวน 
6,700 RT 

 - จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟน. โดยท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กับ กฟน. ที่ขนาด 6.4 MW มีอายุสัญญา 5 ปี 

(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท  CHPP ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 มีจ านวน 3 คนเป็นผู้บริหารจาก ปตท. 2 คน  และ 

กระทรวงการคลัง 1 คน 
(6) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท CHPP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท   
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 115 152 162 
ค่าใช้จ่ายรวม 78 100 124 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 37 52 38 
สินทรัพย์รวม 829 879 950 
หนี้สินรวม 527 525 512 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 302 354 438 
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4.1.3.10 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ ากัด (B.Grimm BIP) 
คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให้ ปตท. เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท บี.กริม 

เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (BGEC) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด (BIP) ในบริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ ากัด 
(B.Grimm BIP) เพื่อด าเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดก าลังผลิต 118 เมกกะวัตต์ (MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 305 ล้านบาท 
โดย ปตท. ได้ลงนามสัญญาเข้าร่วมสิทธิในสัญญาร่วมลงทุน ฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2553 และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 
ปตท. ได้รับโอนหุ้นสามัญบริษัท B.Grimm BIP ตามสัดส่วนการร่วมทุน คือ ปตท. ร้อยละ 23 บริษัท BGEC ร้อยละ 51 และ 
บริษัท BIP ร้อยละ 26 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท B.Grimm BIP มีทุนที่ออกและช าระแล้ว 21.5 ล้านบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้กระบวนการ

ผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Combined Heat and Power) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีก าลังการติดตั้ง
ประมาณ 118 MW (สามารถเพิ่มก าลังผลิตสูงสุดได้ถึง 127 MW โดยใช้ Inlet Air Chilling) และเสนอขายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น SPP- 
Firm 90 MW และมีก าลังการผลิตน้ าเย็น 3,400 Refrigerant Ton (RT) โดยอุปกรณ์หลักประกอบด้วย Gas Turbine Generators, 
Heat Recovery Steam Generators, Steam Turbines และ Absorption Chillers      

(2)  ความก้าวหน้า 
 -  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัท B.Grimm BIP เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1 ล้านบาท เป็น 21.5 ล้านบาท 
 -  บริษัท B.Grimm BIP มีแผนด าเนินการก่อสร้างโครงการ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 – 2557 และคาดว่าจะเริ่ม

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ปลายไตรมาส 2 ปี 2557   
(3)  การจัดหาเช้ือเพลิง 
 บริษัท B.Grimm BIP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น โดย ปตท. เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติ

ให้แก่บริษัท B.Grimm BIP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติที่ปริมาณ 20-25 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 
25 ปี 

(4) การจัดจ าหน่าย 
 การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท B.Grimm BIP ประกอบด้วย 
 -  จ าหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 90 MW ส่วนที่เหลือจ าหน่ายให้ลูกค้า

อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  
 -  จ าหน่ายพลังงานความเย็นจ านวนประมาณ 3,400 RT ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท B.Grimm BIP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวน 11 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 2 คน 
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 (6) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของบริษัท B.Grimm BIP ในปี 2553 - ปี 2554 เป็นดังนี้  

                    หน่วย : ล้านบาท    
 

 
หมายเหตุ:  ปตท.รับรู้ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนใน B.Grimm BIP ตามวิธีส่วนได้เสีย (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เป็นต้น
ไป 
 

งบการเงิน ปี 2553 ปี 2554 
รายได้รวม 0.001 0.400 
ค่าใช้จ่ายรวม 0.245 1.415 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (0.245) (1.013) 
สินทรัพย์รวม 52.207 

20 
133.597 

หนี้สินรวม 31.792 0.195 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 20.415 133.402 
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4.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

       ลักษณะการด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบ่งเปน็ 3 ธุรกิจ ดังนี้  

4.2.1 หน่วยธุรกิจน้้ามัน (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจน้ ามัน ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ค้าปลีกทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน าของภูมิภาค (Regional Top Brand) ภายใต้แนวทางการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Best in Class) การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainability and Innovation) การใช้ประโยชน์จากพลังร่วมในกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Synergy) ตลอดจนสร้างสมดุลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder Excellence) อาทิเช่น การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน  
การสนับสนุนนโยบายทางด้านพลังงานทดแทน ให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
เป็นต้น 

หน่วยธุรกิจน้ ามัน แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น กลุ่มขายปลีก  กลุ่มขายพาณิชย์ และกลุ่มลูกค้าตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
การค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการท าก าไรที่รองรับต้นทุนและเหมาะสม  สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ  นอกจากนั้น หน่วยธุรกิจน้ ามันมีสายงานสนับสนุนการด าเนินธุรกิจให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การบริหารปฏิบัติการจัดหาและคลัง 

หน่วยธุรกิจน้ ามัน ยังมีการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจน้ ามัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้หลักและเพื่อส่งเสริมให้  ปตท. สามารถด าเนินธุรกิจน้ ามันอย่างครบวงจรและสามารถ
ให้บริการและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธรุกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ปลาย
น้้ามัน ???? 

หน่วยธุรกิจน้้ามัน 

การตลาดขายปลีก 
 

การตลาดพาณิชย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติการจัดหาและคลัง 
- การจัดหา ขนส่ง และจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผู้ค้าน้ ามันมาตรา 7 
-  การจัดหา ขนส่งและรับซื้อน้ ามันส าเร็จรูปจากโรงกล่ัน
น้ ามัน 
- การบริหารคลังและท่าเรือปิโตรเลียม คลังน้ ามัน คลังก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊าซปโิตรเลียมเหลว คลังสถานี
เติมน้ ามันอากาศยาน ทั่วประเทศ 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

การบริหารบริษัทในเครือการกล่ัน 
 การบริหารบริษัทในเครือปิโตรเคมี 
 

- ธุรกิจค้าปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
น้ ามัน 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- การตลาดต่างประเทศ 
 

การวางแผน พัฒนาธุรกิจ 
และบริหารบริษัทในเครือ 

ธุรกิจหล่อลื่น 

- ตลาดหล่อล่ืน 
 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

การบริหารความเสี่ยงราคา 
และวิเคราะห์ตลาด 

 การจัดหา การขนส่งต่างประเทศ
ว่างประเทศ 

 

การค้าน้ ามันดิบ 
 การค้าน้ ามันส าเร็จรูป 
 

การค้าปิโตรเคมี 
 

แผนธุรกิจ  
และบริหารบริษัทในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง 
และบริหารงานสนับสนุน 
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4.2.1.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมี 3 กลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวเนื่อง 
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมายถึง น้ ามันหล่อล่ืน และผลิตภัณฑห์ล่อล่ืนอื่น ๆ  
กลุ่มที่ 3  ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิค้าปลีก 

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง 

(1) น้ ามันเบนซิน (Gasoline) 
น้ ามันเบนซินเป็นน้ ามันส าเร็จรูปประเภทระเหยง่ายมีปริมาณก ามะถันต่ า เหมาะส าหรับใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซินทุก

ชนิด น้ ามันเบนซินได้มาจากการผสมน้ ามันเบาที่มีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราส่วนที่เหมาะสม และมีส่วนผสมของ
สารกันน็อคและอื่นๆ เพื่อให้ได้คุณภาพตามข้อก าหนด ปัจจุบันในประเทศไทยมีน้ ามันเบนซินแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลัก คือ 
น้ ามันเบนซิน 95  น้ ามันเบนซิน 91  น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 อี 10  น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 อี 20  น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 อี 85  น้ ามัน
แก๊สโซฮอล 91 

 (2) น้ ามันดีเซล (Diesel) 
น้ ามันดีเซลเป็นน้ ามันส าเรจ็รปูทีม่ีจุดเดือดสูงกว่าน้ ามันก๊าดเหมาะส าหรับรถเครื่องยนตด์ีเซล เช่น รถยนต์กระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนต์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังใช้กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนัน้ ามันดเีซลเปน็น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มปีริมาณการใช้สูงที่สุดในประเทศ  

 (3) น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 
น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินเป็นน้ ามนัส าเร็จรูปที่ใช้ส าหรบัเครื่องบนิไอพ่นของสายการบินพาณิชย์ทั่วไป เครื่องบนิของ

กองทัพ และเครื่องบินฝึกนักบิน เป็นน้ ามันที่มคีุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงทีเ่ปน็มาตรฐานสากล ส าหรับใช้ทั่ว
โลก น้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบินแบ่งออกตามลักษณะของเครื่องยนต์ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ   

 น้ ามันอากาศยานที่ใช้กับเครื่องบนิไอพ่น (Aviation  Turbine  Fuels) เครื่องบนิไอพ่นใช้เครื่องยนต์ชนิด 
Turbofan Engine ซ่ึงมีแรงขับดนัมาก บินได้เร็ว ประสิทธิภาพสูง น้ ามันอากาศยานที่ใช้กับเครือ่งบินไอพ่น 
แบ่งเป็น 2 เกรด ได้แก่ น้ ามันเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์ (Jet A-1) ส าหรับใช้งานกับเครื่องบินพาณิชย์ของสาย
การบินทั่วไป และน้ ามันเครื่องบนิไอพ่นทหาร (JP-8, JP-5) ส าหรับใช้งานกับเครื่องบินรบ เช่น เครื่องบิน 
ขับไล ่ 

 น้ ามันเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) ส าหรับใช้งานกับเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบ เช่น 
เครื่องบินฝึกนักบิน เครื่องบินเล็กส่วนตัว 

 (4) น้ ามันเตา (Fuel Oil) 
น้ ามันเตาเป็นน้ ามันส าเร็จรูปที่หนักและมีจุดเดือดสูงที่สุด น้ ามันเตาจัดเป็นน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส าคัญในภาคอุตสาหกรรม 

เพราะราคาถูก ใช้งานง่าย ให้ความร้อนสูง สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดขึ้นอยู่กับความหนืด และประเภทของเตาเผาและ
หัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปน้ ามันเตาใช้ส าหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม  โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร ส าหรับ
ประเทศไทย จัดแบ่งตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ได้เป็น 3 ประเภท คือ น้ ามันเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) มี
ความหนืดไม่เกิน 80 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการเผาไหม้ที่สะอาด    น้ ามันเตากลาง 
(Medium Fuel Oil: MFO) มีความหนืดไม่เกิน 180 cSt ที่อุณหภูมิ 50 oC เหมาะส าหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
และน้ ามันเตาหนัก (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไม่เกิน 280 cSt ที่อุณหภูมิ  50  oC  เหมาะกับโรงงานที่มีเตาเผาขนาดใหญ่   
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 (5) น้ ามันก๊าด (Kerosene) 
น้ ามันก๊าดเป็นน้ ามันส าเร็จรูป แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชนิดใช้ให้ความร้อนและแสงสว่าง และชนิดใช้กับ

เครื่องยนต์หรือเครื่องบิน นอกจากนั้น ยังใช้ในภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใช้ให้ความร้อนในเตาอบ น าไปเป็นส่วนผสม
ในยาฆ่าแมลง น้ ามันชักเงา และสีน้ ามัน เป็นต้น  

(6) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกว่าก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจ าพวกก๊าซโพรเพนและ

ก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลั่นน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามัน  จะมีสภาพ
เป็นของเหลวภายใต้แรงดัน ส่วนมากน าไปใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน และใช้เป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากมี
คุณสมบัติพิเศษคือให้ความร้อนสูง  สะอาด เผาไหม้ได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน  นอกจากนี้ ยังใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่า และสามารถใช้แทนน้ ามันเบนซินในรถยนต์เพราะมีค่าออกเทนสูง  ปตท. จ าหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับผู้ประกอบธุรกิจก๊าซหุงต้ม สถานีบริการก๊าซรถยนต์ ผู้ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจ าหน่าย
ให้กับผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง  พ.ศ.2543 เพื่อจ าหน่ายต่อให้กับผู้ใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวอีกทอดหนึ่ง 

กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  หมายถึง น้้ามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอืน่ ๆ  
หน่วยธุรกิจน้ ามันผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นคุณภาพสูงในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการคิดค้นและพัฒนาสูตรเพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผู้บริโภคทั้งในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม เน้นการเป็นผู้น าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุ้มค่า
ต่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีของ ปตท. และบริษัทผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) ช้ันน าของ
โลก ได้ร่วมมือกันคิดค้น พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภค โดยทุกผลิตภัณฑ์
ล้วนผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากล 
 
กลุ่มที่ 3  ผลิตภัณฑ์ค้าปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก  
 นอกเหนือจากการจ าหน่ายผลติภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น หน่วยธุรกิจน้ ามันมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ค้าปลีก 
เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกจิ ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจใหผู้้บริโภค หน่วย
ธุรกิจน้ ามันมีผลิตภัณฑ์ค้าปลีกทีห่ลากหลายทั้งทีเ่ปน็การลงทุนเองและที่เป็นการลงทนุร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกจิ
ร้านค้าสะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต์  ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าจากการให้เช่าพื้นทีเ่พื่อท าธุรกิจ
ต่าง ๆ ในสถานีบริการ เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร    เป็นต้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีธุรกิจค้าปลีกในสถานบีริการดังนี้ 

 
      ธุรกิจ จ านวน (แห่ง) 

ร้านค้าสะดวกซ้ือ 7-Eleven 936 

ร้านกาแฟ Café Amazon  634 

ร้านอาหาร 226 

ร้านค้าอ่ืน ๆ  240 

ธนาคาร (สาขา, ตู ้ATM) 574 

Car Care 31 

ProCheck  137 

ร้านยานยนต์อื่น 5 

Rest Area 4 

รวม 2,787 
                      ท่ีมา : ปตท. 
  

4.2.1.2 การจ้าแนกกลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกิจน้้ามัน จ้าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขายปลีก หมายถึง กลุ่มลูกค้าสถานีบริการ (ผู้แทนจ าหน่าย) และผู้บริโภค 
(2) กลุ่มขายพาณิชย์ หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กรทั้งภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) และ

ภาคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจ หรือใช้เอง 
(3) กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุ่มผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2550 ได้แก่ ผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 และผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 10   

(1) กลุ่มขายปลีก 

ด าเนินการโดยสายงานการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ค้าปลีกในตลาดค้าปลีกให้กับลูกค้าทั่วไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทั่ว
ประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการก าหนดกลยุทธ์ตลาดค้าปลีก  การพัฒนาตลาดค้าปลีก และการวางเครือข่าย (Network) สถานี
บริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตัวแทน ด้วยการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้สถานีบริการ 
ปตท. รองรับความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนเหมาะสม การประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ ามันจะเน้นการด าเนินการขายผ่าน
สถานีบริการเป็นหลัก โดยจัดจ าหน่ายผ่านช่องทางสถานีบริการ ปตท. รวม 1,180 แห่ง ซ่ึงสูงที่สุดในบรรดาบริษัทผู้ค้าน้ ามัน 
คู่แข่งที่ส าคัญในด้านเครือข่ายสถานีบริการน้ ามันของ ปตท. ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด เป็นต้น 
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(2) กลุ่มขายพาณิชย ์

 ด าเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ  ซ่ึงรับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน สายการเดินเรือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการจัดจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ 

  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกล่มลูกค้าอ่ืน ๆ ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย อาทิเช่น 
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ ามันหล่อลื่น จ านวนลูกค้ารวมประมาณ 1,300 ราย  

  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม โดยจ าหน่ายตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริโภครายใหญ่ 
เช่น ผู้ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง 
และผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์น้ ามันที่จ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นน้ ามันเตา น้ ามันดีเซล และก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว นอกจากนี้ ยังมีการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพิ่มเติม เช่น ยางมะตอย ถ่านหิน น้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
(Base Oil) และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ลูกค้าในกลุ่มนี้ ปตท. จะลงทุนสร้างอุปกรณ์ในการเก็บส ารองหรือส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ 
เพื่อเป็นการให้บริการ รวมถึงแนะน าการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย  จ านวนลูกค้ารวมประมาณ 1,700 ราย  

การจ าหน่ายผลิตภัณฑน์้ ามันส าหรับเครื่องบนิต่างๆ เช่น Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas น้ ามันเตา  น้ ามันหล่อล่ืน และ
น้ ามันเรือ Bunker ที่เป็นทีย่อมรับจากสายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานราชการ 
นอกเหนือจากการจ าหน่ายน้ ามนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ยังจ าหน่ายและใหบ้ริการเติมน้ ามัน
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ขยายการใหบ้ริการจ าหน่ายน้ ามัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ประเทศฮ่องกง และกัมพูชา และจ าหน่ายน้ ามนัอื่นๆ เช่น น้ ามันเตาและน้ ามันดีเซลหมนุเรว็ ส าหรับเรือรบของกองทัพ
ต่างประเทศอีกด้วย 

ปตท. ด าเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มทั่วประเทศ โดยเป็นผู้น าในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและมี
ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ปตท . มีคลังก๊าซ 2 แห่ง และคลังปิโตรเลียม(น้ ามันและก๊าซ) 6 แห่ง มีโรงบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 110.4 พันตัน มีร้านค้าที่เป็นตัวแทน
จ าหน่ายก๊าซหุงต้ม 1,176 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 165 แห่ง 

ในปี 2554   ปตท. สามารถครองส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นได้เป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาคุณภาพ  รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นใหม่เข้าสู่ตลาด ปี 2554 เปิดตัว
นวัตกรรมใหม่  Performa Super Synthetic Hybrid ซ่ึงเป็นน้ ามันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% ระดับพรีเมี่ยม มาตรฐานสูงสุดของ
โลก API SN ที่ออกแบบพิเศษ ส าหรับเครื่องยนต์ระบบ HYBRID และเปิดตัวน้ ามันเกียร์อัตโนมัติชนิดสังเคราะห์ PTT 
AUTOMAT CVT ที่ออกแบบพิเศษส าหรับระบบเกียร์อัตโนมัติประเภท CVT โดยเฉพาะ   

นอกจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แล้ว  หน่วยธุรกิจน้ ามันได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงไปยัง
ต่างประเทศแถบประเทศอาเซียน ส าหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ได้ขายตลาดไปจ าหน่ายในประเทศต่าง ๆ  อาทิเช่น จีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย เลบานอน อินเดีย บังคลาเทศ  และกรีซ 
นอกจากนี้ ในปี 2554 ได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศ ยูเครน โรมาเนีย เอธิโอเปีย และสิงคโปร์ 
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(3) กลุ่มขาย Supply Sales 

 ด าเนินการโดยสายงานปฏิบัติการจัดหาและคลัง รับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียม ให้กับกลุ่ม
ผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ตาม พระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2550 ได้แก่ผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ตามมาตรา 7 
และมาตรา 10 ผ่านเครือข่ายคลังน้ ามันและคลังก๊าซของ ปตท. โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มขายนี้จะเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

โดยภาพรวมหน่วยธุรกิจน้ ามันมส่ีวนแบ่งตลาด แยกตามชนิดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 หน่วย: ร้อยละ 

 
ผลิตภัณฑ ์ ป ี2552 ป ี2553 ป ี 2554 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 38.6  40.4  39.7  

น้ ามันเบนซิน 29.5  30.3  31.5  

น้ ามันก๊าด 28.4  50.3  64.3  

น้ ามันเครีอ่งบนิพาณิชย์ (Jet A-1) 27.0  29.2  31.6  
น้ ามันเครีอ่งบนิทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  100.0  

น้ ามันเครีอ่งบนิไอพ่นแบบใบพัด (Avgas) 100.0  100.0  100.0  

น้ ามันดีเซลหมนุเร็ว 29.9  31.1  32.1  
น้ ามันดีเซลหมนุช้า 0.0  0.0  0.0  

น้ ามันเตา (ไม่รวมที่จ าหน่ายให ้กฟผ.) 51.7  57.9  63.8  

ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน /2 36.3  37.6  37.5  

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม    
 - ไม่รวมน้ ามันเตา กฟผ. 32.5  34.2  35.1  

 - รวมน้ ามันเตา กฟผ.  32.9  34.5 35.8  

 ท่ีมา : กรมธุรกิจพลังงาน 
 /1  ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจ าหน่ายเพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 /2 ไม่รวมน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
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4.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑป์ิโตรเลียม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หน่วยธุรกิจน้ ามันมีมูลค่าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี ้

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจัดจ าหน่ายแยกตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 

การจัดจ าหน่าย 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

ปริมาณการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) (ล้านบาท) (ล้านลิตร) 

ผลิตภัณฑ์           

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

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

- น้ ามันก๊าด 142 6 199 8 253 8 

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

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

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

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

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

รวมการจัดจ้าหน่าย 375,718 22,406 451,171 23,659 531,843 24,659 
ท่ีมา :   ปตท.  
/1    รวมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และรวมการจ าหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ค้าปลีก เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7- Eleven ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต์ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าจากการให้เช่าพื้นท่ีเพื่อท าธุรกิจต่าง ๆ ในสถานี
บริการ  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร   
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ตารางแสดงมูลค่าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑแ์ยกตามกลุ่มลูกค้า 

                

กลุ่มลูกค้า 
มูลค่าการจ้าหน่าย (ล้านบาท) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

- ตลาดค้าปลีก 159,660 188,871 213,865 

- ตลาดพาณิชย์      

- ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 17,941 21,091 27,241 

- ตลาดอุตสาหกรรม 25,679 33,368 34,635 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 38,937 51,992 71,780 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 15,302 17,210 19,063 

- ตลาดต่างประเทศ 11,182 11,274 13,202 

- ตลาดผู้ค้าน้ ามันมาตรา 7 107,017 122,936 146,761 

- ตลาดหล่อล่ืน*   4,429 5,296 

รวมการจัดจ้าหน่ายผลิตภณัฑป์ิโตรเลียม 375,718 451,171 531,843 

ท่ีมา :    ปตท.  

              * ปตท. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยแยกสายงานตลาดหล่อลื่น ออกมาเป็นอีกสายงานหนึ่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  2553 

 

หน่วยธุรกิจน้ ามัน มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และการบริการตลอดจนสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 หน่วยธุรกิจน้ ามันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่
ส าคัญดังนี้ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยธุรกิจน้ ามัน 

- ลงนามความร่วมมือกับ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ในการด าเนนิการจัดสร้าง “Post Park” ซ่ึงจะเป็นสถานบีริการ
น้ ามันในรปูแบบใหม่ให้มคีวามสอดคล้องกลมกลืนกับพื้นที่สวนปา่  มีพ้ืนที่ให้บริการร้านค้าต่าง ๆ ที่ครบถ้วนแห่งความเปน็ 
PTT Life Station โดยน าร่องพัฒนาพ้ืนที่บรเิวณไปรษณีย์ไทย ส านักงานใหญ่ ริมถนนแจง้วัฒนะ เป็นแหง่แรก 

- เปิดตัวสถานีบริการน้ ามนั ปตท. จุดพักรถแหลมฉบัง กม. 98 (ขาเข้า) พร้อมโครงการห้องน้ าเพื่อนอ้ง Restroom 20 
เป็นแห่งที่ 2 

- ธุรกิจ Café Amazon เปิดตัวแก้ว Amazon Bio Cup แก้วกาแฟย่อยสลายได้ 100% กับ Concept “Go Green Everyday 
Everywhere” บรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ทีจ่ะท าให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับ ปตท. โดยเริ่มจ าหน่ายที่
ร้าน Café Amazon สาขา อาคาร Energy Complex เป็นที่แรก 

- ธุรกิจ Café Amazon  เปิดตัว Café Amazon Coaching Academy เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะ 
ความรู้ ความช านาญ แก่ผู้ประกอบการร้าน Café Amazon ตลอดจนสร้างความเป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการเทียบเท่าระดบั
สากล 
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- ธุรกิจ Café Amazon ได้รับรางวลั Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA) ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า โดย Café Amazon สามารถคว้ารางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นด้านผลประกอบการ (Excellence Franchise 
Business Performance Award) เป็นปีแรก  

- เปิดตัว “The Amazon’s embrace” สาขาแรกที่ Central Plaza Grand Rama 9 ช้ัน 4 เพื่อขยายตลาดกาแฟในระดับ 
Premium ในห้างสรรพสินค้าช้ันน า 
 -   เปิดตัว iPhone Application “PTT Life Station” ใหผู้้ใช้ iPhone สามารถทราบราคาน้ ามันได้ทนัสถานการณ์ ค้นหา
ข้อมูลสถานีบริการน้ ามันพร้อมรา้นค้าอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานีบริการน้ ามันกว่า 1,300 แห่ง และสถานบีริการ NGV 
กว่า 450 แห่งทั่วประเทศ  
 -   เปิดตัว น้ ามนัหล่อล่ืนสังเคราะห์ 100% ระดับพรเีมียม มาตรฐานสูงสุดของโลก API SN ที่ออกแบบพิเศษ ส าหรับ
เครื่องยนต์ระบบ Hybrid โดยเฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะและปกป้องเครื่องยนตด์ีเยี่ยมทกุช่วงการท างานแม้ในสภาวะที่
เครื่องยนต์ต้องมีการสตาร์ทบ่อยครั้ง 

- เปิดตัวน้ ามันเกียรต์อัตโนมัติชนิดสังเคราะห์ PTT AUTOMAT CVT ที่ออกแบบพเิศษส าหรบัระบบเกียร์อัตโนมัติ

ประเภท CVT โดยเฉพาะช่วยป้องกันการสึกหรอของสายพานโลหะ 

รางวัลที่ได้รับของหน่วยธุรกิจน้ ามัน 
- ได้รับรางวัล “แบรนด์สุดยอด (Trusted Brand)” ระดับ Platinum ประจ าปี 2554 จากการโหวตของผูอ้่านนิตยสาร

Reader’s Digest ในหมวดสถานบีริการน้ ามัน ต่อเนื่องเป็นปทีี่ 11 และ ในหมวดผลติภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

- ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจ าปี 2554 จากการจัดอันดบัของนิตยสาร Brand Age ประเภท

สถานีบริการน้ ามันที่น่าเช่ือถือทีสุ่ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และ ประเภทน้ ามันหล่อล่ืนเครื่องยนตท์ี่น่าเชื่อถือที่สุด ต่อเนื่องเป็นปทีี่ 2 

- ได้รับ 3 รางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ประจ าปี 2554 (TAQA Award 2011) ซ่ึงจัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลที่ได้รับเปน็รางวัลยอดนิยม ประเภทน้ ามันเชื้อเพลิง ผลติภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน และ

สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  

- สถานีบริการ ได้รับรางวัลจากกรมธุรกิจพลังงาน ในโครงการ “ปัม้คุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” ประจ าปี  2554  

แบ่งเป็นเหรียญทองระดับ 5 ดาว จ านวน 201 แห่ง รางวัลเหรียญเงนิ 159 แห่ง และรางวัลเหรียญทองแดง 81 แห่ง โดยไดร้ับ

รางวัลเหรียญทองสูงสุดเปน็อันดบั 1 ต่อเนื่องเป็นปทีี่ 3  
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4.1.3 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้้ามัน  

 ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจน้ ามันผ่านบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
น้ ามันอย่างครบวงจร ดังนี้ 

4.1.3.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 ล้าน
เรียล ด าเนินธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้แก่ลูกค้าในประเทศกัมพูชา  

PTTCL มีบริษัทย่อย 1 บรษิัท คอื PTT (Lao) Company Limited ด าเนินธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
ให้แก่ลูกค้าในประเทศลาว 

(1) การจัดหา 

 จัดหาน้ ามันส าเร็จรูป และน้ ามันหล่อล่ืนโดยการซ้ือจาก ปตท. 

(2) การจัดจ าหน่าย 

  PTTCL ได้เริ่มน าเข้าผลิตภัณฑ์น้ ามันในประเทศกัมพูชาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 และขยายการด าเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกบริษัทได้ขยายจ านวนสถานีบริการในประเทศกัมพูชา โดย ณ ส้ินปี 2554 
บริษัทมีสถานีบริการน้ ามันรวม 14 แห่ง 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท PTTCL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยเป็นผู้บริหาร
ของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) การเงิน 

  ผลการด าเนินงานของ PTT (Cambodia) Limited และบริษัทย่อย ปี 2552 - ปี 2554 มีดังนี้ 
                                                                                     หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 98 142 234 
รายได้รวม 98 142 235 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 95 139 232 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 3 3 3 
สินทรัพย์รวม 19 29 42 
หนี้สินรวม 13 20 30 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6 9 12 

 

4.1.3.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. ร่วมกับ Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จัดตั้งบรษิทัร่วมทุนจ านวน 4 บริษัท สัดส่วนในการ
ถือหุ้นร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษทัขึน้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539 เพื่อด าเนินธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
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ปิโตรเลียม และเช่าคลังน้ ามันในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปนิส์ ต่อมาวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ปตท. ได้ซ้ือหุ้นจาก Coastal 
ทั้งหมด เนื่องจากบรษิัท Coastal มีนโยบายถอนตัวจากธุรกิจน้ ามนัในต่างประเทศ 

ปตท. ได้ปรบัโครงสร้างการลงทนุในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร โดยปจัจบุันมบีริษทัย่อย 2 
บริษทั คือ บรษิัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation (PTTPC)  

(1) การจัดหา 

 จัดหาน้ ามันส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน โดยการซ้ือจาก ปตท. และ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด (PTTT) 

(2) การจัดจ าหน่าย 

  กลุ่มบริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกค้า สายการบิน อุตสาหกรรม ผู้ค้าส่ง  
และการขายผ่านสถานีบริการน้ ามันภายใต้ช่ือ ปตท. ซ่ึงมีปริมาณการขายปี 2552 – ปี 2554 ดังนี้ 

   หน่วย : ล้านลิตร 
ลักษณะธุรกิจ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

น้ ามันอากาศยาน 204.62 211.05 163.92 
อุตสาหกรรม 264.08 512.22 263.77 
ผู้ค้าส่ง 404.62 344.70 210.75 
น้ ามันหล่อลื่น 1.09 1.19 0.78 
ขายปลีก 73.13 83.68 73.65 
รวม 947.54 1,152.84 712.87 

 ทั้งนี้ในธุรกิจค้าปลีกบริษัทได้ขยายจ านวนสถานีบริการน้ ามันในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ส้ินปี 2554 บริษัทมีสถานี
บริการทั้งหมด 48 แห่ง และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 2 แห่ง 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท SBECL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด  

(4) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานของ SBECL และบริษัทย่อย ปี 2552 – ปี 2554 มีดังนี้ 
                                                                                                  หน่วย : ล้านเปโซ 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 22,743 32,420 27,685 
รายได้รวม 22,832 32,636 27,742 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 22,792 32,428 27,277 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 40 208 465 
สินทรัพย์รวม 10,611 10,655 9,789 
หนี้สินรวม 9,512 9,251 7,918 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,099 1,404 1,871 
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4.1.3.3 บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ้ากัด (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด เป็นบริษทัที่ ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 จัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน 5.100 ล้านบาท เพื่อถือหุ้นในบริษทัทีด่ าเนนิธุรกิจค้าปลีกทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการน้ ามันและธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยมบีรษิัทย่อย ได้แก่ บริษัท ปตท. บรหิารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRM)  (เดิมคือบรษิทั คอนอโค (ประเทศไทย) 
จ ากัด (CTL)) เพื่อด าเนินธุรกิจบรหิารสถานีบริการน้ ามันและร้านสะดวกซ้ือ บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRS) 
(เดิมคือบรษิัท เจท็ จิฟฟ่ี ช็อปส์ จ ากัด (JJS)) เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้ริการแรงงานแก่ PTTRM และบรษิัท ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จ ากัด 
(TLBC) เพื่อด าเนินธุรกิจรบัจ้างผสมและบรรจุน้ ามนัหล่อล่ืน 

การประกอบธุรกิจ  

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจสถานีบริการน้ ามันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการน้ ามัน ณ เดือนธันวาคม 2554 มี
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. รวม 146 แห่ง สถานีบริการ NGV 1 แห่ง และมีร้านสะดวกซ้ือ (Jiffy) 151 แห่ง (ในสถานีบริการน้ ามัน 
ปตท. 146 แห่ง ในสถานีบริการน้ ามัน IRPC 1 แห่ง และนอกสถานีบริการ ปตท. 4 แห่ง คือ ณ อาคาร Energy Complex 2 แห่ง 
และ Jiffy Express ที่โครงการ นอร์ธ ปาร์ค และ Jiffy Kitchen ที่ อาคาร 2 ปตท. ส านักงานใหญ่) โดยมีสินค้า Private Brand ใน
นาม “Kris” และด าเนินธุรกิจให้บริการด้านบุคลากรส าหรับปฏิบัติงานในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. และร้านค้าปลีกแก่ PTTRM 

(1) การจัดหา 

 จัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนจาก ปตท. ส าหรับสินค้าในร้านสะดวกซ้ือจัดซื้อ ทั้งจากผู้ผลิตโดยตรง
และจากผู้ค้าส่ง โดยสินค้าส่วนใหญ่ผ่านระบบศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการเอกชน (Distribution Center) 

(2) การจัดจ าหน่าย 

 ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ซ่ึงพัฒนาเป็นสถานีบริการที่ทันสมัยมี
บริการเสริม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีธุรกิจค้าปลีกนอกสถานีบริการน้ ามันและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่ น้ ามัน
เช้ือเพลิง ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถานีบริการ ร้านสะดวกซ้ือ Joy ในสถานีบริการ NGV และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น        
เช่น สินค้า Private Brand ร้านกาแฟ Café Amazon เป็นต้น 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTRB ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 คน โดยเป็นผู้บริหาร ปตท. 3 
คน และผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานของ PTTRB และบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด)ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 
  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 32,127 37,397 40,660 
รายได้รวม 32,347 37,698 41,011 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 32,234 37,609 40,904 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 113 89 108 
สินทรัพย์รวม 11,145 11,653 11,871 
หนี้สินรวม 7,430 7,849 8,093 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,715 3,804 3,778 
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4.1.3.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ได้เข้าร่วมลงทุนกับ Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเป็นบรษิัทน้ ามันแห่งชาติของประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุ Vietnam LPG Company Limited  ขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2537 ทุนจด
ทะเบียน 15,038,547 เหรียญสหรฐัโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง PVGAS และ ปตท. เป็น ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามล าดบั 
เพื่อด าเนินธุรกจิบรรจุและจัดจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อขายในประเทศเวียดนาม  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บรษิัท PVGAS ได้โอนหุน้ที่ถืออยูใ่น VLPG ให้แก่ Petro Vietnam Southern Gas Company 
Joint Stock Company (PVGAS South) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยตามนโยบายของ PVGAS 

(1) การจัดหา 

 บริษัทจัดหา LPG จากภายในประเทศเวียดนามโดยผ่าน  PVGAS South  ส่วนการจัดหาถังบรรจุก๊าซ (Cylinder) 
นั้นท าโดยการว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตถังก๊าซเอกชน และมี External Inspector เป็นผู้ตรวจสอบ 

 (2) การจัดจ าหน่าย 

  บริษัท VLPG แบ่งการขายออกตามกลุ่มลูกค้าได้แก่ ผู้บริโภคและร้านค้า  อุตสาหกรรม และ Spot Sale โดยขนาด
ของถังที่จ าหน่ายมีขนาด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และการขายเป็นแบบถังใหญ่ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท VLPG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผู้บริหาร 
ปตท. จ านวน 2 คน และ ตัวแทนจาก PVGAS South จ านวน 3 คน 

 (4) การเงิน 
  ผลการด าเนินงานของ VLPG ปี 2552 – ปี 2554 มีดังนี้ 

                                                                                     หน่วย : ล้านดองเวียดนาม 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 526,563 813,759 1,163,335 
รายได้รวม 544,777 839,087 1,174,538 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 523,842 826,343 1,144,803 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 20,935 12,744 29,735 
สินทรัพย์รวม 298,284 412,601 475,446 
หนี้สินรวม 202,767 305,461 340,493 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 95,517 107,140 134,953 

 

4.1.3.5 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ้ากัด (TLBC) 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย ปตท. สัดส่วนร้อยละ 48.95 กับ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2540  เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการผสมและบรรจุผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ล้านบาท  

 บริษัทมีโรงผสมน้ ามันหล่อลื่นที่ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในการผสมน้ ามันหล่อลื่นตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์และ
บรรจุหีบห่อที่ทันสมัย มีระบบควบคุมที่สามารถติดตามการท างานได้ในทุกขั้นตอน โรงงานได้รับการออกแบบให้สามารถท าการ
ผสมน้ ามันหล่อลื่นคุณภาพสูง ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะขนาดเล็กได้ในอัตรา 33.8  ล้านลิตรต่อปีด้วย 1 กะการ
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ท างานต่อวันและ 230 วันต่อปี รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพื่อท าการจ่ายน้ ามันหล่อลื่นทางรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทสามารถผลิต
น้ ามันหล่อลื่นไดม้ากกว่า 100 ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ (SKU) มากกว่า 200 SKU  

 (1) การจัดหา 

 วัตถุดิบที่ใช้ประกอบด้วยน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานที่ส่งมาโดยทางรถยนต์จากบริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (TLB) และ 
สารเพิ่มประสิทธิภาพ (additives) มีการน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยผู้ว่าจ้างผสม/บรรจุ เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบทั้งน้ ามันหล่อลื่น
พื้นฐานและ additives รวมทั้งการก าหนดสูตรการผสมน้ ามันหล่อลื่นตามชนิดผลิตภัณฑใ์ห้กับ TLBC  

 (2) การจัดจ าหน่าย 

  บริษัทรับจ้างผสมและบรรจุน้ ามันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้า  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท TLBC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 6 คน เป็นผู้บริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด 

 (4) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานของ TLBC ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 
  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 128 130 133 
รายได้รวม 136 137 142 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 111 116 112 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 25 21 29 
สินทรัพย์รวม 704 604 509 
หนี้สินรวม 387 285 177 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 318 319 332 

 

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

บริษทัร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จัดตั้งบริษทัขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2542 โดย ปตท. ได้จัดตัง้บรษิัทร่วมกับ
บริษทั Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอัตราส่วน 40 : 60 ตามล าดับ เพื่อด าเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย เรียกช าระแล้ว 5.4 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

บริษทัมีโรงบรรจุ 2 แห่ง ตั้งอยูท่ี่ Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจุนี้มขีีดความสามารถในการบรรจุแต่ละแหง่ 
3,000 เมตริกตนัต่อเดือน 

(1) การจัดหา 

 จัดหา LPG จาก ปตท. และผู้ค้าในประเทศมาเลเซีย 
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(2) การจัดจ าหน่าย 

  บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ LPG เป็น 2 ประเภท คือ แบบถังที่บรรจุเพื่อการขายปลีก  (Cylinder) และแบบถัง
ใหญ่ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท KPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 10 คน (เป็นตัวแทนจากปตท. 
จ านวน 4 คน และตัวแทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จ านวน 6 คน)  

 (4) การเงิน 
  ผลการด าเนินงานของ KPL ปี 2552 - ปี 2554 มีดังนี้ 

                                                                                                  หน่วย : ล้านริงกิต 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 49 76 94 
รายได้รวม 50 78 95 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 51 80 98 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (2) (2) (3) 
สินทรัพย์รวม 42 42 34 
หนี้สินรวม 40 43 38 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2 (1) (4) 

 

4.1.3.7 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด (THAPPLINE) 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 8,749 
ล้านบาท โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. กับบริษัทผู้ค้าน้ ามันในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 33.19 
เพื่อให้บริการขนส่งน้ ามันทางท่อ  

(1) ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจุบันระบบท่อส่งน้ ามัน Thappline ประกอบด้วย 3 เส้นทางหลักคือ 

 ระบบท่อส่งน้ ามันศรีราชา-สระบุรี มีความยาวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สามารถขนส่งน้ ามันได้ 26,000 ล้านลิตรต่อปี 
มีเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีส่งน้ ามันต้นทางศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ซ่ึงจะรับน้ ามันจากโรงกลั่นน้ ามันเอสโซ่  โรง
กลั่นน้ ามันไทยออยล์  คลังน้ ามันของ ปตท. และคลังน้ ามันของบริษัท ชลบุรี เทอร์มินัล จ ากัด (BP/Q8) ไปยัง
ปลายทางที่คลังน้ ามันล าลูกกาและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน้ ามันอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการได้ขยายระบบท่อจากคลังน้ ามันล าลูกกาไปยังท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถส่งน้ ามันอากาศยานไดป้ริมาณ 3,000 กว่าล้านลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งน้ ามันมาบตาพุด - ศรีราชา เป็นการได้ขยายระบบท่อส่งน้ ามันจากศรีราชาไปเช่ือมต่อยังโรงกลั่นน้ ามัน
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ ามันของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
จ ากัด ที่จังหวัดระยองมีความยาวท่อประมาณ 67 กิโลเมตร สามารถขนส่งน้ ามันได้ประมาณ 7,200 ล้านลิตรต่อปี  
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 (2) การจัดจ าหน่าย 

  บริษัทให้บริการการขนส่งน้ ามันทางท่อแก่ผู้ค้าน้ ามันในประเทศไทย โดย Thappline มีคลังน้ ามัน 2 แห่ง ที่อ าเภอ
ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ ามันไปยังปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยังคลังน้ ามันของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่บริเวณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท THAPPLINE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน เป็นผู้บริหาร
ของปตท. 3 คน และเป็นผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับการเสนอช่ือจาก ปตท. 1 คน และเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอื่น 7 
คน 

(4) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานของ THAPPLINE ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้ 
                 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 2,719 2,696 2,922 
รายได้รวม 2,746 2,744 2,968 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) 2,388 2,437 2,487 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 358 308 481 
สินทรัพย์รวม 31,072 31,131 28,787 
หนี้สินรวม 6,367 6,119 3,345 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 24,704 25,012 25,441 
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4.2.2  หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

 ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การจัดหา การน าเข้า การส่งออก และการค้าระหว่าง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ ามันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์พลาสติก) ตัวท าละลายและเคมีภัณฑ์ รวมทั้ง การจัดหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจให้แก่บริษัทภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่ม ปตท. 

 ด้วยธุรกรรมทางการค้าของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศต้องเผชิญกับความเส่ียงต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ทั้งจากความผันผวนของราคาน้ ามัน ความน่าเช่ือถือของคู่ค้า ความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงก าหนดให้มีระบบการบริหารจัดการความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกด้านและเทียบเท่าบริษัท
น้ ามันช้ันน าในต่างประเทศ  ในด้านการบริหารความเส่ียงด้านราคาจะมุ่งเน้นการลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ ามัน 
ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงราคาที่เหมาะสม อาทิเช่น 
การซ้ือขายในตลาดล่วงหน้าและตลาดอนุพันธ์ เป็นต้น ในด้านการควบคุมความเสี่ยงด้านธุรกรรม มีการใช้ระบบ Trading Control 
System (TCS) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ฝ่ายควบคุมความเส่ียง สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของทุกๆ 
ธุรกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นจากฝ่ายปฏิบัติการได้ นอกจากนี้ มีการควบคุมความเส่ียงด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดล้อม
และชุมชนจากการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการจัดหาและควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อก าหนดในระดับสากล 

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดตั้งบริษัทและตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
ตลาดการค้าสากลและมุ่งไปสู่การเป็นผู้น าธุรกิจการค้าปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดับสากล ได้แก่ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด 
(PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และส านักตัวแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน โดยมี
ธุรกรรมการค้ามากกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก  
 

4.2.2.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ ์

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของการค้าระหว่างประเทศ แบ่งไดเ้ปน็ 4 ประเภท ดังนี ้

4.2.2.1.1 น้ ามันดิบ (Crude oil) 

น้ ามันดิบเปน็สารประกอบประเภทไฮโดรคารบ์อน คุณภาพของน้ ามันดิบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรีย
สารที่เป็นตน้ก าเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อม เช่นความดัน และอุณหภูมิใต้พื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแหล่ง
น้ ามันดิบหลายแหล่ง แต่เนื่องจากปริมาณน้ ามันดิบทีขุ่ดพบและน าขึ้นมาใช้ในประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ
ต้องการน้ ามันดิบทั้งหมดของโรงกล่ันน้ ามันในประเทศไทย ดังนัน้จึงต้องน าเข้าน้ ามันดบิ ซ่ึงส่วนใหญ่น าเข้าจากกลุ่มประเทศใน
ตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดิอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และน้ ามันดิบจากกลุ่ม
ประเทศตะวันออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนเีซีย และบรูไน รวมถึงน้ ามันดิบจากแหล่งอื่นๆ เช่น รัสเซีย อาเซอร์ไบจัน และ
แอฟริกาใต้ เป็นตน้ 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลว  เป็นก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะก๊าซเมื่ออยู่ใต้ดินภายใต้ความดัน   แต่จะเปลี่ยน
สถานะเป็นของเหลวเมื่อถูกน าขึ้นมาอยู่บนผิวดิน ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้
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ในปัจจุบันนั้นได้จากการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศกว่าร้อยละ 75 และที่เหลือน าเข้ามาจากต่างประเทศ ปัจจุบันโรงกล่ันน้ ามัน
ได้ใช้คอนเดนเสทมากลั่นโดยตรงหรือผสมกับน้ ามันดิบเพื่อใช้กลั่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะเหมือนกับการกลั่นด้วยน้ ามันดิบชนิด
เบา  

4.2.2.1.3  ผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป ได้แก่ น้ ามันเบนซิน (Gasoline) น้ ามันก๊าด (Kerosene) น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 
(Aviation Fuel) น้ ามันดีเซล (Gasoil) น้ ามันเตา (Fuel oil) 

2.     น้ ามันก่ึงส าเร็จรปู ได้แก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นตน้ 
3.    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

                4.    ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) 
5.    ผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ เช่น ยางมะตอย (ASPHALT)  

4.2.2.1.4  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Petrochemical Product) 

1.    Feedstock By-Product ได้แก่ Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มโอเลฟินส์ ได้แก่ Ethylene, Propylene 
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอะโรเมติกส์ ได้แก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  
4. เคมีภัณฑ์ ได้แก่ MTBE, Acetone, Ethanol, Ammonia 

4.2.2.2 การจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จ าแนกออกเปน็ 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 
4.2.2.2.1 ธุรกิจการค้าน้ ามันดบิและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรปู 
4.2.2.2.3 ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ปโิตรเคม ี

4.2.2.2.1 ธุรกิจการค้าน้ ามันดบิและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการจัดหา น าเข้า การค้านอกประเทศ ที่เกี่ยวกับน้ ามันดิบและคอนเดนเสท  ทั้ง
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กับโรงกลั่นทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์หาโอกาสทางการค้า  การ
แลกเปลี่ยน (Physical Swap) การจ้างกลั่น (Processing) น้ ามันดิบและคอนเดนเสทเพื่อผลก าไรและความสมดุลในระบบ  รวมทั้ง
การดูแลให้มีการใช้น้ ามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า  

 (1) การจัดหาและการค้าน้ ามันดิบจากแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ ามันดิบในประเทศค่อนข้างจ ากัดและมีสถานะเป็นผู้น าเข้าน้ ามันดิบ  ดังนั้น 

น้ ามันดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยปัจจุบัน ปตท. จัดหาน้ ามันดิบในประเทศจากแหล่งน้ ามันดิบ 
ต่างๆ ได้แก่ สิริกิติ์ (เพชร) ก าแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญ้าและบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นาสนุ่นตะวันออก (เอ็นเอสอ)ี ปัตตานี จัสมิน ทานตะวัน เบญจมาศ บัวหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซ้ือน้ ามันดิบ
ในประเทศบางส่วนจากผู้ได้รับสัมปทานต่างๆ และจ าหน่ายน้ ามันดิบดังกล่าวให้กับโรงกลั่นน้ ามันในประเทศโดยได้ก าไรจาก
ส่วนต่างราคา (Margin)  

(2) การจัดหาและการค้าน้ ามันดิบจากแหล่งต่างประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผู้จัดหาน้ ามันดิบให้โรงกลั่นในประเทศที่ ปตท. ถือหุ้น และรวมถึงการด าเนินการขนส่งให้บางส่วน 

โดยโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหาน้ ามันดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ากัด) มหาชน และ
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP)  ส่วนโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหาให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ บริษัท สตาร์ 
ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จัดหาให้ประมาณร้อยละ 36.00 และจัดหาให้บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
(TOP) ประมาณร้อยละ 49.10  รวมทั้งบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ประมาณร้อยละ 38.51 ทั้งนี้ ปตท. อาจสามารถ
ขายได้มากกว่าสัดส่วนการถือหุ้น และอาจขายน้ ามันดิบและขนส่งให้กับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิได้ถือหุ้น ขึ้นอยู่กับการเสนอ
ราคา การประมูล และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ 

นอกจากการจัดหาน้ ามันดิบต่างประเทศเพื่อน าเข้ามาผลิตในประเทศไทย แล้ว ปตท . ได้มีการจัดหาน้ ามันดิบ
ต่างประเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่าธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นการจัดหาน้ ามันดิบจากประเทศผู้ผลิต
ทั่วโลก แล้วส่งไปขายยังประเทศอื่นๆ ที่มีความต้องการ ซ่ึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผู้จัดหาน้ ามันดิบเพื่อน าเข้าให้แก่โรงกล่ันน้ ามันทั้ง 5 แห่ง ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่คิดเป็นปริมาณทั้งส้ินเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณความต้องการน้ ามันดิบเพื่อการกลั่นของโรงกลั่นน้ ามันทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยังท าหน้าที่เป็น 
Marketing Arm ให้กับ ปตท.สผ. ส าหรับน้ ามันดิบในต่างประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าร่วมลงทุน 

ส าหรับราคาขายให้โรงกล่ันในประเทศเป็นราคาต้นทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกค่าด าเนินการตามกลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการค้าคอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผู้จัดหาและขนส่งรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทให้โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี 

PTTGC ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นสายอะโรเมติกส์ที่ใช้คอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต โดย ปตท. เป็นผู้รับซ้ือคอนเดนเสทจากผู้ได้รับสัมปทานในประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน 
(ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทที่ราคาตลาดโดยอิงกับราคาต้นทุนบวกค่าด าเนินการ อย่างไรก็ตาม หาก
ปริมาณคอนเดนเสทที่ PTTGC ต้องการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทที่เหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้หรือขาย
ให้แก่โรงกล่ันน้ ามันในประเทศ โดยปัจจุบัน ปตท. ได้ขายคอนเดนเสทส่วนหนึ่งให้กับโรงกล่ันไทยออยล์ และโรงกลั่นบางจาก  
หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีการน าเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น พม่า และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

 

ปริมาณการจัดหาน้้ามันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หน่วย : ล้านบาร์เรล 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น้ ามันดิบในประเทศ 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 
น าเข้าน้ ามันดิบ 170.4 56.5 166.2 53.7 159.5 54.0 
น าเข้าคอนเดนเสท 12.3 4.1 13.7 4.4 15.8 5.4 
การค้าน้ ามันดิบ/คอนเดน
เสทระหว่างประเทศ 

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  ธุรกิจการค้าผลติภัณท์น้ ามันส าเร็จรปู  (Oil Refined Product) 

 ด าเนินการจัดหา น าเข้า ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป น้ ามันกึ่งส าเร็จรูป และ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้า ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะห์หาโอกาสในการท าการค้า การแลกเปลี่ยน 
(Physical Swap) น้ ามันเชื้อเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ปตท. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากโรงกล่ันในประเทศ ทั้งใน
ส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ ได้แก่ โรงกล่ันไทยออยล์ โรงกลั่น PTTGC โรงกล่ัน SPRC  และโรงกลั่น IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือตรง
จากโรงกลั่นหรือการเข้าประมูลซ้ือ และในส่วนที่ ปตท. ไม่ได้ถือหุ้น ได้แก่บริษัท Rayong Purifier เพื่อน าไปส่งออกในตลาด 
รวมถึงการท าธุรกรรมอื่นๆ เช่น การท า Location Swap และการท า Blending เป็นต้น นอกจากนี้ยังด าเนินการน าเข้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูง และการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ที่
เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบัน ปตท. มีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปไปยังทุกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และได้รับก าไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขัน 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์ปิโตรเคม ี(Petrochemical Product) 

 ด าเนินการจัดหาวัตถุดิบส าหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และด าเนินการค้า (Trading) และการตลาด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Products) จากโรงงานปิโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคม ีและอุตสาหกรรมน้ ามัน 

 ปตท. เป็นผู้ท าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักสายอะโรมาติกส์ของ PTTGC ได้แก่ Benzene, Toluene, Mixylene, 
Orthoxylene, Paraxylene โดย ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดของ PTTGC และท าการขายให้กับโรงงานปิโตรเคมีใน
ประเทศ รวมถึงหากผลิตภัณฑ์เหลือเกินความต้องการ จะท าการส่งออกสู่ตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTGC ปตท. ยัง เพิ่มโอกาส
ทางการค้าโดยเข้าไปประมูลซ้ือผลิตภัณฑ์จาก PTTGC และบริษัทอื่นๆ เพื่อส่งออกไปยังลูกค้าในตลาดโลก 

4.2.2.3 สายงานสนับสนนุการด้าเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี ้
4.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการค้าน้ ามัน 
4.2.2.3.2 การจัดหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ 

4.2.2.3.1 การบรหิารความเสี่ยงจากการค้าน้ ามัน (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียงราคา เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงราคาจากการธุรกรรม
การค้า การกล่ัน การผลิต ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งการค้าในประเทศและการค้าระหว่างประเทศให้กับ 
ปตท. รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยท าการซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากการท า
การค้าและความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมด้วยวิธีการท า Paper Swap หรือ Option เพื่อ Lock ก าไรคงที่แน่นอน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท. นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงยังเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลปิโตรเลียมใน
ตลาดโลกของ ปตท. โดยศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มราคา สถานการณ์ตลาดน้ ามันทั่วโลก ทั้งปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางความรู้สึก 
และปัจจัยทางเทคนิค สนับสนุนหน่วยงานซ้ือขายน้ ามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดตั้งหน่วยจัดหาการขนส่งต่างประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
โดยรับผิดชอบการจัดหาเรือขนส่ง และบริหารจัดการเรือ Time Charter การน าเข้าส่งออกน้ ามันดิบ น้ ามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์
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พิเศษ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ของหน่วยงานภายใน ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงานภายนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

4.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหวา่งประเทศ  (International Trading)  

ป ี2554 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,343,013 ล้านบาท   

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ
จ้าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จ้าหน่าย 

(ล้านลิตร) 
ธุรกิจการค้าระหว่างประ เทศ       
- น้ ามันดิบ 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 

- น้ ามันส าเร็จรูป  116,848 
 

8,761 
 

180,318 
 

11,463 
 

233,116 11,358 

- ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 62,997  3,579 68,606 
 

2,972 
 

112,311 4,221 

รวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 826,523 
   

60,307 1,022,989 
 

63,675 
 

1,343,013 62,684 

                 ที่มา: ปตท. 

 

4.2.2.5 บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)) 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 
2543 ที่ประเทศสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร์  ปตท. เป็นผู้ถือหุ้น 100% มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของ 
ปตท.ในการท าธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และขยายขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษัท PTTT มีหน้าที่รับผิดชอบการท าการค้าปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การค้าพลังงานที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินธุรกิจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.  โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมให้แก่บริษัทในเครือ ปตท.ที่อยู่ในต่างประเทศ การจ าหน่ายน้ ามันเติมเรือในตลาดสิงคโปร์และมาเลเซีย การเป็น 
Trading Arm ให้ ปตท.ในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและตลาดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค  และต่อมาขยายธุรกิจไปสู่การเก็บ 
ผสมและจัดจ าหน่ายน้ ามัน และการค้าสากลเต็มรูปแบบ (Fully Trading) 

บริษัท PTTT มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) ส านักงานตั้งอยู่ที่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด าเนินธุรกิจจัดหาและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวันออกกลางและ
แอฟริกา และมสี านักงานตัวแทน 1 แห่ง คือ ส านักงานตัวแทนเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading 
Representative, Guangzhou (PTTTGZ)) ท าหน้าที่ประสานงานการค้าและข้อมูลทางการตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ภูมิภาคใกล้เคียง 
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 (1) การจัดหา  

 จัดหาน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นและโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่
เกี่ยวเนื่องกับการค้าพลังงาน จากประเทศต่างๆทั่วโลก อาทิ ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 

(2) การค้าระหว่างประเทศ 

 มุ่งเน้นการค้าน้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรวมถึงผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ต่างๆ (Commodities) 
แถบประเทศเอเชียเป็นหลัก โดยมีการเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบริหารความเส่ียงธุรกิจการผสมน้ ามัน (Blending) เพื่อให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า เน้นการผสมน้ ามันเตาเพื่อเติมเรือจ าหน่ายในตลาดสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ มีขยาย
การด าเนินธุรกิจปิโตรเลียมไปสู่ภูมิภาคอื่น อาทิ การจัดหาน้ ามันดิบจากตะวันออกกลาง แอฟริกา และการค้าถ่านหิน 

 (3) การบริหาร 

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท PTTT ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผู้บริหาร ปตท. 4 คน และ
ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานของบริษัท PTTT และบริษัทย่อย ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดังนี้ 

 
                                                                    หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

งบรวม ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 2,025 3,191 4,929 
รายได้รวม 2,028 3,193 4,930 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี) (2,012) (3,193) (4,915) 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 15.16 (0.30) 14.88 
สินทรัพย์รวม 321.0 900.7 389.5 
หนี้สินรวม 317.7 897.4 358.5 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 17.4 17.1 32.0 
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4.2.3 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่  

ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นผ่านบริษัทในเครือซ่ึง ปตท . มีการท าธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป 
(Arm's Length Basis) โดยบริษัทที่ ปตท. เข้าร่วมลงทุน มีดังนี้ 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคม ี หน่วยธุรกิจการกลั่น 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
3. บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
4. บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด 
5. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 
6. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสตกิส์ จ ากัด 
7. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง  จ ากัด   
8. บริษทั พีทีที แทง้ค์ เทอร์มินัล จ ากัด 
9. บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด 

1. บริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 
3. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
4. บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
5. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ากัด 
 

4.2.3.1 หน่วยธุรกิจปิโตรเคม ี

4.2.3.1.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโร
เมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  และได้รับมาซ่ึง
ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.92 ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 
51.08   เพื่อก้าวขึ้นเป็นแกนน าของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.  

ภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่จะคงไว้ซ่ึงกิจการเดิมของทั้งสอง
บริษัท ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักตามประเภทของธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ โดยมีก าลังการผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2,888,000 ตัน
ต่อปี แยกเป็น เอทิลีน 2,376,000 ตันต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตันต่อปี และผลิตภัณฑ์พลอยได้
อื่นๆ ได้แก่ ไพโรไลซิสโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊าซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) 
และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยังผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าใช้ในอุตสาหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยมีก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเม  
ติกส์รวม 2,259,000 ตันต่อปี แยกเป็น พาราไซลีน 1,195,000 ตันต่อปี เบนซีน 662,000 ตันต่อปี 
ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี โทลูอีน 60,000 ตันต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตันต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ โดยมีก าลังการผลิต แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ได้แก่ เม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตันต่อปี เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ
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หนาแน่นต่ า (LDPE) 300,000 ตันต่อปี เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ าเชิงเส้น 
(LLDPE) 400,000 ตันต่อปี และ เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ โดยมีก าลังการผลิตดังนี้ เอทิลีนออกไซด์ (EO) 85,000 ตันต่อปี  
เอทิลีนไกลคอล (EG) 395,000 ตันต่อปี เอทานอลเอมีน 50,000 ตันต่อปี แฟตตี้แอลกอฮอล์อีทอก 
ซีเลท 50,000 ตันต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยมีก าลังการผลิต แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เมทิล 
เอสเทอร์ 200,000 ตันต่อปี แฟตตี้แอลกอฮอล์ 130,000 ตันต่อปี กลีเซอรีน 102,000 ตันต่อปี แฟตตี้
เอสิด 310,000 ตันต่อปี และโอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 40,000 ตันต่อปี  

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีก าลังการผลิตดังนี้ ฟีนอล 200,000 ตัน
ต่อปี อะซีโตน 124,000 ตันต่อปี และ บิสฟีนอลเอ 150,000 ตันต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจการกล่ันน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 

 ด าเนินการกล่ันน้ ามัน และจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป โดยมีก าลังการกลั่นน้ ามันดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงได้หลายประเภท
ด้วยก าลังการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวัน ได้แก่ น้ ามันส าเร็จรูปชนิดเบา ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอร์เมท น้ ามันส าเร็จรูปกึ่งหนักกึ่งเบา ประกอบด้วย น้ ามันอากาศยาน 
น้ ามันดีเซล และน้ ามันส าเร็จรูปชนิดหนัก ประกอบด้วย น้ ามันเตา 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจการให้บริการและอื่นๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบด้วย ไฟฟ้า ไอน้ า และน้ าใช้ในอุตสาหกรรม 

 งานบริการเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ 

โรงงานของ PTTGC คงไว้ซ่ึงโรงงานเดิมของทั้งสองบริษัท โดยโรงงานเดิมของ PTTAR และ PTTCH ตั้งอยู่ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟ

ฟิเนท ทั้งนี้วัตถุดิบส่วนใหญ่จะจัดหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใต้
สัญญาซ้ือขายวัตถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภัณฑภ์ายในบริษัท 

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ได้แก่ น้ ามันดิบ ซ่ึงน าเข้าจาก
ภายนอกประเทศ และคอนเดนเสทจากทั้งในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศบางส่วน  โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหาน้ ามันดิบให้ 
PTTGC ตาม สัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2552 ตามชนิดและปริมาณที่ PTTGC ก าหนด ด้วยราคาตลาดส าหรับคอนเดนเสท ปตท.ท าสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว
กับ PTTGC โดย ปตท.เป็นผู้จัดหาคอนเดนเสท อิงกับตะกร้าราคาน้ ามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) การจัดจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกับกลุ่มโรงงานผลติปิโตรเคมขีั้น

ต่อเนื่อง ซ่ึงส่วนใหญ ่ เป็นผู้ถือหุ้นหรือเปน็บรษิัทร่วมของผู้ถือหุน้ของบริษทั ทั้งนี้ PTTGC ได้สวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ 
บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) และ บรษิัท ไทยโอเลฟินส์ จ ากัด (มหาชน)  
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ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE นั้น PTTGC ได้ท าสัญญากับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) และ
ท าสัญญากับคู่ค้าสากล (International Trader) เพื่อจ าหน่ายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “InnoPlus” โดย 
PTTGC ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดผ่านบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  จ ากัด (PTTPM) ซ่ึง เป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง PTTGC ปตท. และ IRPC ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ที่
ผลิตโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป PTTGC ได้จ าหน่ายตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ์ (Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะต้องรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปจาก PTTGC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ตามก าลังการผลิตใน
ปัจจุบัน ด้วยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์จาก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC ร้อยละ 100 ของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จากหน่วยนี้  

 ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมดจ าหน่ายผ่าน ปตท. ภายใต้สัญญาระยะยาว โดย ปตท. ท าสัญญา
ระยะยาวเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให้ PTTGC เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้า  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTGC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นผู้บริหารของ 

ปตท. จ านวน 4 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย  

(4) การเงิน 
ผลการด าเนินงานของ PTTAR และ PTTCH ก่อนการควบรวมกิจการ ในปี 2552 –  ปี 2554 เป็นดงันี้ 

                หน่วย : ล้านบาท 
 PTTAR PTTCH 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554/2 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554/2 
รายได้จากการขายและบริการ 225,299 273,767 275,852 86,029 101,087 116,981 
รายได้รวม 230,198 277,312 277,795 87,227 104,549 119,767 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 221,037 270,969 268,601 79,947 93,808 100,610 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 9,162 6,343 9,194 6,802 10,290 18,762 
สินทรัพย์รวม 154,609 153,266 161,254 160,251 168,062 183,233 
หนี้สินรวม 94,292 90,234 94,187 59,158 60,058 64,281 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 60,317 63,032 67,067 101,093 107,963 118,952 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ร้อยละ)       
หน่วยการกล่ัน/3 102 100 90/8 - - - 
อะโรเมติกส์ (BTX) /4 82 85 88/8 - - - 
โอเลฟินส์/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 ก าไร/(ขาดทุน) สุทธิหลังหักส่วนได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม PTTCH (ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม  ปี 2552 = 479 ล้านบาท / ปี 2553 = 450 
ล้านบาท) / 1 ม.ค.-18 ต.ค. ปี 2554 = 394 ล้านบาท) 

 /2 PTTCH และ PTTAR เป็นข้อมูลงบการเงินส าหรับระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ต.ค. 2554 
 /3 กลุ่มการกลั่นน้ ามัน ป ี2554 โรงกลั่นน้ ามันหยุดซ่อมบ ารุง ไตรมาส 1 เป็นเวลา 47 วัน  
 /4 กลุ่มอะโรเมติกส์ ป ี2554 โรงอะโรเมตกิส์หน่วยที่ 1 หยุดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเป็นเวลา 12 วัน (20 มิ.ย.-1 ก.ค.)  และโรงอะโรเมติกส์

หน่วยที ่2 หยุดฉุกเฉินเป็นเวลา 3 วัน (ระหว่างวันที่15-17 ส.ค.) จากปัญหาทางเทคนิคของผูใ้ห้บริการไฟฟ้า และไอน้ า และ หยุดจากปัญหาทาง
เทคนิคระหว่างวันที่16 วัน (12-27 ธ.ค.)  

 /5 กลุ่มโอเลฟินส ์
  ปี 2554 โรงโอเลฟินส์ I4/2 หยุดซ่อมบ ารุงเป็นเวลา 18 วัน (7-24 ธ.ค.) โรงโอเลฟินส์ PTTPE หยุดตรวจสอบตามรอบ 1 ปีแรกเป็นเวลา 42 วัน 
  ปี 2553 หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานโรงโอเลฟินส์ I1 39 วัน (24 ก.พ.-3 เม.ย.) หน่วยผลิต Oleflex HDPE ของโรงโอเลฟินส์ I1 61 วัน (5 ก.พ.-7 

เม.ย.) โรงโอเรฟินส์ I4-1 และ I4-2 เปน็เวลา 10 วัน (10-19 ก.พ.) และ 12 วัน (10-21 ก.พ.) จากการขัดข้องทางเทคนคิของโรงงานผลิตไฟฟ้า
และไอน้ าของ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) และโรงโอเลฟินส ์I4-1 หยุดซ่อมบ ารุงตามแผนงานเป็นเวลา 41 วัน (1 ก.ค.-10 ส.ค.) และ
เริ่มเดินเครื่องเชงิพาณิชย์วันที่ โรง PTTPE Cracker เดือน ธ.ค. 

  ปี 2552 หยุดผลิตเชิงพาณิชย์โรงโอเลฟินส์ I4-2 เป็นเวลา 11 วัน (1-11 ม.ค.)  
/6 กลุ่มโพลีเมอร์ 
 ปี 2554 เริ่มเดินเครื่องเชงิพาณิชย์วันที่ โรง BPE2 1 ม.ค. และโรง LDPE วันที่ 1 กุมภาพันธ์ หยุดซ่อมบ ารุงโรงผลิต LLDPE เป็นเวลา 36 วัน  

โรง LDPE เป็นเวลา 93 วันในไตรมาส 3 และ 36 วันในไตรมาส 4  และ หยุดซอ่มบ ารุงโรง HDPE I1, BPE1 และ BPE2 เป็นเวลา 32, 13 และ 84 
วันตามล าดับ 

 ปี 2553 หน่วยผลิต LLDPE เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของ วันที่ 1 มกราคม หยุดผลิตโรง HDPE I1 12 วัน (28 ก.พ.-11 มี.ค.) และหยุดซ่อม
บ ารุง BPE 21 วัน (6-26 ก.พ.) 

 ปี 2552 โรง HDPE I1 หยุดเพื่อขยายก าลังการผลิต 46 วัน (3 พ.ย.-18 ธ.ค.)  
/7 กลุ่มเอทิลีนออกไซด์ 
 ปี 2554 หยุดโรง TOCGC ในเดือน มี.ค. 1 วัน เนื่องจากมีการหยุดส่งไฟฟ้าและไอน้ าของ PTTUT และเกิดปัญหา Exchanger E-312C Leak หยุด

ซ่อมบ ารุงของโรง TOCGC เป็นเวลา 43 วัน (1 มิ.ย.-13 ก.ค.) 
 ปี 2553 TOCGC หยุดซ่อมบ ารุง 18 วัน (1-18 ก.ค.) 
/8 อัตราการใช้ก าลังการผลิตทั้งปี 2554  
 

ผลการด าเนินงานของ PTTGC หลังการควบรวมกิจการ ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.-31 ธ.ค. ปี 2554 เป็นดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน 19 ต.ค.-31 ธ.ค. 
ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 104,830 
รายได้รวม 106,775 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 104,892 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 2,113 
สินทรัพย์รวม 327,967 
หนี้สินรวม 164,512 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 208,454 

/1 ก าไร/ (ขาดทุน) สุทธิหลังหกัส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (230) ล้านบาท 
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(5)   การลงทุนและการร่วมทนุในโครงการต่างๆ  

 โครงการลงทุน 

 โครงการเชื้อเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 (Upgrading Complex Phase 2) หรือโครงการ
ก่อสร้างหน่วย Deep Hydrodesulfurization (DHDS) เพื่อผลิตน้ ามันดีเซลก ามะถันต่ าพิเศษ 50 ppm (มาตรฐานยูโร 4) รองรับ
นโยบายปรับปรุงคุณภาพน้ ามันที่จะเริ่มบังคับใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 มูลค่าเงินลงทุนโครงการรวมประมาณ 220 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และไดเ้ริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 

 โครงการร่วมทุนเพื่อการสกัดสีจากเมทิลเอสเทอร์ และท าเป็นสารส าหรับเติมแต่งอาหาร (โครงการ Biospectrum) 
เป็นโครงการร่วมทุนกับ Inventa Group เพื่อร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของการสกัดสีจากเมทิลเอสเตอร์เพื่อท าเป็นสารส าหรับ
เติมแต่งอาหาร ทั้งนี้ โครงการ Biospectrum จะรับเมทิลเอสเตอร์จาก TOL (บริษัทซ่ึง PTTGC ถือหุ้นทั้งหมด) มาผ่าน
กระบวนการเพื่อสกัดสี (Carotenoids) และเมทิลเอสเตอร์ที่ผ่านการสกัดสีแล้ว จะถูกส่งกลับไป TOL เพื่อจ าหน่ายต่อไป ทั้งนี้ 
เงินลงทุนส าหรับโครงการในส่วนของ PTTGC มีมูลค่าประมาณ 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัท Bio Spectrum เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และร่วมลงทุนเพื่อสร้างฐานการตลาดใหม่ให้กับ PTTGC (โครงการ 
Butene-1) โดยมีนโยบายให้การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงหากโครงการแล้วเสร็จจะท าให้ PTTGC สามารถ
ผลิต Butene-1 และ Butadiene ได้ในปริมาณรวมทั้งส้ิน 100,000 ตันต่อปี โดยเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 
6,100 ล้านบาท และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2557 

 

4.2.3.1.2 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด (PTTPM) 

(1)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาดและจ าหน่ายผลติภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งใน
และต่าง ประเทศ ให้กับบริษทัในกลุ่ม ปตท. ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ปจัจบุันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. PTTGC และ 
IRPC อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตามล าดับการจัดหาผลิตภัณฑ์ 

PTTPM รับผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PE และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกของ PTTGC,  BPE 
และ PTTPE รับเม็ดพลาสติก PP จากโรงงานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) และเม็ดพลาสติก PS จากโรงงานบริษัท
ไทยสไตรีนิคส์ จ ากัด (TSCL) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชีวภาพ 
เช่น Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอื่นๆจากการน าเข้า  มาจัดจ าหน่ายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 

(2) การจัดจ าหน่าย 
PTTPM จัดจ าหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบตัวแทนจ าหน่าย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

จ านวน 5 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)                                                            ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 

ส่วนที่ 2 หน้าที ่109 

(4) การเงิน 
ผลการด าเนินงานของ PTTPM ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดังนี ้  

     หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 26,073 39,300 63,461 
รายได้รวม 26,131 39,456 63,720 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 26,065 39,343 63,520 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 66 116 200 
สินทรัพย์รวม 3,012 4,964 6,625 
หนี้สินรวม 2,828 4,665 6,141 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 184 298   484 

 

4.2.3.1.3 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด (PPCL) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เพื่อผลิตสารฟีนอล ขนาดก าลังการผลิต  200,000 ตันต่อปี อะซีโตน 125,000 ตันต่อปี 
และ บิสฟีนอล-เอ 150,000 ตันต่อปี โรงงานฯ ผลิตฟีนอลตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ต าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
และได้เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552  

PPCL ได้ลงทุนโครงการผลิต BPA เพื่อผลิตสาร BPA ขนาดก าลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 251 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่องของสารฟีนอล ช่วยให้บริษัทมีสายโซ่อุปทานที่ยาวขึ้น มีความยืดหยุ่นในการผลิต
เพื่อตอบสนองสภาวะตลาด ช่วยลดความผันผวนของรายได้บริษัทฯ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต้นน้ า
คือโพรพิลีนและเบนซีน ของกลุ่ม ปตท.  และเป็นแนวทางการด าเนินการต่อเนื่องถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้ าของสายฟีนอลซ่ึงมี
พลาสติกวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยโรงงานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในวันที่ 16 เมษายน 
2554 

 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. และ PTTGC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 60 ตามล าดับ 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ล้านบาท เป็น 9,252 ล้านบาท (92.52 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 PPCL มีทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน  8,351.20 ล้านบาท 

(1) การจัดหาวัตถุดบิ 

 วัตถุดิบหลักของบรษิัทได้จากกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. โดยรับจาก PTTGC แยกเป็นโพรพิลีนจาก ปริมาณ 
95,000 ตันต่อปี และเบนซนี ปริมาณ 180,000 ตันต่อป ี

(2)    การจัดจ าหน่าย 

    บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฟีนอล อะซีโตน และ BPA ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 17 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 83 เป็นการส่งออก 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PPCL ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. จ านวน 4 คน  นอกจากนี้ 

ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ PPCL ด้วย 
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(4) การเงิน 

ผลการด าเนินงานของ PPCL ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดังนี้ 

    หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 7,286 13,167 15,708 
รายได้รวม 7,297 13,420 15,808 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 7,620 10,746 13,449 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (322) 2,674 2,359 
สินทรัพย์รวม 19,039 20,077 22,276 
หนี้สินรวม 12,147 10,159 9,991 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 6,892 9,918 12,285 

4.2.3.1.4 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2526 เพื่อประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเม็ด
พลาสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตันต่อปี โดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง 

 ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. กลุ่มนักลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. อยู่ที่ร้อยละ 41.44 : 
30.00 : 28.56 ตามล าดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดบิ 
 วัตถุดิบหลักของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจัดหามาจากภายในประเทศภายใต้สัญญาซ้ือ

ขายระยะยาว 

(2) การจัดจ าหน่าย 
 บริษัทฯ จ าหน่ายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ ได้จ าหน่ายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 63 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 37 เป็นการส่งออก 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวน 10 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 
จ านวน 3 คน และ ปตท. ได้ส่งตัวแทนเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อตกลงที่มีระหว่างผู้ถือหุ้น 
 (4)    การเงิน 

ผลการด าเนินงานของบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี ้    

                       หน่วย: ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 16,655 17,699 29,175 
รายได้รวม 17,041 17,957 30,835 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 15,092 15,713 25,937 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 1,949 2,244 4,898 
สินทรัพย์รวม 31,241 39,978 39,685 
หนี้สินรวม 12,263 15,800 16,064 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 18,978 24,178 23,621 
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 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบด้วยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 

ตันต่อปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตันต่อป ีโดยรับวัตถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 388,000 ตันต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ 
ปตท. โดยมุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติก PP Commodity Grade ทั่วไป ซ่ึง
โรงงาน PP และ PDH เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 และ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ตามล าดับ 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั (PTTAC) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล์) ขนาด 200,000 ตันต่อปี ซ่ึง
น าไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเส้ือผ้า พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตสาร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต) ที่ก าลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA 
โดยจะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นครั้งแรกของโลกที่ใช้ก๊าซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไน
ไตรล์แทนการใช้โพรพิลีน โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2555 ที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก จ. ระยอง  เพื่อรองรับความต้องการของสาร AN  และMMA เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ และส่งออก
บางส่วน ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. : Asahi : Marubeni อยู่ที่ร้อยละ 48.5 : 48.5 : 3 ตามล าดับ 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

 ใช้ก๊าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยที่ 6 และ Acetone จาก บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด (PPCL) เป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต 

(2) การจัดจ าหน่าย 

 คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ไตรมาส 2 ปี 2555 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTAC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ านวนทั้งหมด 6 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. จ านวน 1 คน และ 
ปตท. ได้ส่งตัวแทนเข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ตามข้อตกลงที่มีระหว่างผู้ถือหุ้น 

(4)    การเงิน 

ผลการด าเนินงานของ PTTAC ปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี ้

                         หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ - - - 
รายได้รวม 206 660 8 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 227 443 913 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (21) 217 (905) 
สินทรัพย์รวม 16,004 25,987 28,722 
หนี้สินรวม 6,686 12,248 15,198 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 9,318 13,739 13,524 
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4.2.3.1.6 บริษัท  พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ากัด (PTTPL) 

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549  โดย  ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว เพื่อด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบ
ครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย การบรรจุด้วยเครื่องจักร การจัดเก็บสินค้า มีระบบควบคุมที่ทันสมัยในการ
บริหารคลังสินค้า และการขนส่งให้แก่บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกของกลุ่มบริษัท ปตท. ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ  บริษัท
ฯ สามารถให้บริการงานโลจิสติกส์ส าหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ล้านตันต่อปี  และจะขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,200 ล้านบาท 

วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ขึ้นนั้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน  
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษัทปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาที่แข่งขันได้ในตลาด และมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย ซ่ึงจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ในด้าน Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 87.67 ไร่ ณ ต าบล 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ขนาดจัดเก็บสินค้า 1.2 ล้านตัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ม ปตท.  

(1) การบรรจุ การจัดเก็บ และการบรหิารคลังสินค้า 
ปัจจุบัน PTTPL ให้บริการบรรจุสินค้า เลือกจัดเก็บ/ส่งออกสินค้า รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลของเม็ดพลาสติกให้แก่ 

คลังสินค้าโรงงานในกลุ่ม ปตท. อาทิ PTTGC, BPE, HMC และ PTTPE   

(2) การขนส่งสินค้า 
PTTPL ให้บริการขนส่งเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการขนส่งแบบ Multi Modal ทั้ง

ทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

ทั้งหมด  นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงรักษาการ
กรรมการผู้จัดการ  

(4) การเงิน 
ผลการด าเนินงานของ PTTPL ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงันี ้

     หน่วย : ล้านบาท    

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 326 721 1,381 
รายได้รวม 329 728 1,395 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 317 710 1,118 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 12 18 277 
สินทรัพย์รวม 2,766 3,045 2,942 
หนี้สินรวม 1,540 1,809 1,429 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 1,226 1,236 1,513 
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4.2.3.1.7 บริษัท  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME)  

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการถือหุ้น
ร่วมกันระหว่าง บริษัท ปิโตรเคมี แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (60%) (ปัจจุบันคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)) 
และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเริ่มในการก่อตั้งคือ บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส
เซส จ ากัด (NPTC)  

บริษัท NPTC ได้เปลี่ยนช่ือ เป็น บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากัด (PTTME) และได้เปลี่ยนผู้ถือ
หุ้นจาก บริษัท Toyo Thai Corporation เป็น บริษัท ปตท จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม 
การออกแบบก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งนี้ส านักงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 22/2  ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์   ต าบลมาบตาพุด  
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนที่ออก
และช าระแล้วจ านวน 136,848,600 บาท และสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. : PTTGC อยู่ที่ร้อยละ 40 : 60 

(1) การให้บริการ 
 บริษัท  PTTME ให้บริการด้านซ่อมบ ารุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 
ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ส าหรับ บริษัทในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าทั่วไป 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTME ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผู้บริหารจาก ปตท. 

จ านวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการด าเนินงานของ PTTME ในปี 2552 - ปี 2554 เปน็ดังนี ้

     หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 1,941 1,430 1,933 
รายได้รวม 1,945 1,442 1,948 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 1,799 1,263 1,802 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 146 179 146 
สินทรัพย์รวม 966 795 1,028 
หนี้สินรวม 623 343 513 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 343 452 515 

 

4.2.3.1.8  บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (PTT Tank) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดยการถือหุ้นจากบริษัท ปตท 
จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวและท่าเทียบเรือ   ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 2,500,000,000 บาท  

(1) การให้บริการ 
บริษทัฯ มที่าเทียบเรือจ านวนทั้งส้ิน 2 ท่า ซ่ึงสามารถรองรับผลติภัณฑ์ผ่านท่าได้สูงสุด 2,000,000 ตัน และมี

ขนาดสูงสุด 20,000 Dead Weight Ton และยังมีถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวทั้งส้ิน 7 ถัง เพื่อการให้บริการท่าเทียบเรือ และบริการ รับ-
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เก็บ-จ่าย ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษทักลุ่ม ปตท. ในเขตพืน้ที่นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษทัเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTT Tank ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 3 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. ทั้ง 3 คน  และ ปตท. 

ได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ PTT Tank ด้วย 

 (3)   การเงิน 
 ผลการด าเนินงานของ PTT Tank ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดังนี้ 

       หน่วย : ล้านบาท  
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ - - 361 
รายได้รวม 1 12 404 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 7 36 307 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (7) (24) 97 
สินทรัพย์รวม 765 3,710 4,359 
หนี้สินรวม 130 1,247 1,801 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 635 2,462 2,558 

 

(4) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษทัได้รับโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท าสัญญากับการนคิมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ไว้ จ านวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาการใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 1 ส่วนขยาย เนื้อที่
ประมาณ 57.8 ไร่ เพื่อก่อสร้างคลงัเก็บสินค้าเหลว และสัญญาร่วมด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่กอ่สร้างท่าเทียบเรือนคิม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 

4.2.3.1.9 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PMBC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษ ครัง้ที่ 2/2554 เมือ่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให้ ปตท. 
จัดตั้งบรษิัทร่วมทนุกับบริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีน ซักซิเนต 
(Polybutylene Succinate หรือ PBS) ขนาด 20,000 ตันต่อป ี ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมและสามารถสลายตัวได้
ภายในอุณหภูมิปกต ิ

(1) ปตท. และ MCC ได้ร่วมกันจัดตัง้บริษทั พีททีี เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PMBC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุ้นฝ่ายละเท่ากัน มีที่ตั้ง
ส านักงานที่ ปตท. ส านักงานใหญ่ ช้ัน 7 อาคาร 2 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โดยในระหว่างป ี
พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯจะพัฒนาตลาด PBS ทั้งในและต่างประเทศ ออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อ
ก่อสร้างโรงงานผลิต PBS และคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตสารตัง้ต้นหลักของโครงการ คือ กรดไบโอซักซินิค (Bio-Succinic 
Acid) และจะขออนุมตัิการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่อผู้ถือหุน้ต่อไป  
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(2) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 6 คน ประกอบด้วยผู้บรหิารจาก ปตท. จ านวน 3 คน 
และ MCC จ านวน 3 คน โดยผูบ้ริหารจาก MCC ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ และ ผู้บริหารจาก ปตท. ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบรษิทัฯ 

(3) การจัดหาวัตถุดิบ 
สารตั้งต้นหลักที่ใช้ในการผลิต PBS ได้แก่ กรดไบโอซักซินิค และสาร 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol) ซ่ึง 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตสารตั้งต้นดังกล่าว   นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจกับเจ้าของเทคโนโลยีรายหนึ่งและผู้ร่วมทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการผลิตกรดไบโอซักซิ
นิคแล้วในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรมเพื่อจัดท าเอกสารประมูลก่อสร้างโรงงานผลิต PBS ในจังหวัด
ระยอง โดยมีแผนเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3 ปี 2557 

(4) การเงิน 
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน ปี 2554 เป็นดงันี ้

 หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ  - 
รายได้รวม  7 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี)  15 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  (8) 
สินทรัพย์รวม  359 
หนี้สินรวม  7 
ส่วนของผู้ถือหุน้  352 
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4.2.3.2 หน่วยธุรกิจการกลั่น  
ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันผ่านบริษัทในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษัทได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน) (TOP) บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (SPRC) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท 
ไออาร์พซีี จํากัด(มหาชน) (IRPC) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจขายน้ํามันดิบที่ ปตท. จัดหามาจากแหล่งน้ํามันในประเทศและต่างประเทศให้กับ 4 บริษัทข้างต้น 
โดยน้ํามันดิบจากแหล่งในประเทศจะขายให้กับ TOP BCP และ SPRC 

นอกจากการขายน้ํามันดิบให้กับโรงกล่ันแล้ว ปตท. ยังรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปจากบริษัทเพื่อจําหน่ายต่อให้แก่
ลูกค้าของกลุ่มธุรกิจน้ํามัน ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว ปริมาณผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ ปตท . รับซ้ือจะอ้างอิงจากสัดส่วนการถือหุ้น
ของ ปตท. ในบริษัทนั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โรงกลั่นน้ํามันของแต่ละบริษัทในเครือ ปตท.  มีกําลังการกลั่นและอัตราการใช้กําลัง
การกล่ันที่เกิดจากการนําน้ํามันดิบและวัตถุดิบเข้ากลั่น ดังนี้ 

หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน 

 
 

โรงกลั่น 
 
 

 
 

กําลัง 
การ
กลั่น 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  
ปริมาณ 

น้ํามันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตราการ 
ใช้กําลัง 
การกลั่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตราการ 
ใช้กําลัง 
การกลั่น 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ 
/วัตถุดิบ 
ที่ใช้กลั่น 

อัตราการ 
ใช้กําลัง 
การกลั่น 
(ร้อยละ) 

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 : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน, กลุ่ม ปตท. 
 /1 ในปี 2553 TOP หยุดซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ของหน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 

2(CCR-2) เป็นเวลา 15 วัน   ทําการซ่อมบํารุงหน่วยกําจัดสารปนเปื้อนในน้ํามันเบนซินที่ 3 เป็นเวลา 10 วัน  และเปลี่ยนสารเร่ง
ปฏิกิริยาหน่วยกําจัดสารปนเปื้อนในน้ํามันดีเซลหน่วยที่ 2 เป็นเวลา 13 วัน ทาํการซ่อมบํารุงหน่วยกลั่นน้ํามันดิบที่ 1 (CDU-1) 
เป็นเวลา 7 วัน  หน่วยเพิ่มออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาที่ 1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วัน และเปลี่ยนสารเร่งปฏกิิริยาในหน่วยแตก
โมเลกุลด้วยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใช้ไฮโดรเจนร่วมที่ 1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วัน  และหยุดซ่อมบํารุงใหญ่หน่วยกลัน่น้ํามันดิบ
ที่ 2 (CDU-2) และหน่วยกําจัดสารปนเปื้อนในน้ํามันเบนซินที่ 2 (HDT-2) ตั้งแต่ 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 
ในปี 2554 TOP มีการซ่อมบํารุงหน่วยเพ่ิมออกเทนด้วยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยที่ 2 และหน่วยกลั่นสุญญากาศหน่วยที่ 3 รวม
ระยะเวลาประมาณ 19 วัน 

 /2 ในปี 2553 SRPC หยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมบํารุงหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer ระหว่างวันที่ 4-9 ส.ค. 53 เป็น
เวลา 6 วัน  และหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer, NHTU ,VDU และ CDU ระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค. 53 เป็นเวลา 5 วัน 
เนื่องจากผลกระทบจากหน่วย RFCCU หยุดการเดินเครื่องเพราะอุปกรณ์หลัก  

  ในปี 2554 SPRC หยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่น Platformer ตามกําหนดเวลา ระหว่างวันที่ 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลา 15 วันต่อเนื่อง 
และหยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่น PGP และ RFCCU เนื่องจากการสูญเสียความสมดุลของแรงดันในวาล์วตัวหลัก ลดต่ําลง 
ระหว่างวันที่ 6-7 และ 23 ม.ีค. 54 เป็นเวลา 3 วัน 

  หยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่น HVGO  ตามกําหนดเวลา ระหว่างวันที่ 6-20 ม.ีค. 54 เป็นเวลา 15 วันต่อเนื่อง 
  หยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่น RFCCU ระหว่างวันที่ ช่วงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 9 วัน 
  หยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่น DHTU ตามแผนเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวเร่งปฏกิิริยาและเตรียมการเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิต

ใหม่  ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น  37 วัน 
 /3  ปี 2554 BCP หยุดซ่อมบํารุงประจําปี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2554  จํานวน 32 วัน   
 /4 ในปี 2552  IRPC หยุดซ่อมบํารุงหน่วยกลั่นตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาห์ในเดือน ก.พ. 
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  ในปี 2553 IRPC หยุดโรงงานเนื่องจากไฟฟ้าขัดข้องรวม 3 ครั้ง 
  ในปี 2554 IRPC หยุดซ่อมบํารุงโรงงานปิโตรเคมีตามกําหนดเวลา นาน 3 สัปดาห์ ในไตรมาส 1 และหยุดซ่อมบํารุงใหญ่ตาม

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

โดยโรงกล่ันมีการผลิตผลติภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรปูออกมา ในปี 2552 – ปี 2554 ดงันี ้
                                                                                                                                            หน่วย : ล้านบาร์เรล 

ผลิตภัณฑ ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 18 18 21 
น้ํามนัเบนซิน 50 49 46 
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันก๊าด 33 38 36 
น้ํามันดีเซล 119 125 126 
น้ํามันเตา 36 32 32 
ยางมะตอย 4 5 4 
อื่นๆ 27 33 46 

รวม 288 301 310 
       ที่มา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลังงาน  

/1      LPG 1 ตัน เท่ากับ 11.64 บาร์เรล (หรือ 1 บาร์เรล เท่ากับ 0.0859 ตัน) 
/2     ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตจาก 4 โรงกลั่น รวมกับที่ผลิตจากบริษัท PTTGC  

  
ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได้จากแต่ละโรงกล่ันได้มีการจัดจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจําหน่ายยังตลาด

ต่างประเทศ ดังนี ้
                                                                                                                   หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน 

โรงกล่ัน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณการ 
จําหน่าย 

  สัดส่วนการจําหน่าย 
  ในประเทศ / ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จําหน่าย 

  สัดส่วนการจําหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จําหน่าย 

  สัดส่วนการจําหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

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  : กลุ่ม ปตท. 
 /1 บางจาก มีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในส่วนที่ผลิตได้ไม่เพียงพอมาจําหน่ายใน

ตลาดของตนเอง 
 
 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) 
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจการกลั่น

น้ํามันที่มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลิตและจําหน่ายน้ํามันปิโตรเลียมสําเร็จรูปป้อนตลาดใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่   ทั้งยังขยายการลงทุนให้ครอบคลุมการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน เอทานอล 
รวมถึงการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่ง
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ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูปทางท่อ  และธุรกิจให้คําปรึกษาทางด้านพลังงาน  ณ วันที่ 31ธันวาคม 2554  ปตท.ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยู่ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2507 มีกําลังการกลั่น 
220,000 บาร์เรลต่อวัน ในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจากความสําเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทําการ
เช่ือมโยงให้ระบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันดิบให้สูงขึ้นก่อนเข้าสู่หน่วยกลั่นที่ 1 ทําให้กําลังการกลั่น
ของTOP เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวัน และในเดือน ธันวาคม 2550 การดําเนินการ
ก่อสร้างหน่วยกลั่นส่วนขยายเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของหน่วย CDU-3 แล้วเสร็จ ทําให้ปัจจุบัน TOP มีกําลังการกลั่นเพิ่มจาก 
225,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 275,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 22 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ   ทั้งนี้ TOP จัดว่า
เป็นโรงกลั่นหลักซ่ึง ปตท.จะใช้เป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOP จัดเป็นโรงกลั่นที่มีศักยภาพทางด้านการผลิตสูง มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ

การเลือกใช้น้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์สูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลายคือ
มีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาให้เป็น
น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน และน้ํามันเบนซินได้เพิ่มขึ้น การผลิตของ  TOP จะใช้น้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนําเข้าทั้งจากแหล่งตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรับแหล่ง
ภายในประเทศจัดหาจากแหล่งสิริกิติ์ จังหวัดกําแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี ทั้งนี้การเลือกใช้
น้ํามันดิบจะขึ้นอยู่กับราคาและผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยมีความประสงค์ที่จะเพิ่มการซ้ือน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ จากแหล่ง
ภายในประเทศให้มากที่สุด 

TOP จําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีมสําเร็จรูปให้กับ ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงทีจ่ะซ้ือขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการ
กําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ ขอ้กําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา POCSA ทั้งนี้ตามขัน้ตอนการกําหนดปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ ปตท. ต้องเสนอชนดิและปริมาณของผลติภัณฑ์ที่ ปตท. ต้องการ ซ่ึงต้องเป็นปริมาณอย่างน้อยร้อยละ 49.99 ของกําลัง
การกล่ัน และ TOP จะแจง้ใหท้ราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทฯ สามารถส่งมอบให้ ปตท. ได้ภายในเวลาที่ตกลงกนั 
นอกจากนี้ ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาที่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกค้ารายอื่นในปริมาณสูงสุดร้อยละ 
100 ของกําลังการผลิตของบรษิัทฯ  ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ของ TOP เพื่อการจําหน่ายในตลาดภายในประเทศให้ได้มากที่สุด และบริษทัฯ ต้อง
ตั้งเป้าหมายที่จะดําเนินการตามความต้องการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ TOP ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าทีจ่ะเปน็ไปได้ใน
เชิงพาณิชย์และในทางเทคนิค เงือ่นไข และข้อกําหนดของการซ้ือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถูกยกเลิกโดยที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แจ้งความจํานงดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยว่า 12 เดือน แต่ทั้งนี้ คู่สัญญาไม่สามารถแจ้งความจํานงก่อนครบรอบปีที่ 13 
นับจากวันที่สัญญา POCSA มีผลบังคับใช้  

ในการดําเนินธุรกิจเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสังคม TOP ได้มีการดําเนิน
โครงการซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษ โดยการผลิตน้ํามันดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกํามะถันในน้ํามัน
ลงได้ถึง 7 เท่า รวมทั้งการตดิตั้ง Low NOx Burner เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ การติดตั้งระบบ Continuous 
Emission Monitoring System (CEMs) เพื่อควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้ปน็ไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมไปถึงการนําความร้อน
จากไอเสียที่ปล่อยทิง้จากเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซกลับมาใช้ใหม่  

(2)   การจําหน่าย 
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ใน ปี 2554 TOP มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 85 และส่งออกประมาณร้อยละ 15 ของ
ปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

 (3)  การบริหาร 
คณะกรรมการของ TOP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จํานวน 2 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผูบ้รหิารจาก ปตท. เข้าดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารของ TOP ซ่ึงรวมถึงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

(4) ผลการดําเนินงานของ TOP ในปี 2552– ปี 2554  เป็นดงันี ้
 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

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

ที่มา  : บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 
/1 รวมรายการภาษีเงินได้ (เครดิตภาษีเงินได้)  ปี 2552 จํานวน 2,005 ล้านบาท ปี 2553 จํานวน 3,035 ล้านบาท และ ปี 2554 จํานวน 5,274 

ล้านบาท 
/2 กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  ปี 2552 จํานวน 393 ล้านบาท ปี 2553 จํานวน 

210 ล้านบาท และ ปี 2554 จํานวน 354 ล้านบาท 
 

(5) การจัดโครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงนิกู้  
 TOP ได้มีการบริหารเงินของบริษัทในเครือในเชิงบูรณาการ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินอันจะส่งผลให้สามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ ทั้งนี้ยังให้ความสําคัญในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งเงินกู้ สกุลเงินกู้และ
ประเภทอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงและต้นทุนการเงินที่แข่งขันได้เป็นหลัก  
 ในด้านการบริหารการเงินของ TOP และบริษัทในเครือนั้นได้ให้ความสําคัญกับการบริหารกระแสเงินสดที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเงื่อนไขการกู้เงิน การกระจายแหล่งเงินทุน 
เช่น การออกหุ้นกู้เพื่อขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย การเตรียมวงเงินสํารองจากสถาบันการเงิน และการออกตั๋ว
สัญญาใช้เงินระยะส้ัน ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน TOP ยังให้ความสําคัญกับระเบียบวินัยทาง
การเงิน (Financial Discipline) เนื่องจากเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งยวดในการบริหารกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอนทางธุรกิจเช่น
ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนมีความ
มั่นใจและเชื่อถือในการดําเนินงาน 
 TOPได้มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลักประกัน จํานวน 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ
ของหุ้นกู้ 10 ปี ประเภทชําระคืนเงินต้นครั้งเดียว ซึ่งจะครบกําหนดชําระคืนเงินต้นในวันที่  9 มิถุนายน 2558 และหุ้นกู้
สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ 4 ชุด จํานวนรวม 20,750 ล้านบาท ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนปี 
2556 จํานวน 2,750 ล้านบาท ปี 2555 จํานวน 3,000 ล้านบาท ปี 2557 จํานวน 12,000 ล้านบาท และปี 2565 จํานวน 
3,000 ล้านบาท  

(6) โครงการขยายงานกลั่นและโครงการอื่นๆ 
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 รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีบทบาท และร่วมลงทุนในธุรกิจการผลิตและจําหน่า ย
ไฟฟ้าในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบ Cogeneration ในปี 2554 TOPได้ผ่านการคัดเลือกให้จําหน่ายไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm จํานวน 2 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวัตต์ โดยมี
กําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ โดย
งบประมาณลงทุนของโครงการมีมูลค่าประมาณ 10,200 ล้านบาท ในขณะนี้ โครงการอยู่ระหว่างการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2555  

 TOP เปิดการจําหน่ายน้ํามันสะอาดมาตรฐานยูโร 4 ครบทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน
ออกเทน 91 น้ํามันเบนซินออกเทน 95 และน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ทั้งนี้ TOP สามารถผลิต
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซินออกเทน 91 น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ตามมาตรฐานยูโร 4 ได้ตั้งแต่ปี 2551 
และสามารถผลิตน้ํามันพื้นฐานแก๊สโซฮอล์ 91/95 มาตรฐานยูโร 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2554 โดย
กรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบและให้การรับรองคุณภาพแล้ว ทําให้โรงกลั่นไทยออยล์เป็นโรงกลั่นแห่ง
แรกที่สามารถผลิตน้ํามันมาตรฐานยูโร 4 ได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ 

 TOP มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยกลั่นสุญญากาศที่ 2 โดยใช้เทคโนโลยี Deep Cut เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการกลั่นแยกน้ํามันเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออก
จากกากน้ํามัน (Short Residue) โดยน้ํามันเตาชนิดเบานี้จะใช้เป็นวัตถุดิบป้อนให้กับหน่วยแตกตัวโมเลกุล
น้ํามัน (Cracking Unit) เพื่อเปลี่ยนสภาพให้เป็นน้ํามันเบาที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 
และน้ํามันดีเซล (Gas Oil) นอกจากนี้ ยังช่วยลดการผลิตน้ํามันเตาที่มีมูลค่าต่ําอีกด้วย ขอบเขตของ
โครงการจะครอบคลุมการติดตั้งหน่วยกล่ัน Deep Cut ตลอดจนการปรับปรุงหน่วยผลิตต่อเนื่องอื่นๆ โดย
ใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ล้านบาท ในขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเพื่อ
เตรียมการก่อสร้าง คาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จและสามารถดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 2 
ของปี 2556 

 บจ. ไทยพาราลีน (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้ดําเนินการปรับปรุงหน่วยผลิต Tatoray เดิม ให้เป็นหน่วย 
Selective Toluene Disproportionation (STDP) เพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โทลูอีนให้เป็นสารอะโรมาติกส์อื่นที่
มีมูลค่าสูงขึ้น ขณะนี้โครงการกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซ่ึงมีความคืบหน้าตามแผนงาน  หลังจาก
โครงการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2555 กําลังการผลิตสารพาราไซลีน และสารเบนซีนของ บจ. ไทยพารา
ไซลีนจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 117,000 และ 111,000 ตันต่อปีตามลําดับ  

 บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน) (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100) ดําเนินการขยายกําลังการผลิตน้ํามันยาง
สะอาด (Treated Distillate Aromatic Extract: TDAE) แล้วเสร็จและจําหน่าย เพิ่มขึ้นอีก 50,000 ตันต่อปี 
และได้ศึกษาโครงการเพิ่มมูลค่าไขสแลค (Slack Wax) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (Byproduct) จากการ
ผลิตน้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน ให้เป็นไขพาราฟิน (Paraffin Wax) ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเทียน
ไข เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องสําอาง และอาหาร ที่มีอัตราเติบโตในระดับสูง บมจ . ไทยลู้บเบสมี
แผนการลงทุนในหน่วยผลิตใหม่ซ่ึงมีกําลังการผลิตไขพาราฟินราว 36,000 ตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุนราว 
1,085 ล้านบาท ขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในปี 
2556 

 บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้จัดตั้งบริษัท Thaioil Marine International Pte. 
(TOMI) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์ โดยในปี 2554 TOMI ได้ร่วมลงทุน กับ Strategic 
Partner ในการดําเนินธุรกิจกองเรือบรรทุกน้ํามันดิบ โดยได้ร่วมกับบริษัท NYK Bulk & Energy B.V. 
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(Netherland) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อจัดหาและดําเนินธุรกิจเรือขนส่งน้ํามันดิบ (VLCC) ลําแรก ซ่ึงมี
ขนาด 280,000 ตันบรรทุก ภายใต้ช่ือบริษัท TOP-NYK Marine One Pte. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ 
บจ.ไทยออยล์มารีนยังได้ร่วมลงทุนกับ บจ. มาร์ซัน ซ่ึงดําเนินธุรกิจต่อเรือขนส่งพนักงานและสัมภาระ 
(Crew Boat) รวมทั้งเรือตรวจการณ์ของกองทัพเรือไทย เพื่อจัดหาเรือขนส่งพนักงานและสัมภาระเพื่อ
ให้บริการขนส่งพนักงานจากฝั่งไปสู่แท่นขุดเจาะก๊าซของ บมจ. ปตท. สผ. ในอ่าวไทยอีกด้วย   และ บจ.
ไทยออยล์มารีนมีแผนงานจัดหาเรือ VLCC และเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนความ
ต้องการของกลุ่ม ปตท. และเพื่อรองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและสารละลายของเครือไทยออยล์ 
โดยมีโครงการจัดหาเรือ VLCC อีก 2 ลํา เรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขนาด 3,000 ตันบรรทุก จํานวน 1 
ลํา และขยายธุรกิจด้านเรือขนส่งพนักงานและสัมภาระ ภายในปี 2555 

 บจ. ไทยออยล์ เอทานอล (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100) ได้ลงทุนหุ้นซื้อหุ้นร้อยละ 21.28 ของ บจ. อุบล ไบโอ 
เอทานอล ซ่ึงเป็นโรงงานเอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังสดและมันเส้น กําลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อ
วัน ที่อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงขณะนี้กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงาน และคาดว่าจะทํา
การผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ของปี 2555 เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่ที่มีการปลูกมัน
สําปะหลังอย่างกว้างขวาง และ บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ได้มีข้อตกลงกับผู้นําเข้าของประเทศจีนในการ
รับซ้ือผลผลิตเอทานอลที่ได้ทั้งหมด จึงทําให้โครงการมีความมั่นคงทั้งในด้านวัตถุดิบและการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เอทานอล นอกจากนี้ บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ยังมีธุรกิจผลิตแป้งมันสําปะหลังขนาดกําลังการ
ผลิต 300 เมตตริกตันต่อวัน และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ําเสียของโรงงานผลิตแป้งเพื่อนํามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตและผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นธุรกิจเสริมอีก
ด้วย โดยทั้งสองบริษัทมีแผนในการขยายกําลังการผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวในปี 2555 

 บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ มีแผนงานที่จะขยายกําลังการผลิตสารทําละลายเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์
ทําละลายที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค ซ่ึงคาดว่าโครงการดังกล่าวจะประกอบด้วยการขยาย
กําลังการผลิตสารทําละลายทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์เดิม เช่น Hexane, Rubber Solvent และผลิตภัณฑ์
ใหม่ เช่น A-100 โดยกําลังการผลิตรวมหลังโครงการขยายแล้วเสร็จจะเพิ่มจากปัจจุบันที่ 80 KMTA เป็น 
160 KMTA หรือเพิ่มขึ้นอีก 100% โดยคณะกรรมการ บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิได้อนุมัติโครงการขยายดังกล่าว
ในเดือนธันวาคม 2554 ซ่ึงคาดว่าจะสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ในต้นปี 2555 และดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ได้ราวไตรมาส 4 ปี 2556 

4.2.3.2.2  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จ ากัด (SPRC) 
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิง่ จํากัด ดําเนินธุรกจิการกล่ันน้ํามันเพื่อจําหน่ายในประเทศและส่งออก ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2554 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซาท์ เอเชีย โฮลดิ้งส์ 
พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเป็นบริษทัในเครอืของบรษิทัเชฟรอน คอรป์อเรช่ัน (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
2539 ปัจจุบันมีกําลังการกล่ัน 155,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของกําลังการกล่ันทั้งหมดของประเทศ 

 (1) การผลิต 
SPRC จัดเป็นโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตัวในการเลือกใช้น้ํามันดิบและสามารถผลิต

ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์สูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาให้เป็นน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลได้เพิ่มขึ้น การผลิตของ SPRC จะใช้น้ํามันดิบที่จัดหา
จากภายนอกและภายในประเทศ โดย ปตท. บริษัท เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษัทเชฟรอน (ประเทศไทย) 
ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของเชฟรอน เป็นผู้จัดหาน้ํามันดิบให้ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement)  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 2 หน้าที ่122 

(2) การจัดจําหน่าย 
SPRC ดําเนินการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ์ (Purchase and Sale Agreement) 

โดยผู้ถือหุ้นมีภาระผูกพันที่จะต้องรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปจาก SPRC เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 88,200 บาร์เรลต่อวัน ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปดังกล่าวข้างต้นแล้ว SPRC ยังมีการ
จําหน่ายผลติภัณฑ์ที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้แก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2554 SPRC มีการจัดจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 81 และส่งออกประมาณรอ้ยละ 19 ของ
ปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นผู้บรหิารจาก ปตท.  

3 คน และจากบริษทัในเครือของเชฟรอน 5 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ SPRC ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 160,728 203,162 240,294 
รายได้รวม 161,492 204,590 241,353 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี)/1 155,958 199,028 233,468 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,534 5,562 7,885 
สินทรัพย์รวม 61,511 71,835 81,114 
หนี้สินรวม 12,755 19,774 21,167 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 48,756 52,061 59,947 

 ที่มา:  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด 
               /1 รวมรายการภาษีเงินได้(เครดิตภาษีเงินได้) ปี 2552 จํานวน 2,373 ล้านบาท  ปี 2553 จํานวน 2,389 ล้านบาท  และ ปี 2554 จํานวน 3,424 
ล้านบาท 

 
(5)   การแปลงสภาพเป็นบริษัท มหาชน 

  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษัท SPRC ได้มีมติอนุมัติในหลักการและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาให้ บริษัท SPRC แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าทําการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อถึงเวลาที่
เหมาะสม ซ่ึงการนําบริษัทดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา
จัดสร้างและประกอบกิจการโรงกล่ันปิโตรเลียมระหว่างกระทรวงพลังงานและ SPRC ด้วย 

 
4.2.3.2.3 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดําเนินธุรกิจ
หลักเกี่ยวกับการบริหารโรงกลั่นน้ํามันและจําหน่ายน้ํามันสําเร็จรูปผ่านสถานีบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท โดย
จําหน่ายให้ผู้ใช้ในภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจําหน่ายผ่านผู้ค้า
น้ํามันรายใหญ่ รายเล็ก และลูกค้ารายยอ่ยทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.22 

โรงกลั่นน้ํามันของ BCP ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในนามบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จํากัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจุบันมีกําลังการกล่ัน 120,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 11 ของกําลังการกลั่น
ทั้งหมดของประเทศ ณ ปี 2554 
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(1)  การผลิต 
BCP ได้ทดลองเดินเครื่องโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) และทดสอบเงื่อนไขตามสัญญา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับมอบโรงงานจากผู้รับเหมาแล้วในเดือน ธันวาคม 2552 โดยโครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลย ี 
Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนการแปลงน้ํามันชนิดหนัก บางสว่น(น้ํามันเตา) ให้เป็นน้ํามันชนิดเบา (น้ํามันเบนซินและดีเซล) 
ที่มีมูลค่าสูง ซ่ึงจะทําให ้BCP ยกระดับจาก Simple Refinery เปน็โรงกลั่นประเภท Complex Refinery และเพิ่มศักยภาพในการ
ทํากําไรในระยะยาว นอกจากนี ้ BCP ได้มุ่งเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปอ้งกันมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเปน็โรงกลั่นที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ BCP จะใช้น้ํามันดิบทีจ่ัดหาจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเช่นเดียวกับ TOP โดย ปตท.จัดหาน้ํามนัดิบให้ BCP ตามสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบเพชร โดยได้ทําสัญญาซ้ือขาย
น้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2528 ส่วนสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบในประเทศอืน่ๆ มีระยะเวลา 1 ป ี
โดยจะมีการเจรจาต่ออายุสัญญาปีต่อป ี 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการค้าได้ (Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบทั้งหมดให้กับ BCP เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต 

 (2)  การจัดจําหน่าย 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ได้จัดทําสัญญาการรับผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป (Product Offtake Agreement) 

กับ BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ PQI เริ่มดําเนินการทางการค้าได้ (Commercial Operation Date: 
COD) โดยหลัง COD ของโครงการ PQI แล้วเสร็จ ปตท. จะรับผลิตภัณฑ์จาก BCPไม่น้อยกว่า 30% ของน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซลที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม BCP ยังมีการจัดจําหน่ายน้ํามันสําเร็จรูปส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการจําหน่าย
ของตนเอง ดังนี้ 

1)  การค้าปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
 การจําหน่ายผ่านสถานีบริการน้ํามัน 
 การจําหน่ายใหผู้้ใช้โดยตรง 
 การจําหน่ายให้กจิการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหน่ายให้ผู้ค้าน้ํามันรายอื่น: เป็นการจําหน่ายให้กับบริษัทผู้ค้าน้ํามันขนาดใหญ่และปานกลางที่มีคลัง
น้ํามันเป็นของตนเอง เพื่อนําไปจําหน่ายต่อแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ใน ปี 2554 BCP มีการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 86 และส่งออกประมาณร้อยละ 14 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
       คณะกรรมการบรษิัท BCP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 คน  เปน็ผู้บรหิารจาก 

ปตท. 4 คน  
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(4)   การเงิน 
                       ผลการดําเนินงานของ BCP ในปี 2552 – ปี 2554 เปน็ดังนี ้

                 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553/3   ปี 2554 
รายได้จากการขายและบริการ 108,681 136,369 158,610 
รายได้รวม 115,485 138,192 160,333 
ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี)/1 107,962 135,303 154,701 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 7,524 2,796 5,610 
สินทรัพย์รวม 53,891 58,412 61,603 
หนี้สินรวม 27,938 35,632 31,724 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,953 22,780 29,879 

     ที่มา :  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 
     /1   รวมรายการภาษีเงินได้ (เครดิตภาษีเงินได้) ปี 2552 จํานวน 3,182 ล้านบาท ปี 2553 จํานวน 1,002 ล้านบาท  และ ปี2554 จํานวน 995 ล้าน

บาท 
      /2 กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลงัหักส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ปี 2552 จํานวน 1 ล้านบาท  ปี 2553 จํานวน 76 ล้าน

บาท  และ ปี 2554 จํานวน 22 ล้านบาท 
      /3 ในปี 2554 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรจากราคาที่ตีใหม่เป็นราคาทุน  และได้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ภายใต้นโยบายการบัญชีใหม่ หนี้สินของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานและหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน เพื่อปฎิบัติให้สอดคล้องกับการปฎิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวถือปฎิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง ซึ่งมีผลทําให้สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงเป็นจํานวน 4,041 ล้านบาท หนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้น 231 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจํานวน 4,272 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลกําไรและ
กําไรต่อหุ้นสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

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

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 1,376,923,157 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (BCP-

W1) จํานวน 69,092,486 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 5 
ปี โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเท่ากับ 18 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
ปัจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิได้ครบอายุและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่อยู่ในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษัทฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษัท สยามดีอาร์ จํากัด คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
10,000 บาท รวมมูลค่า 1,350,970,000 บาท ซ่ึงปัจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิได้ถูกไถ่ถอนเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพและถูกแปลงเป็น
หุ้นสามัญแล้วทั้งหมด 

และนอกจากนี้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพด้อยสิทธิ ชนิดห้ามโอนเปลี่ยนมือเสน อขายให้แก่ บริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 58,560 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 585,600,000 บาท ซ่ึงปัจจุบันหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญแล้วทั้งหมดเช่นกัน 

 (6)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 
เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยแตกตัวโมเลกุลน้ํามัน (Cracking Unit) และหน่วยอื่นๆ โดยมีมูลค่าการลงทุน

ประมาณ 378 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทําให้โรงกลั่น BCP เปลี่ยนเป็นโรงกลั่นประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดส่วน
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การผลิตน้ํามันเตาให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับโรงกลั่นอื่นๆ ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โดยเริ่มดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชย์ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เป็นต้นมา  

โครงการปรบัปรงุน้ํามันตามมาตรฐานยูโร 4  
เพื่อรองรับการผลิตน้ํามันเบนซินและดีเซลกํามะถันต่ํา มาตรฐานยูโร  4  ให้ได้ตามเงื่อนไขรัฐบาลในวันที่ 1 

มกราคม 2555 ซ่ึงได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงน้ํามันตามมาตรฐานยูโร 4 สําหรับน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ได้
แล้วเสร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งผลิตและจําหน่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯ สามารถผลิตและจําหน่าย
น้ํามันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 4 ได้ตั้งแต่ ปี 2551  

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

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด  ซ่ึงโรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเสร็จประมาณไตรมาส 4 ปี 
2555 มีกําลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ใช้มันสําปะหลังสดและมันเส้นจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต และส่งออก
ไปจําหน่ายไปยังประเทศจีนเป็นหลัก  การลงทุนในธุรกิจเอทานอลยังช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดหาเอทานอลรองรับแผนการ
ขยายการจําหน่ายน้ํามันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ในอนาคต 

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มบางปะอิน  
"Sunny Bangchak" ได้เริ่มลงทุนและก่อสร้างเฟสแรก ขนาด 38 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างหน่วย

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกะวัตต์แล้วเสร็จ และสามารถจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ซ่ึงมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าฐานและส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder) แต่ต้องหยุดดําเนินงานจาก
เหตุการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2554 ซ่ึงอยู่ระหว่างการฟื้นฟูคาดว่าจะกลับมาดําเนินการได้ภายในไตรมาสสองปี 2555  
บริษัทฯ จะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมให้ไม่ต่ํากว่า 118 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 ซ่ึงลงนาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยได้ส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (adder) ในอัตราเดิมที่ 8 บาท/หน่วย และ
คงมุ่งเน้นขยายโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ําเสมอเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 
4.2.3.2.4 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเริ่มผลิตเม็ด
พลาสติกในปี 2525 และได้ขยายการดําเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ครบวงจรในปี 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศในเดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างรุนแรงจนบริษัทต้องเข้าอยู่ภายใต้การฟื้นฟู
กิจการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2543  หลังจากนั้นบริษัทฯได้มีการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการจนเป็นผลสําเร็จ โดย ปตท. และ
กลุ่มผู้ร่วมลงทุนชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทําให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดย
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคําส่ังยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 ปตท. ถือหุ้น
บริษัทฯเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.51โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยโรง
กลั่นน้ํามันและโรงงาน ปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลั่นน้ํามันของบริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์น้ํามันเช้ือเพ ลิงชนิดต่างๆ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่น คือ น้ํามันหล่อล่ืน ยางมะตอย ผลิตภัณฑ์น้ํามันส่วนหนึ่งนํามาใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมี ได้แก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิด High Density 
Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 
Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพื่อจําหน่ายให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นต่อเนื่องนําไปเป็นวัตถุดิบ
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เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกสําเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษัทฯ มีสาธารณูปโภคที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ 
เช่น ท่าเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟ้า ทําให้บริษัทฯ ได้เปรียบด้านการบริหารจัดการและสามารถประหยัดต้นทุนโดยขนาด 
(Economy of Scale) เช่น ค่าขนส่งวัตถุดิบ   

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักของบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 คือ น้ํามันดิบ (Crude) โดยน้ํามันดิบส่วนใหญ่นําเข้าจากกลุ่มประเทศ

ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ ที่นํามาผลิตแล้วให้ผลตอบแทนสูงสุด  ปัจจุบัน IRPC ซ้ือ
น้ํามันดิบส่วนใหญ่ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นต้น  

(2) การจัดจําหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก  
 บริษัทฯ มีนโยบายเน้นการขายในประเทศ โดยเป็นการขายผ่านตัวแทนจําหน่ายและการขายตรง ส่วนการ

ขายต่างประเทศจะขายผ่านตัวแทนการค้าในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกผ่านบริษัท 
พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของ ปตท. บริษัทฯ จึงเข้าไปลงทุนในบริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 25 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภัณฑ์น้ํามัน  
 ผลิตภัณฑ์น้ํามันมีลักษณะช่องทางการจําหน่าย ได้แก่ การจําหน่ายผ่านสถานีบริการ (Retail), การจําหน่ายให้
ผู้ใช้โดยตรง, การจําหน่ายให้ลูกค้าขายส่ง (Wholesales), การจําหน่ายให้ลูกค้ามาตรา 7, การส่งออก (Export) ให้กับผู้ค้าน้ํามันใน
ต่างประเทศ, การจําหน่ายน้ํามันดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น้ํามันเตา (Fuel Oil) ให้กับเรือที่มาใช้บริการท่า
เทียบเรือของ IRPC และการจําหน่ายน้ํามันให้กับสมาคมประมงในน่านน้ํา ทั้งนี้ IRPC มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ประมาณร้อยละ 69 และส่งออกประมาณร้อยละ 31 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 17 คน เปน็ผู้บรหิารจาก ปตท. 

จํานวน 4 คน นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มอบหมายให้ผูบ้รหิารจาก ปตท. เข้าดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่  

(4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของ  IRPC ในปี 2552 –  ปี 2554   เป็นดังนี ้       

    หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

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

        ที่มา :  บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 
/1    รวมรายการภาษีเงินได้  ปี 2552 จํานวน 51  ล้านบาท ปี 2553 จํานวน 130 ล้านบาท และปี 2554 จํานวน 85 ล้านบาท  
/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย  ปี 2552  จํานวน 9 ล้านบาท  ปี 2553 จํานวน 4 

ล้านบาทและ  ปี 2554 จํานวน 11 ล้านบาท 
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(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังไอน้ําและความร้อนร่วมเริ่มดําเนินการผลิตในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ส่วนโครงการที่อยู่

ระหว่างดําเนนิการ ได้แก่ โครงการขยายกําลังการผลิตโพรพิลีนซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสรจ็และดําเนินการผลิตได้ในปี 2555 โครงการ
ขยายกําลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS (ABS6) คาดว่าจะแล้วเสร็จและดําเนนิการผลิตได้ในปี 2556 และแผนการลงทนุใน
โครงการฟีนิกซ์  ซ่ึงเป็นโครงการที่ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจสนับสนุนของบริษทัฯ ทัง้ด้านการพัฒนาและปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการผลิต  ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่เพือ่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  ด้านการขยายกําลังการผลิตในสายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นต้น 

 
4.2.3.2.5. บริษัท พีทีที เอนเนอรย์ี่ โซลูชั่นส์ จ ากัด (PTTES) 
 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ได้จัดตั้ง บริษัท พีททีี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จํากัด (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพื่อให้บริการเป็นที่ปรกึษาทางเทคนคิวิศวกรรม และดาํเนินงานด้านต่างๆให้แก่บรษิทัในกลุ่ม ปตท. โครงสร้างผู้ถือ
หุ้นประกอบด้วย  ปตท. ถือหุ้นรอ้ยละ 40 บริษทั ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ 
บริษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนบรษิทัละร้อยละ 20 

(1) การให้บริการ  
บริษทัดําเนนิธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนคิและดําเนินงานด้านต่างๆให้แก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ ด้านการ

จัดการพลังงาน ด้านการวางแผน ด้านการจัดการความเสี่ยง และพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ความชํานาญทางด้านเทคนคิของ
กลุ่ม ปตท. ให้มศีักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน และ ปตท. 

ได้มอบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการด้วย 
(3)  ผลการดําเนินงานของ PTTES ในปี 2554  (เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อ 1 กันยายน 2554 เป็นดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงิน ปี 2554 

รายได้จากการขายและบริการ 86.13 
รายได้รวม 86.13 
ค่าใช้จ่ายรวม(รวมภาษี)  79.69 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 6.44 
สินทรัพย์รวม 198.04 
หนี้สินรวม 41.60 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 156.44 

ที่มา  : บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี โซลูชั่นส์ จํากัด 
/1    รวมรายการภาษีเงินได้ปี 2554 จํานวน 2.85 ล้านบาท 
/2    กําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หลังหักส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย ปี 2554 จํานวน 2.58 ล้านบาท 
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4.2.4 ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ  
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้ทั้งหมดของ ปตท. ภายในปี 2563 โดยลงทุนผ่านบริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในธุรกิจที่
เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องของ ปตท. ในต่างประเทศ  และบริษัท พีทีที กรีนเอนเนอร์ยี จ ากัด ในธุรกิจ
ปลูกและพัฒนาสวนปาล์ม 

4.2.4.1 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTTI) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการจดัตั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (PTT International Company Limited – PTTI) โดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากัดในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ตัวแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ พลังงาน และธุรกิจอื่นที่ตอ่เนื่องของ ปตท. ในต่างประเทศ 
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100 ล้านบาท ซ่ึงได้ด าเนินการจดทะเบียนบรษิัทแล้วเสรจ็ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดย ปตท. ถือหุ้น
ทั้งหมด  

  ณ วันที่ 1 เมษายน 2552 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552 ไดม้ีมติพิเศษอนุมัติให ้PTTI เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
100,000,000 บาท เป็น 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามัญจ านวน 1,650,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
และมติการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 
19,445,000,000 บาท โดยการออกหุ้นใหมเ่ปน็หุน้สามัญจ านวน 1,944,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาททัง้นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบียนทัง้สิ้น 36,045,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วจ านวน  33,157,000,000.00 บาท 
(หุ้นสามัญ  3,315,700,00 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท)   

(1) ความก้าวหน้าของการด าเนนิธุรกิจ 

- บริษัท East Mediterranean Gas (EMG): เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ PTTI ครั้งที่ 1/2550 
มีมติอนุมัติการลงทุนซ้ือหุ้น EMG ตามที่ ปตท. มอบหมาย จ านวนร้อยละ 25 คิดเปน็จ านวน 36.75 ล้านหุ้น และอนุมัต ิการกู้เงิน 
Shareholder’s Loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม 621 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 21,735 ล้านบาทเพื่อซ้ือหุ้น EMG โดย PTTI 
ได้ท าสัญญาเงินกู ้ (Shareholder’s Loan) กับ ปตท. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และในวันที่ 4 ธันวาคม 2550 PTTI ได้เบิกใช้
วงเงินกู้ดังกล่าวเพื่อซ้ือหุ้นบริษทั EMG ในสัดส่วนร้อยละ 25 เปน็จ านวนเงนิประมาณ 16,479 ล้านบาท  

บริษทั EMG เป็นบริษทัแหง่เดียวที่ได้รับสิทธิในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากประเทศอียิปต์ไปขายยังประเทศอิสราเอล
ภายใต้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG จะรับซ้ือก๊าซธรรมชาติจากบริษัท Egyptian General Petroleum Corp. 
(EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ล้านลบ.ฟุต/วัน เป็นเวลา 20 ปี และขนส่งผ่านระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียปิต์ไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตข้องประเทศอิสราเอล และได้เริ่ม
ด าเนินโครงการในไตรมาส 1 ปี 2551 ทั้งนี้ PTTI ได้สิทธิในการเป็นกรรมการในบริษทั EMG จ านวน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2551 จ านวน 25.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2552 ขาดทุนสุทธิ
จ านวน 41.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในป ี2553 มีผลการด าเนนิงานก าไรสุทธิ 42.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะทีป่ี 2554 มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนสุทธิ  52.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเปน็ผลมาจากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน
ประเทศอียปิตข์ึ้นมา  โดยประชาชนได้ลุกฮือขึ้นต่อต้านและล้มรัฐบาลภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีมูบารคัส าเร็จ ท า
ให้อียิปต์ตกอยู่ภายใต้การปกครองชั่วคราวของรัฐบาลทหารก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตัง้รัฐบาลใหม่  ทั้งนี้ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG อย่างมีนัยส าคัญ และยังเปน็ผลให ้ PTTI ได้จดัท าการประเมินมูลคา่การลงทุนใน EMG เนื่องด้วย
สถานการณ์ตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2554 มีเหตุบง่ชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่าของเงินลงทุน PTTI ได้ท าการประเมินมูลค่าทีค่าดว่าจะ
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ได้รับคนื (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1    ตุลาคม 2554 ด้วยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด (DCF method)  
ส่งผลให้ บรษิัทฯต้องรบัรู้รายการบันทึกการด้อยค่าทางบัญชีดังนี้     

 มูลค่าตามบัญชี (Carrying value) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ภายใต้งบการเงินรวม มี
จ านวนทั้งสิ้น 13,316.9 ล้านบาท และงบการเงนิเฉพาะกิจการ มีจ านวนทั้งส้ิน 16,544.6 ล้านบาท  

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (Recoverable amount) ที่ประเมินได้คือ 7,495.2 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุนใน EMG   

 ส่งผลให้ PTTI ต้องบันทึกลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน EMG ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน และ
รับรู้ส่วนลดดังกล่าวเปน็ผลขาดทนุจากการด้อยค่าบนงบการเงินรวมของบรษิทัในปี 2554 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 5,821.64 ล้านบาท โดยจะปรากฎบนงบการเงินรวมของ ปตท. ด้วยเช่นกัน และรับรูผ้ลขาดทุนดังกล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน็จ านวนเงิน 9,049.38 ล้านบาท 

 
  - บริษัท PTT Mining Limited: เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการ PTTI ครั้งที่ 5/2551 มีมติ
อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศฮ่องกง และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ได้มีการจัดตั้งบริษัท Lints Limited 
(ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น PTT Mining Limited (PTTML))ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าซ้ือหุ้น
ทั้งหมด ในบริษัทที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว (shelf company) โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญฮ่องกง 
และทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1 เหรียญฮ่องกงเพื่อเป็นตัวแทนของ PTTI ในการลงทุนในต่างประเทศ  

                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2552 PTTML ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึง
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุ้นบริษัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 
ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น PTT Asia Pacific Mining (PTTAPM) (SRL ถือหุ้นทั้งหมด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด ใน
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.34 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ) โดย PTTAPM เป็นบริษัทที่ SRL ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
โดย PTT APM  ถือหุ้นร้อยละ 47.1 ในบริษัท Straits Asia Resources Limited (SAR) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
สิงคโปร์ และ SAR ถือหุ้นทั้งหมดในเหมืองถ่านหิน Sebuku และในเหมืองถ่านหิน Jembayan และถือหุ้นร้อยละ 80 ในโครงการ
ส ารวจถ่านหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ PTTAPM ยังถือหุ้นร้อยละ 35 ในกิจการร่วมค้าที่มิได้จดทะเบียนกับ Far 
East Energy Coporation Pty Ltd.ซ่ึงได้สิทธิส ารวจถ่านหินในประเทศบรูไน และถือหุ้นร้อยละ 33.5 ในบริษัทร่วมทุนเพื่อท า
เหมืองถ่านหินที่ Sakoa Coal Basin ในหมู่เกาะมาดากัสการ์  

  ทั้งนี้ในปี 2552 SAR สามารถผลิตถ่านหินได้จ านวน 8.4 ล้านตันจากเหมือง Sebuku และ Jembayan มีรายได้จาก
การขายจ านวน 748.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีก าไรสุทธิหลังหักภาษี 133.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ปี 2553 มีก าไรสุทธิหลังหักภาษี 
88.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   และปี 2554 มีก าไรสุทธิหลังหักภาษี 190.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

                     วันที่ 28 เมษายน 2552 PTTML และ SRL ต่างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซ้ือขายหุ้นส าเร็จ PTTML 
จึงได้ช าระราคาของการเข้าซ้ือกิจการจ านวนแรก 219.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้รับโอนหุน้ PTTAPM ในวันดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ส่วนที่เหลือจ านวนไม่เกิน 115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะช าระเมื่อได้รบัการยืนยันการปรบัเพิม่ขึ้นของปริมาณส ารองถ่านหิน 
(JORC reserve upgrades) ของเหมืองถ่านหนิทีเ่กาะ Sebuku (SRL ได้ด าเนนิการยืน่ legal opinion ต่อ Deacons (Escrow Agent) 
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Cagar Alam (CA) ได้รับการอนุมัตโิดยทางการอินโดนีเซียแล้ว ใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2552 PTTML จึงได้ช าระเงินจ านวนนี้แล้ว) ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุนให้แก่ PTTML ผ่าน PTTI โดย 
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ปตท. เพิ่มทุนจดทะเบียนใน PTTI (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2552 วันที่ 1 เมษายน 2552) และ PTTI ให้เงินกู้ยืมแก่ 
PTTML 

                  ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 Standard Chartered Bank (SCB) ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีอยู่ใน 
SAR จ านวน 35,000,000 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของ PTTAPM ใน SAR ลดลงร้อยละ 1.5 จากร้อยละ 47.1 เหลือ 
ร้อยละ 45.6 

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินของบริษัท Straits Resources Limited  (SRL) 
ผ่านบริษัท PTTML ซ่ึงเป็นบริษัทลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงที่จะช าระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 544.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ล้านบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการในครั้งนี้ เป็น
การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพสูงและมีศักยภาพที่ดีในการเติบโตในอนาคต 

                     เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัทธุรกิจถ่านหินเปลี่ยนช่ือจาก SRL เป็น International Coal Holdings Limit (ICH) 
โดย ICH เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ICH ถือหุ้นร้อยละ 40 
ในบริษัท PTTAPM (PTTML ถือหุ้นร้อยละ 60  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียและ PTTAPM ถือหุ้นร้อยละ 45.6  ใน 
Straits Asia Resources (SAR) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 PTT APM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SAR ร้อยละ 45.4 ) 

                     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 PTTML ได้ช าระราคาของการเข้าซ้ือ ICH จ านวน 544,109,676 เหรียญออสเตรเลีย 
เทียบเท่า 16,831,216,669 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันโอนเงิน) และได้รับโอนหุ้นบริษัท ICH ในวันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
(จ านวนหุ้นสามัญ 316,342,835 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.72 เหรียญออสเตรเลีย) 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือบริษัทจาก Strait Asia Resources Company 
Limited เป็น Sakari Company Limited 

                    ตั้งแต่วันเข้าซ้ือกิจการ (28 เมษายน 2552) ถึง 31 ธันวาคม 2552 PTTAPM มีผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ 52.47 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  ส าหรับงวด ปี 2553 มีก าไรสุทธจิ านวน 30.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และงวด ปี 2554 มีก าไรสุทธิ 75.11 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ 

                      - บริษัทอื่นๆ :  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTI ครั้งที่ 10/2553 มีมติอนุมัติ ให้  PTTI 
และ/หรือ บริษัทย่อยของ PTTI จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นบริษัทร่วมทุนหรือลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ า 1,280 MW ในประเทศลาว โดยการซ้ือหุ้นสามัญบริษัท Xayaburi Power Company Limited 
(XPCL)  ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษัท ช. การช่าง (มหาชน) จ านวน 20,000,0001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 999,900 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท 

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ได้จัดตั้งบริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
999,900 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 9,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมี PTTI เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ PTTI ได้ช าระ
ทุนจดทะเบียนเต็มจ านวนแล้วเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553 ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท นที ซิน
เนอร์ยี่ จ ากัด ครั้งที่ 1/2553 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ NSC เป็น 215,000,000.00 บาท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 PTTI ได้ช าระ
ทุนจดทะเบียนแก่บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด จ านวน 214,000,100 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 2,140,001 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
เพื่อใช้ส าหรับซ้ือหุ้น 25% ในบริษัท Xayaburi Power Company Limited และ NSC ได้ช าระเงินค่าหุ้นบริษัท XPCL แก่บริษัท ช.
การช่าง จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วน 25%  ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2554 มีมติให้บริษัทฯพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งคราว จากทุนจดทะเบียนจ านวน 215,000,000.00 บาท ขึ้นถึงเพดาน 
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415,000,000.00 บาท  ทั้งนี้ วันที่ 22 เมษายน 2554 PTTI ได้ช าระทุนจดทะเบียนแก่บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด อีกจ านวน 
50,000,000 บาท (หุ้นสามัญจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ท าให้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด
ทุนจดทะเบียน 415,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 4,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกจ าหน่ายและเรียกช าระค่าหุ้นแล้วเป็น
จ านวน 265,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 2,650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ) เพื่อใช้ส าหรับซ้ือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษัท XPCL ที่มี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 200,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และมีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนจาก
หุ้นที่ออกใหม่ในวันเดียวกัน 
 (2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษทั PTTI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 7 คนซึ่งเปน็ผูบ้ริหารจาก ปตท. 5 คน  
จากกระทรวงพลังงาน 1 คน และจากกระทรวงการคลัง 1 คน 
  (3) การเงิน 

 ผลการด าเนินงานรวมของบริษัท PTTI ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดังนี้  
                                                  หน่วย  :  ล้านบาท 

งบการเงิน 
ปี 2552    ปี 2553  

 
 ปี 2554  

*ยังไม่สอบทาน 
รายได้รวม 20,783 24,765 

 
 31,384 

 ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 21,739 27470 
 
 

 37,783 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ (2,522) (2,705)  (6,399) 
สินทรัพย์รวม 68,077 67,623  69,893 
หนี้สินรวม 41,050 42,368  45,154 
ส่วนของผู้ถือหุน้ส่วนน้อย 18,780 19,266  16,611 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 8,247 5,989   8,128 

ที่มา: บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

4.2.4.2 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ปตท กรีน 
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด ซ่ึง ปตท. ถือหุ้น 100% เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
อยู่ที่ 10,860 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์หลักส าหรับลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ ามัน เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนให้ประเทศตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายในการเข้าลงทุนในธุรกิจปาล์มน้ ามันที่ป ระเทศอินโดนีเซีย 
เนื่องจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และต้นทุนการผลิตที่ต่ า อีกทั้งยังมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการลงทุนปลูก
ปาล์มในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติกรอบการลงทุนพื้นที่ปลูกปาล์ม 500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 
3.1 ล้านไร่  

(1) ความก้าวหน้าของการด าเนนิธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้ PTTGE ลงทุนในบริษัท PT. Az Zhara ด้วยเงินลงทุน
จ านวน 1,871.25 ล้านบาท ส าหรับสวนปาล์มน้ ามันบนพื้นที่ 734,375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เกาะ Kalimantan ปัจจุบันได้ด าเนินการลงปลูก
ไปแล้วจ านวน 6,875ไร่ และเตรียมเมล็ดเพื่อเพาะเป็นต้นกล้าอ่อนส าหรับ 22,300ไร ่อีกด้วย 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 PTTGE เข้าซ้ือกิจการบริษัท PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR (Kalimantan)) โดยมี
สินทรัพย์เป็นสวนปาล์มน้ ามันขนาด 87,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่เกาะ Kalimantanโดยปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่แล้วทั้งส้ิน 65,970 ไร่ โดย
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คาดว่า PTTGE จะสามารถพัฒนาพื้นที่ในปี 2555 ได้ครบทั้งหมด 87,500 ไร่ ทั้งนี้ ในปี 2551-2554 ที่ผ่านมา PT. MAR สามารถ
ผลิตผลปาล์มดิบออกสู่ตลาดได้เป็นจ านวน 145,715 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 352 ล้านบาท ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ทั้งนี้ 
เนื่องจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ (CPO) ที่ก าลังการผลิต 45 ตันต่อช่ัวโมง ของโครงการ PT. MAR ได้ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จ
และเดินเครื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา ผลปาล์มดิบทั้งหมดจึงถูกน ามาใช้ในการผลิต CPO ของโครงการเอง โดยในปี 
2554 PTTGE มีผลผลิต CPO ประมาณ 12,650 ตัน ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯประมาณ 402 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการ
เตรียมจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียจากโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบ เพื่อน าของเสียที่จะเกิดขึ้นมาผลิตเป็น Biogas เพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกครั้ง และยังสามารถลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมได้อีกด้วย 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 ได้อนุมัติให้ PTTGE เข้าซ้ือสินทรัพย์บริษัท PT. Mitra Aneka 
Rezeki (PT. MAR (Palembang)) ผ่าน PT. MAR และมีมูลค่าลงทุน 645 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์สิทธิบนที่ดิน 43,750 ไร่ พื้นที่
ชาวบ้านบน Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกัดน้ ามันปาล์มดิบพร้อมด าเนินการผลิตขนาด 30 ตัน/ชม. โครงการตั้งอยู่บน
เกาะสุมาตรา ปัจจุบัน PT. MAR (Palembang) ได้รับเอกสารสิทธิส าคัญต่างๆในการเพาะปลูกและการด าเนินการโรงสกัดครบถ้วน
แล้ว โดยบริษัทได้ถือกรรมสิทธิ์เอกสารต่างๆ เรียบร้อย และเข้าด าเนินการได้เมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 ได้อนุมัติให้ PTTGE เข้าลงทุนในบริษัท PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ล้านบาท โดยเป็นการเข้าลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เข้าถือหุ้นในโครงการ 
PT. FBP จ านวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในที่ดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วันเข้าซ้ือประมาณ 867 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่
ที่ West Kalimantan ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) ในการพัฒนาสวนปาล์ม รวมถึงแผนการระบบขนส่ง 
(Logistic Plan) โดยการส ารวจเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อให้สามารถล าเลียงวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงผลผลิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงจัดท าระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมการน าต้นอ่อนที่พร้อมลงปลูกเข้าสู่พื้นที่ปลูก
จริง โดยปัจจุบัน ได้ด าเนินการลงปลูกต้นปาล์มระยะเติบโตที่ 1 (Immature 1) ไปแล้วเป็นพื้นที่จ านวน 8,125 ไร ่

(2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษทั PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยเป็นผู้บรหิาร
จาก ปตท. ทั้งหมด 

(3) การเงิน 
 ผลการด าเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดังนี้  

หน่วย  :  ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้รวม 7 7 12 
1 ค่าใช้จ่ายรวม (รวมภาษี) 8 14 30 

ก าไร(ขาดทุน) สุทธ ิ (2) (7) (18) 
สินทรัพย์รวม 175 211 316 
หนี้สินรวม 8 9 12 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 167 202 305 
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4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธรุกิจส ารวจและผลิตและก๊าซธรรมชาต ิ

4.3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2553 ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดังนี้ 

ปริมาณส ารองปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 
น  ามันดิบ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณส ารองที่พิสูจน์แล้ว 
(Proved Reserves) 

10,588 197 245 

ปริมาณส ารองที่คาดว่าจะพบ 
(Probable Reserves) 

11,479 461 335 

ปริมาณส ารองที่อาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

6,386 247 130 

ที่มา :  รายงานประจ าปี 2553 ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    

การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผู้ด าเนินการรายใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด บริษัท เฮสส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรช่ัน จ ากัด เป็นต้น ในปี 2553  มีปริมาณการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเฉลี่ย 2,860 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 น้ ามันดิบ 152,005  บาร์เรลต่อวัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4 และก๊าซธรรมชาติเหลว 88,632 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส าหรบัปี 2548 – ปี 2553 เป็นดงันี ้

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

น  ามันดิบ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 
2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 133,549 78,844 
2551 2,658 145,616 85,862 
2552 2,576 150,864 83,493 
2553 2,860 152,005 88,632 

ที่มา :  ข้อมูลตาม Web Site ของ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                ส าหรับระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบันการลงทุนและการด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แล้ว บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. 
กับ Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบท่อย่อย
เพื่อขนส่งและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจุบันกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานภายใต้
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

http://www.dmf.go.th/


  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่134 

4.3.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ณ ส้ินปี 2554 การจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 4,184 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่าความร้อน 1,000 บทีียูต่อลูกบาศก์ฟุต) 
(คิดเปน็สัดส่วนการจัดหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตามล าดับ)   ปริมาณการจัดหาก๊าซฯ ของปี
2554 เพิ่มขึ้น 109 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2553 ส าหรับการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉลี่ย 
4,147  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิม่ขึ้น 107 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 3  

ทั้งนีป้ริมาณการจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2554 ให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ มีดังนี ้

 ภาคไฟฟ้า 

 ปริมาณการจ าหน่ายเฉลี่ย 2,497 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60% ของปริมาณจ าหน่ายทั้งหมด 
ประกอบด้วยการจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉลี่ย 1,146 ล้านลกูบาศก์ฟุตต่อวัน ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระจ านวน 7 ราย เฉลี่ย 866 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กจ านวน 20 ราย เฉลี่ย 485 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดย
การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าลดลง 265 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 10 

 ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจ าหน่ายเฉลี่ย 550 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 13 ของปริมาณจ าหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึน้ 
106 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 24 โดยมจี านวนลูกค้าทัง้ส้ิน 309 ราย 

 ภาคขนส่ง 

การจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง หรอื NGV มีปริมาณเฉลี่ย 246 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเปน็
สัดส่วนร้อยละ 6 ของปริมาณจ าหน่ายทั้งหมด โดยเพิ่มขึน้จากปทีีผ่่านมา 35 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 34 ซ่ึงเป็นผลมา
จากการขยายสถานีบริการอย่างต่อเนื่องท าใหป้ัจจุบนัมีสถานีบริการรวม 469 แห่ง เปน็สถานีที่ ปตท.ลงทุนเอง 385 แห่ง และ
เอกชนลงทุน 84 แห่ง ครอบคลุม 53 จังหวัด โดยในปี 2554 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งทดแทนการใช้น้ ามัน
เบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.2 จากร้อยละ 8.5 ทั้งนี้ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 มีจ านวนรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงทั้งประเทศรวม 300,581 คัน เพิ่มขึน้ 74,913 คัน หรือร้อยละ 33.2 เมื่อเทียบกับปี 2553   

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ปตท. ได้รับความเห็นชอบตามมติ กพช. ให้ทยอยปรับขึ้นราคา
ขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 16 มกราคม 2555 จนถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยให้การสนับสนุนส่วนลด
บัตรเครดิตพลังงานส าหรับรถโดยสารสาธารณะ ดังนั้น หากราคา NGV สามารถปรับได้ตามมติ กพช. นี้จริงจะท าให้ ปตท. มี
ภาระขาดทุนต่อหน่วยลดลง 

   

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 การใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตผลติภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉลี่ย 867 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมาณการจ าหน่ายรวมทั้งหมด เนื่องจากโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554  
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ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงระหว่างปี 2548 – ปี 2554 

                   หน่วย : ล้านหน่วย 

 ปี 2548 ปี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 

1. พลังน้ า 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,113 
2. ก๊าซธรรมชาติ 94,468 94,398 98,148 104,386 105,930 117,941 99,880 
3. น้ ามันเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493 600 1,307 
4. ถ่านหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 29,376 
5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า 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  (ร้อยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8           0.1 10.3 -8.3 

ที่มา :  ข้อมูลตาม Web Site ของ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th)  
 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2573 (PDP2010) โดยแผน PDP 2010 
ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปี แรก มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6 และในระยะยาวก็จะยังคงมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยตามแผนฉบับดังกล่าวผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
รายใหม่จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขันได้และเป็นที่
ยอมรับด้านส่ิงแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจ าแนกตามประเภทเช้ือเพลิง 
แสดงดังภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มีนโยบายผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น เนื่องจาก
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ และจะช่วยลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในช่วงที่ราคาน้ ามันในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

http://www.nepo.go.th/
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4.3.1.3 การปรับโครงสร้างบรหิารกิจการพลังงาน       

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลังงานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน ให้การก ากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมทั้งกิจการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ และให้มีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลอิสระ คือ 
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อก ากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ โดยมีหน้าที่ป้องกันการใช้อ านาจผูกขาดโดยมิ
ชอบ และคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการพลังงาน  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
(พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 
เป็นต้นไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน ้ามัน    

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามนั   

ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ ามันรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีก าลังการผลิตรวมกันทั้งส้ินประมาณ 1,104,000 บาร์เรล
ต่อวัน (ไม่รวมก าลังการผลิตของหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ านวน 135,000 บาร์เรลต่อวัน) ในปี 2554 โรง
กล่ันน้ ามันมีการผลิตจริงรวมกันจ านวน 974,347 บาร์เรลต่อวัน เมื่อรวมกับการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ 
และโรงงานปิโตรเคมีจ านวน 92,990 บาร์เรลต่อวัน ท าให้มีการผลิตน้ ามันส าเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจ านวน 
1,067,337 บาร์เรลต่อวัน 

ประเทศไทยผลิตน้ ามันส าเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ดังนี้ 
    หน่วย : บาร์เรลต่อวัน 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
น้ ามันเบนซิน 222,229      218,198    208,424  
น้ ามันดีเซล 387,546      401,606    398,052  
น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 102,966      106,775    108,441  
น้ ามันเตา 118,633      103,393    100,222  
น้ ามันก๊าด 1,601         8,043        2,616  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 133,840      136,400    156,592  
รวม 966,816 974,414   974,347  
   ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

การขนส่งน้ ามันดิบในประเทศไทยสามารถด าเนินการได้ทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ที่ตั้งของโรงกล่ันน้ ามัน การขนส่งน้ ามันดิบจากต่างประเทศจะใช้เรือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของ
ประเทศ ขณะที่การขนส่งน้ ามันดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยที่น้ ามันดิบจะถูกขนส่งไปยังโรงกลั่น
น้ ามันทั้ง 7 แห่งเพื่อกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป  

ผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน้ ามัน ปัจจุบันการขนส่ง
น้ ามันทางท่อส่งน้ ามันแม้จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปริมาณการใช้ไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งโดยรถบรรทุกและ
รถไฟ เนื่องจากท่อขนส่งน้ ามันไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับโรงกล่ันน้ ามันทุกแห่ง โรงกลั่นน้ ามันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ ามันสูงกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจ้าหน่ายน ้ามนั 

ประเทศไทยมีผู้ค้าน้ ามันที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันตามมาตรา 7 รวม 42 ราย ปี 2554 มีความต้องการใช้น้ ามันทั้ง
ประเทศรวม 42,005 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.9 โดยผลิตภัณฑ์น้ ามันเบนซินมีการใช้ใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคือ LPG เนื่องจากภาครัฐ
ยังคงควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นท าให้มีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่น  อย่างไรก็ตามภาครัฐเริ่มมีการปรับราคา
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยปรับขึ้นไตรมาสละ 3 บาท/กก. รวม 4 ไตรมาส  ซ่ึงในวันที่     
1 เมษายน 2555 จะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายที่จะท าให้ LPG ภาคอุตสาหกรรมมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก 12 บาท/กก.  ในการ
ปรับดังกล่าวผู้ค้ามาตรา 7 ทุกรายจะไม่ไดร้ับประโยชน์จากการปรับราคาเนื่องจากต้องน าเงินส่งให้ภาครัฐ  น้ ามันดีเซล การ
ใช้เพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐตรึงราคาขายปลีกไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร น้ ามันเช้ือเพลิงเครื่องบิน การใช้เพิ่มขึ้นตามภาวะการ
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ขนส่งทางอากาศขยายตัวสูงขึ้น ส าหรับน้ ามันเตามีการใช้ลดลงร้อยละ 6 จากการที่ภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้พลังงานอื่นที่
ถูกกว่า เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น การแข่งขันในการจัดจ าหน่ายน้ ามัน นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และบริการ การแสวงหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ รวมทั้งการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพตลอด Value Chain แล้ว การ
แข่งขันทางด้านราคายังคงมีอยู่ต่อเนื่องตลอดปี ซ่ึงเป็นปกติตามกลไกตลาด รายละเอียดแสดงความต้องการใช้น้ ามันของ
ประเทศ ปรากฎตามตารางที่ 1 

 
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงความต้องการใช้น้ ามันของประเทศ ปี 2552 – ปี 2554 

 หน่วย : ล้านลิตร 

ประเภทผลิตภณัฑ ์  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

น้ ามันเบนซิน 7,525 7,417 7,331 

น้ ามันดีเซล 18,465 18,483 19,192 

น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 4,432 4,712 5,076 

น้ ามันเตา 2,731 2,615 2,456 

น้ ามันก๊าด 18 15 13 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,450 7,194 7,936 

รวม 39,621 40,436 42,005 

 
      ท่ีมา: กรมธุรกิจพลังงาน 

โครงสร้างราคาน ้ามัน  
 โครงสร้างราคาน้ ามันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขาย
ส่งหน้าโรงกลั่น จะประกอบด้วย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบด้วย ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น 
ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้น าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศในรูปของน้ ามันดิบ และน้ ามันส าเร็จรูปบางส่วน 
ประกอบกับการค้าน้ ามันเป็นไปอย่างเสรี ดังนั้น การก าหนดราคาน้ ามัน ณ โรงกลั่นจึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ ามันในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลั่นในประเทศไทยอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑ์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้) และ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นต้นทุนในการน าเข้าน้ ามันเช้ือเพลิง 
 เนื่องจาก ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ซ่ึงส่งผลใหร้าคาขายปลีกน้ ามันส าเรจ็รูปในประเทศปรับตัว
สูงตาม และในที่สุดผูค้้าน้ ามันอาจต้องปรบัขึ้นราคาน้ ามันขายปลกีในประเทศ ท าให้ราคาขายปลกีน้ ามันดีเซลในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นเกิน 30 บาท/ลิตร รัฐบาลจึงได้ใชเ้งินอุดหนนุจากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง และการปรับลดภาษีสรรพสามิต
น้ ามันดีเซล เป็นมาตรการตรึงราคาน้ ามันดีเซล ไม่ให้เกนิราคา 30 บาท/ลิตร เพื่อลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน 
เนื่องจากน้ ามันดีเซลหมนุเร็วเป็นน้ ามันพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ หากมีการปรับขึน้ราคาขายปลกีเกิน 30 บาท/ลิตร จะ
กระทบต่อต้นทนุการขนส่งสินคา้และบริการ ต่อมารัฐบาลได้มนีโยบายชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเบนซิน และ
น้ ามันดีเซลเป็นการช่ัวคราว เพื่อให้ราคาน้ ามันลดลงทนัทเีพื่อเพิ่มก าลังซ้ือสุทธิให้กับประชาชน โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม
2554 ประเทศไทยมีโครงสร้างราคาน้ ามัน ปรากฏตามตารางที่  2  ในส่วนของอัตราภาษีสรรพสามิตของผลติภัณฑ์ ปรากฏ
ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างราคาน้ ามันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 

      หน่วย : บาท/ลิตร 

 
 
ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

/1  โรงกลั่นก าหนดจากราคาตลาดโลก                                                                                                                                                                                                    
/2 รัฐบาลก าหนด 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554
ประเภทผลิตภณัฑ ์ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. น้ ามันเบนซิน 95 7.0000 

2. น้ ามันเบนซิน 91 7.0000 

3. น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 อี10 6.3000 

4. น้ ามันแก๊สโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

5. น้ ามันแก๊สโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

6. น้ ามันแก๊สโซฮอล 91 6.3000 

7. น้ ามันดีเซลหมนุเร็ว 0.0050 

8. น้ ามันเตา (FO 600 (1) 2% S 1.1483 

9. น้ ามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 1.1304 

10. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 2.1700 

 
                           ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 ในส่วนของเงินส่งเข้ากองทนุน้ ามันเช้ือเพลิง ปัจจบุัน รัฐบาลก าหนดให้ผูผ้ลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์น้ ามันเป็นผู้
ส่งเงินเข้ากองทนุน้ ามันตามอัตราที่ก าหนดซ่ึงขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดน้ ามัน นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการใช้
พลังงานทดแทน โดยมีการปรับอัตราเงินน าส่งเข้ากองทนุน้ ามัน ส าหรับผลิตภัณฑ์น้ ามันแก๊สโซฮอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  ตารางแสดงอัตราเงินส่งเข้ากองทนุน้ ามัน และอัตราเงินชดเชย ณ วันที่  29 ธันวาคม 2554 
ปรากฏตามตารางที่ 4     

         ตารางที่ 4   ตารางแสดงอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามัน และอตัราเงินชดเชย 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

กองทุนน้้ามันเช้ือเพลิง /2 0.0000 0.0000 0.2000 -2.8000 -13.5000 -1.4000 0.0000

กองทุนเพ่ือสง่เสริมการอนุรักษ์พลังงาน /2 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลคา่เพ่ิม /2 2.1924 2.1631 2.1494 1.8763 0.6566 2.0236 1.7807

ราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน 33.5120 33.0650 32.8552 28.6808 10.0360 30.9327 27.2198

คา่การตลาด 5.0542 1.7803 0.7802 2.1114 10.1720 0.9414 1.5609

ภาษีมูลคา่เพ่ิม /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

น้้ามันเบนซนิ 91 น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 85น้้ามันเบนซนิ 95 น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 10 น้้ามันดเีซลหมุนเร็วน้้ามันแกส๊โซฮอล 91น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 20
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ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจ้าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบันเป็นแบบกึ่งลอยตัว โดยภาครัฐได้มีการยกเลิกการควบคุม
ราคาขายปลีก แต่ยังคงมีการควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ซ่ึงรวมถึงราคา ณ โรงกลั่น ซ่ึงที่ผ่านมาในช่วงที่ราคาน้ ามัน
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขาย
ปลีกน้ ามันเช้ือเพลิงในประเทศค่อนข้างมาก ท าให้ปริมาณความต้องการก๊าซ  LPG ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะ
ในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม ท าให้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2551 ก าลังการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอกับปริมาณ
ความต้องการ  กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให้ ปตท. เป็นผู้น าเข้าก๊าซ LPG ในราคาตลาดโลก และจ าหน่ายในราคาที่รัฐ
ควบคุม โดย ปตท. จะได้รับเงินชดเชยคืนจากกองทุนน้ ามันเช้ือเพลิงภายหลัง 

รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงาน โดย ให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาค
ครัวเรือน ไปจนถึงส้ินปี 2555  LPG ภาคขนส่ง ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG ต่อไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2555  
ส าหรับการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้ทยอยปรับราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนโรงกลั่นน้ ามัน ตั้งแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 บาทต่อกิโลกรัม   

ในปี 2554 ปตท. และ รฟท. รว่มลงนามบันทึกความเข้าใจการจดัหารถจักร เพื่อใช้ลากจูงขบวนรถบรรทุกก๊าซ 
LPG โดย ปตท.จัดหารถจักรเพื่อใช้ลากจูงขบวนรถบรรทุกก๊าซ LPG จ านวน 6 คัน และ ส่งมอบให้ รฟท. เป็นผูบ้รหิารการ
ใช้งานและซ่อมบ ารุง  ซ่ึงจะท าให้การบริหารการขนส่งก๊าซ LPG ทางรถไฟมีประสิทธิภาพ และคลอ่งตัวย่ิงขึ้น  

ในระยะยาวรัฐบาลไดม้อบหมายให้กระทรวงพลังงาน และบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) รบัไปด าเนินการศึกษา
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการน าเข้า LPG ในอนาคต เช่น ขยายระบบคลังและท่าเรอืเพื่อน าเข้า LPG รวมถึง
การขยายขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซ LPG ไปยังคลังภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรบัความต้องการในอนาคตอย่างเพียงพอ 
โดยการขยายก าลังการจ่ายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ 

 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินส่งเข้ากองทนุน ้ามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร)

1. น้้ามันเบนซนิ 95 0.0000 -

2. น้้ามันเบนซนิ 91 0.0000 -

3. น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 10 0.2000 -

4. น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 20 - -2.8000

5. น้้ามันแกส๊โซฮอล 95 อี 85 - -13.5000

6. น้้ามันแกส๊โซฮอล 91 - -1.4000

7. น้้ามันดเีซลหมุนเร็ว 0.0000 -
8. น้้ามันเตา (FO 600 (1) 2% S 0.0600 -

9. น้้ามันเตา (FO 1500 (2) 2% S 0.0600 -

10. กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว (บาท/กก.) 0.9525 -
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โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 ทั้งนี้ โครงสร้างราคาจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกก๊าซ/น าเข้า 
(2)   ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ประกอบด้วย 
 -  ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกก๊าซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ ามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(3)   ราคาขายปลีก ประกอบด้วย 
 -  ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น/โรงแยกก๊าซ 
 -       ค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

ตัวอย่างโครงสร้างราคา LPG ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2554  
           หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

 ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกล่ัน/โรงแยกก๊าซ/น าเข้า /1 10.3468 10.3468 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 2.1700 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 0.2170 

กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง /2 0.9525 6.5600 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.9580 1.3506 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14.6443 20.6444 

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม /2 0.2280 0.2280 

ราคาขายปลีก 18.13 24.13 
 

ท่ีมา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 /1 รัฐบาลก าหนดโดยอ้างอิงราคาตลาดโลก 
        /2     รัฐบาลก าหนด 
                รัฐบาลควบคุมค่าการตลาดเฉพาะราคา LPG ภาคครัวเรือน  
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4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดังนี ้

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น : เป็นการน าก๊าซปิโตรเลียม อันได้แก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภัณฑ์ใน
รูปของน้ ามัน อันได้แก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่านกระบวนการกลั่น แยก ท าให้แตกตัว 
และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง  : เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นไปผ่าน
กระบวนการต่างๆจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นต้น 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน หรือวัตถุสังเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน
ในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 

4.3.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

การผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2553 โดยมาจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 และ 21 ตามล าดับ ตามก าลังการผลิตที่ขยายเพิ่มขึ้นในระหว่างปีและ 
ความต้องการบริโภคจากต่างประเทศทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลายเป็นหลัก โดยในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นมาจากภาวะอุปทานตึงตัวเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น ปัญหาขัดข้องด้านเทคนคิ
ของโรงงานผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของโลกที่เกิดอุบัติเหตุและไฟไหม้โรงงานหลายครั้ง รวมถึงการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงงาน
อื่นๆ ส าหรับความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายจากต่างประเทศนั้น มาจากการขยายตัวด้านอุปสงค์ของภูมิภาคเอเชียเป็น
หลักโดยเฉพาะประเทศจีน กอปรกับการปรับเปลี่ยนแผนของบริษัทผู้ผลิตในประทศเพื่อเร่งส่งออกชดเชยความต้องการบริโภค
ในประเทศที่ลดลงจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อนและสูงสุดในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ขณะที่การน าเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมหดตัว
ร้อยละ 4 และความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในประเทศโดยรวมขยายตัวเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ซ่ึงลดลงจากปีก่อนที่
ขยายตัวร้อยละ 31 และ 12 ตามล าดับ 

หากพิจารณาสัดส่วนของการส่งออกเปรียบเทียบกับการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแล้ว พบว่า 
ประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลาย ร้อยละ 17 39 และ 58 ของการผลิตในแต่ละขั้นตามล าดับ ซ่ึง
เป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายที่ปรับสูงขึ้นมากจากการผลิต  
และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น 
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การผลิต การน าเข้า การบริโภค และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 

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 : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การน าเข้า การส่งออก และการบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การน าเข้า การส่งออก และการบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายของประเทศไทย                                         หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การน าเข้า การส่งออก และการบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
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 : สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

4.4.1 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ผ่านมา ปตท . ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น ปตท. จึงได้
ติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างได้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจวัด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบัน ปตท. ได้ด าเนินการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ารายงานฯ เสนอ
ต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ และ
เป็นไปตามค าแนะน าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2546 และปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยที่ 1 และ 5 ยังได้
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring 
System : CEMS) ตามล าดับ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต่เปิด
ด าเนินการ พบว่าคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ า และการจัดการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ที่จังหวัด
ระยอง รวมทั้งโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าทิ้งเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึงได้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยผนวกการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Environmental 
Health Impact Assessment : EHIA) เพิ่มเติมด้วยโดยความสมัครใจนั้น ขณะนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มด าเนินการแล้ว  ส าหรับ
โครงการระบบหมุนเวียนพลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่  5 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ขณะนี้ศึกษาและจัดท ารายงาน EIA แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ  

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้นแล้ว ปตท. ยังได้น าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001  และระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001//OHSAS 18001 เข้ามาใช้ โดยปัจจุบัน ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
(หน่วยที่ 1-3 และ 5) และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (หน่วยที่ 4) ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก.
18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้ว และสามารถรักษาการรับรองได้อย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ยังเริ่มประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึง
ได้ผ่านการทวนสอบใน Stage 1 คาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2555  

4.4.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแม้ว่าการด าเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท . ได้เกิดขึ้นก่อนที่โครงการประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกก าหนดให้อยู่ในข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม พ .ศ. 2539 มากกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างมาโดยตลอด โดย
มีการศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีต่อส่ิงแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างและระยะด าเนินการ รวมทั้งมีการปรับสภาพพื้นที่ให้เข้าสู่สภาพเดิมเมื่อการฝัง
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กลบท่อแล้วเสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกที่เริ่มรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และ
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

ส าหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่ามายังชายแดนไทยที่บ้านอีต่อง และต่อมายังโรงไฟฟ้าราชบุรีจังหวัดราชบุรี 
ที่เริ่มก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอต่อ สผ. ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกับการด าเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ล้วนปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรการลดและติดตาม
ผลกระทบที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ 

ในระหว่างปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับ
ที่ 3 และโครงการเกี่ยวเนื่อง ได้มีการศึกษาและจัดท ารายงาน EIA รวมทั้งมีการน ามาตรการลดผลกระทบและการด าเนินการ
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ ส าหรับโครงการที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างที่จะต้องด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัย ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชัย-พระรามที่ 2  โครงการท่อส่งก๊าซฯ สุวรรณภูมิ-พญาไท 
โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย)  โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซหน่วยที่ 4  โครงการท่อส่งก๊าซฯ 
นวนคร-รังสิต  โครงการท่อส่งก๊าซฯ Debottleneck (Looping BV#25)  โครงการท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลจากแหล่งบงกชใต้มายังท่อ
เส้นที่ 3  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ย่อยเข้าโรงไฟฟ้า Cogeneration  โรงไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ/ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Independent Power Producer (IPP)/Small Power Producer (SPP))  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV นอกจากนี้ ยัง
มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท ารายงาน EIA เพื่อเสนอต่อ สผ. หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ โครงการท่อส่ง
ก๊าซฯ ไปยังสถานีควบคุมก๊าซ BVW# 1  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครสวรรค์ และนครราชสีมา  โครงการท่อส่งก๊าซ
ฯ ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 2  โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้งไทรโยคและโครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดัน
ก๊าซ หน่วยที่ 4 สถานีเพิ่มความดันก๊าซไทรโยค  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ย่อยเข้าโรงไฟฟ้าของ IPP/ SPP เข้าโรงงาน
อุตสาหกรรมและสถานีบริการก๊าซ NGV ต่างๆ เป็นต้น 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงได้น าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย มอก.18001/OHSAS 18001 เข้ามาปฏิบัติ โดยได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสามารถรักษาการรับรองได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

4.4.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้มีการจัดท ารายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้ด าเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(Monitoring) ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ 
สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดังกล่าว ปตท. สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน โดยผลการติดตามตรวจวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่า
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ที่มีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกคลังยังได้รับการรับรองระบบการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแล้ว
เช่นเดียวกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

โครงการท่าเทียบเรือที่อยู่ในขั้นตอนการจัดท ารายงาน EIA ได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือน้ ามันและก๊าซของ
คลังปิโตรเลียมสงขลา ซ่ึงรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ชะลอโครงการ ยังไม่มีก าหนดการก่อสร้างที่แน่นอน และ
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โครงการขยายท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ ามันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ ามัน
ศรีราชา  ซ่ึงมีการศึกษาและจัดท าเป็นรายงาน EHIA โดยความสมัครใจเช่นกัน    

4.4.4 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงกลั่นน  ามัน 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นเป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทที่ต้องจัดท ารายงาน  EIA ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 โดย ปตท. ได้ร่วมลงทุนและเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการพัฒนา รวมทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างหรือขยายโรงงานปิโตรเคมีและโรงกล่ันน้ ามันต่างๆ ในสัดส่วนที่มากน้อย
ต่างกัน โดยในปัจจุบัน มีโครงการก่อสร้างและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของบริษัทในกลุ่มที่ ปตท.ถือหุ้นโดยตรง 
ทอยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดท า EIA ซ่ึงผนวกการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพเป็น EHIA เพิ่มเติมโดยความสมัครใจด้วย 
ได้แก่ โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด  ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
รายงาน EIA  ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่าง Commissioning ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงผลิตสาร Acrylonitrile/Methyl 
Methacrylate (AN/MMA) ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด ซ่ึงมีการศึกษาและจัดท าเป็น EHIA โดยความสมัครใจเช่นกัน  
ทั้งนี้ โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเข้าสู่ระยะด าเนินการ ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดท ารายงานเสนอต่อ สผ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะตามที่ก าหนด 

4.4.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจขยายและพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอน้ าและน้ าเย็น ซ่ึงทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องจัดท ารายงาน EIA 
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยในขณะนี้ มีโครงการที่ได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้ว อยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งติดตามคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ โครงการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า
และน้ าเย็น จ ากัด (DCAP) และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP)  
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4.5          การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ด าเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานทางด้านเทคโนโลยี 
(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัยให้เป็นผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งก าหนดกลไกการ
ด าเนินงานให้มีกระบวนการเช่ือมโยงการท างานระหว่าง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ ผ่านคณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจก๊าซ 
คณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจน้ ามัน และคณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจปิโตรเคมี เป็นผู้ก ากับดูแลงานวิจัยของกลุ่มธุรกิจและบริษัท
ในเครือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทางองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็ว และมีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มบทบาทให้ส่วนแผนและบริหาร
โครงการ เป็นแกนน าการบริหารจัดการโครงการวิจัย การกลั่นกรอง จัดล าดับโครงการงานวิจัยใน สวญ . และก าหนดเป็นแผน
แม่บท (Master Plan) นอกจากนั้น ยังเพิ่มความแข็งแกร่งให้ส่วนวิจัยตลาดและธุรกิจ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงธุรกิจที่สัมพันธ์กับ
เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจน
ด าเนินการงานวิจัยเพื่อติดตามและรับทราบความพึงพอใจของลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อน าสู่การปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ สวญ. มีโครงสร้างการด าเนินงานเป็นดังนี้ 
 

 

 

 

4.5.1     งานวิจัยและพัฒนาท่ีส าคัญของ สวญ. 

4.5.1.1    วิจัยธรณีวิทยาและวศิวกรรมปิโตรเลียม 

สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 
ส่งผลให้ปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สวญ. จึงมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์

ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปิโตรเลียม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
กระบวนการ  

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

ส่วนวิเคราะห์งานวิจยัเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

ส่วนวิเคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองค์ความรู้ 
(Analytical Technology & KM Division) 

  ส่วนบรหิารทรัพยส์ินทางปัญญาและวิเทศสัมพันธ ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลียม และเชื้อเพลิงทางเลอืก 
(Petroleum Products and 

Alternative 
 Fuels Research Department) 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

 ส่วนปฏิบัตกิารและบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์วิจยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนิคพลังงานประยุกต์ 
และเครือ่งยนต์ทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

     ฝ่ายแผนและบริหารงานวิจัย 
(Research Planning and Management  

Department) 

 ส่วนแผนและบริหารโครงการ 

(Research Planning & Project Management Division) 
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จากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดยให้ความส าคัญนับตั้งแต่การส ารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง และได้
ด าเนินงานวิจัยทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการน าน้ ามันและก๊าซกลับมาใช้ รวมถึงการวิจัยกระบวนการส ารวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมประเภท
ใหม่ (Unconventional Reservoir Exploitation) ได้แก่ FLNG, oil sands, shale gas, tight gas, ฯลฯ โดยได้มีการก่อตั้ง
ห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยาที่ สวญ. วังน้อย นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใช้งาน
โรงงานและระบบท่อ วิจัยแก้ปัญหาการเกิดตะกรันและไขในท่อส่งก๊าซด้วยวิธีการทางกายภาพและเคมีเพื่อคงสภาพท่อส่งก๊าซฯ 
ให้มีประสิทธิภาพดังเดิม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาด้านการป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion) มีการพัฒนาชุด
ทดสอบแบคทีเรียที่มีผลต่อการกัดกร่อน (Microbial Induced Corrosion Test Kit) จากการทดสอบการใช้งานจริงที่แหล่ง S1 
พบว่าสามารถใช้งานได้ดีและผลิตให้แก่ S1 ในเชิงพาณิชย์แล้ว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาสารป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่ง
ก๊าซ (Corrosion Inhibitor) ทั้งประเภทการกัดกร่อนจากของเหลวภายในท่อ (Bottom Line) และการกัดกร่อนจากก๊าซภายในท่อ 
(Top Line) เพื่อทดแทนสารน าเข้าซ่ึงมีราคาสูง ไดม้ีการทดสอบการใช้งาน Corrosion Inhibitor ที่แหล่งบงกช  รวมทั้งมีการวิจัย
การแก้ปัญหาการเกิดไขในการขนส่งน้ ามันทางรถไฟให้แก่แหล่ง S1 ซ่ึงนอกจากช่วยลดค่าขนส่งแล้วยังสามารถน าไขมาใช้
ประโยชน์สร้างมูลค่าได้ถึง 500 – 1,000 ล้านบาทต่อปี 

ปัจจุบนั สวญ. ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับงานวิจัยทางด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มวางแผนการสร้างอาคารและจดัหาอุปกรณ์วิจัยส าหรับห้องปฏิบตัิการ E&P, Core Lab, Material & Chemistry 
Center, Reservoir Rock Center และ Reservoir Fluid Center ซ่ึงเปน็งานวิจัยในสาขาที่ยังไม่เคยมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ประเทศมาก่อน เพื่อให้บริการแก่กลุ่ม ปตท. และเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมของประเทศ
ไทย  

4.5.1.2    วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จากการด าเนินงานของบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จึงเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานด้านปิโตรเคมีของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีศักยภาพสูงสุด ดังนั้น สวญ. จึงได้ท าการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อ
แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยก
ก๊าซฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น โรงกลั่นน้ ามันและโรงงานปิโตรเคมี ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการวิจัย
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงได้ท าการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริยา
และตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตัวดูดซับเชิงพาณิชย์เพื่อทดแทนการน าเข้า นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยโครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีการด าเนินการ เช่น งานวิจัยการสังเคราะห์และขึ้นรูปพลาสติก
ชีวภาพ (Bio-Plastics) เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวมวลในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยได้ผลิตแก้วพลาสติก
ชีวภาพแบบย่อยสลายได้ 100% ใช้งานในร้านอเมซอน รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาสูตรและตัวเร่งปฏิกิริยาส าหรับสังเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจ าเพาะ เช่น Ultra High Molecular Weight PE นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยกระบวนการที่ใช้ในโรงงานปิโตร
เคมีต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบและแนวโน้มของตลาด 
เช่นการวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณ์แบบ Microchannel Base ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานและมวลสารสูง
ส าหรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการ GTL (Gas-to-Liquid) ขนาดเล็ก เช่น กระบวนการแปรรูปก๊าซจากแหล่งก๊าซขนาดเล็กเป็น
น้ ามันดิบสังเคราะห์ อีกด้วย 
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สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ไดข้ยายศักยภาพงานวิจัยด้านกระบวนการและปิโตรเคมทีี่ทนัสมัย เพื่อรองรับการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจปโิตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ปัจจุบนัได้ก่อสร้างและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับอาคารปฏบิัติการปิ
โตรเคมีและโพลิเมอร์แล้วเสร็จ ส าหรับรองรับงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งใหบ้ริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
และตัวดูดซับ ให้แก่บรษิทัในกลุ่ม ปตท. อีกทั้งอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างโรงงานจ าลองกระบวนการผลิต HDPE ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ส าหรับงานวิจัยตัวเร่งปฏกิิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชันในระดับโรงงานน าร่อง 
(Pilot Plant) ซ่ึงสามารถให้บริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

4.5.1.3    วิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและเช้ือเพลงิทางเลือก 

สวญ. ได้ท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งน้ ามันเช้ือเพลิงและสารหล่อลื่น ทั้งด้านคุณภาพ และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอด  ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงของ ปตท. ที่จ าหน่ายจึงล้วนผ่านการยืนยันคุณภาพการใช้งาน และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ การน าผลิตผลทางการเกษตรมา
พัฒนาเป็นเช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาการน าเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ 
นับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  ทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สวญ. จึงด าเนินการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการผลิตน้ ามันเช้ือเพลิงสังเคราะห์จากพืชเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในอนาคต ดังเช่น ความส าเร็จในการ
คิดค้นสูตรน้ ามันแก๊สโซฮอล์ อี 20 (E20) และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ อี 85 (E85) จ าหน่ายเป็นรายแรกของประเทศไทย และ สวญ. 
ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโดยเดินหน้างานวิจัยการผลิตเอทานอลจากเส้นใยพืช (Cellulosic Ethanol) เช่นพืชโตเร็วจ าพวกหญ้าเนเปียร์
และผักตบชวา รวมถึงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว เศษสับปะรด ใบอ้อย ทะลายปาล์ม และ น้ าทิ้งจากโรงงานผลิต
แป้งมันส าปะหลัง เพื่อน าไปสู่การลดต้นทุน และเป็นการใช้วัตถุดิบที่ไม่ใช่พืชอาหารซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบของพลังงานที่มีต่อ
ราคาอาหารในอนาคต 

นอกจากนี้ สวญ. ยังได้พัฒนาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมน้ ามันดีเซลในอัตราส่วนร้อยละ 5 ต่อ 95 ให้สามารถใช้ใน
เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานยุโรป เป็นเกรดพรีเมี่ยม (Premium B5)  อีกทั้งได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทั้งกลุ่มเบนซินและ
ดีเซล ให้มีสมรรถนะไม่แตกต่างจากการใช้เช้ือเพลิงปิโตรเลียม มีความประหยัดเช้ือเพลิง และปลดปล่อยมลพิษต่ า ภายใต้ช่ือ 
PTT Blue Innovation จัดจ าหน่ายในเดือน กันยายน ปี 2553 ส าหรับการพัฒนาพืชพลังงานทางเลือกนั้น สวญ. ได้ท าการศึกษา
สายพันธ์ุและวิธีปลูกสาหร่ายขนาดเล็ก (Micro-algae) และสบู่ด าส าหรับผลิตน้ ามัน การศึกษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอี
เธอร์ (DME) จากวัสดุชีวมวลด้วยกระบวนการแกสซิฟิเคชัน (Gasification) รวมถึงการด าเนินการศึกษาและพัฒนาการผลิต
น้ ามันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสร้างใกล้เคียงน้ ามันดีเซลที่ใช้กันในปัจจุบัน 
และสามารถใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลที่อัตราส่วนสูงรวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพเป็น Biojet ส าหรับใช้งานในเครื่องบิน
เพื่อลดการปลดปล่อยมลภาวะจากธุรกิจการบินตามข้อก าหนด Emission Trading Scheme (ETS) ของกลุ่มประเทศยุโรปได ้ทั้งนี้
ได้มีการร่วมมือวิจัยการใช้ไบโอเจ็ตในเครื่องบินของการบินไทย ด้วยสัดส่วนการผสมไบโอเจ็ต ร้อยละ 50 โดยได้ทดสอบบิน
ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และบินในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 

ในส่วนของน้ ามันหล่อลื่น สวญ. ได้ท าการพัฒนาน้ ามันหล่อลื่นยานยนต์และอุตสาหกรรมครอบคลุมการใช้งานทุก
ด้าน รวมถึงเป็นผู้น าในการใช้มาตรฐานสากลล่าสุดคือ API SM ออกจ าหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เพื่อให้สนองตอบ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและยืดอายุการใช้งานของยานยนต์ นอกจากนี้ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท. 
นั้น สวญ. ยังได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ออกไปให้หลากหลายยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2554 ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น 
Performa Super Synthetic Hybrid ส าหรับรถยนต์ไฮบริด  และ Performa NGV 5W-40 ส าหรับรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
ออกจ าหน่ายสู่ท้องตลาด 
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นอกเหนือจากหล่อลื่นยานยนต์และอุตสาหกรรมแล้ว สวญ. ยังท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางมะตอย ด้วยการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต ดังนั้นผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของ ปตท. จึงครอบคลุม
ความต้องการของตลาด ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิต และมีคุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาด โดยจ าหน่ายในราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม และครองส่วนแบ่งตลาดเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนเป็นอันดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน  

4.5.1.4    เทคนิคพลังงานประยุกต์และเครื่องยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องยนต์ (Engine Test) และยานยนต์ (Vehicle Test) ที่ทันสมัยรองรับการ
ทดสอบที่หลากหลาย และใช้วิธีการทดสอบอ้างอิงมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สรรหาเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ประยุกต์ ท าการวิจัยด้านเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท าการทดสอบและประเมินผล
เครื่องยนต์ ยานยนต์ การเผาไหม้ และการปลดปล่อยมลพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงต่างๆ นอกจากนี้ยังด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาเชิงวิศวกรรมในการประยุกต์ใช้ก๊าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต์ (NGV) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการตลาด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกจ าหน่ายภายใต้ชื่อ ปตท. จะผ่านการวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ สมรรถนะ และ
มลพิษจากห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์ทดสอบเพื่อยืนยันผลการใช้งานตามมาตรฐานสากล 

งานวิจัยที่ส าคัญของสถาบันวิจัยฯ ได้แก่ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดและใช้เป็น
เช้ือเพลิงราคาประหยัดทดแทนน้ ามัน โดยวิจัยและพัฒนาการใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กับยานพาหนะ
หรือรู้จักกันในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงและลดมลพิษทางอากาศลงได้ใน
ระดับหนึ่ง ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนและมีการขยายผลเพื่อใช้กับรถยนต์โดยสาร ขสมก . และรถแท็กซ่ี ทั้งนี้การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์เบนซินจะต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิง (Conversion Kit) เพื่อให้สามารถใช้
สลับไปมาระหว่างก๊าซธรรมชาติกับน้ ามันเบนซินได้ สวญ. จึงได้ท าการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์
ดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ พร้อมทั้งคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์จ่ายเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์
ก๊าซธรรมชาติ (Engine Control Unit, ECU) ส าหรับรถยนต์เบนซินใช้ก๊าซธรรมชาติระบบ Bi-Fuel เพื่อควบคุมส่วนผสม
เช้ือเพลิงและจังหวะการฉีดเช้ือเพลิงให้เหมาะสมกับคุณภาพก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยและสภาวะการท างานของ
เครื่องยนต์ อันจะช่วยให้เครื่องยนต์มีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะเครื่องยนต์สูง และปลดปล่อยมลพิษต่ า ทั้งยังได้รับ
อนุสิทธิบัตรและการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบัน TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH  ประเทศเยอรมันอีก
ด้วย และได้ออกจ าหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยและมาเลเซียในปี 2554 นอกจากนี้ ยังท าการพัฒนาระบบ
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติในเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ด้วยการประยุกต์
แนวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition ท าให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติในเครื่องยนต์ดีเซลด้วยสัดส่วนสูง 
เครื่องยนต์มีสมรรถนะดี และการปลดปล่อยมลพิษต่ าได้ สวญ. ยังคงน าแนวคิดการพัฒนาเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติไปต่อยอด
เพื่อประยุกต์ใช้กับเครื่องยนต์หลายประเภท ทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติใน Flex Fuel Vehicle และรถยนต์ไฮบริด อีกทั้งนักวิจัยของ 
สวญ. ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการแก้ไขปัญหาการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากนี้ห้องทดสอบยานยนต์ของปตท.ยังได้มีการปรับปรุงเพื่อขยายการ
ทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบในอนาคต ได้มีการอัพเกรดอุปกรณ์ทดสอบมลพิษให้สามารถทดสอบในระดับมาตรฐาน 
Euro IV และ Euro V และมีแผนปรับปรุงอุปกรณ์ทดสอบ และเตรียมแผนงานวิจัยโรงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัยรถใช้
ไฟฟ้าในอนาคต เช่น สถานีเติมไฟฟ้า, หัวเติมไฟฟ้า, เทคโนโลยีแบตเตอรี่ เป็นต้น  
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ปัจจุบันได้มีการศึกษาการใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยเริ่มมีการสร้างห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ Burner ในปี 2553 ก่อนพัฒนาเป็น Gas Application Lab เพื่อให้บริการ กลุ่ม ปตท. เต็มรูปแบบในปี 2556 เป็นการ
สนับสนุนการขยายตลาดก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน  

4.5.1.5    วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค านึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่านั้น สวญ. ยังตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาส่ิงแวดล้อม จึงได้
ด าเนินการวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อลดและป้องกันผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีต่อการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกล้เคียง โดยท าหน้าที่ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมทั้งทางอากาศ น้ า ดิน และ
กากของเสีย แก่ธุรกิจน้ ามัน ไม่ว่าจะเป็นคลังน้ ามันและสถานีบริการน้ ามัน ธุรกิจก๊าซฯ ปิโตรเคมีและการกลั่น และอาคาร
ส านักงาน เพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  ตลอดจน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกัน แก้ไข ควบคุม ฟื้นฟูและก าจัดมลพิษ จากการด าเนินกิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดย ปตท.ได้มีการท า Carbon Accounting ส าหรับกลุ่ม ปตท. เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) ของกลุ่ม ปตท.  เป็นข้อมูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปล่อย GHG โดยได้มีการ
ก าหนดมาตรฐาน (Standardization) การค านวณปริมาณปลดปล่อย GHG  และติดตามการปลดปล่อย GHG ของกลุ่มปตท.เป็น
รายปีตั้งแต่ปี 2550 มีการศึกษาแบบจ าลองการตัดสินลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งด้านอากาศและแหล่งน้ า โดยการ
พัฒนาแบบจ าลองการกระจายมลพิษทางอากาศ และท าบัญชีแหล่งน้ าและข้อมูลการใช้น้ าในพื้นที่มาบตาพุด สวญ.ได้
ท าการศึกษาวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเช้ือเพลิงจากปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปล่อยมลพิษแล้ว สวญ.ยังมีงานวิจัยด้านการบ าบัดมลพิษ เช่นการบ าบัดดิน
ปนเปื้อนน้ ามันด้วยกระบวนการทางชีวภาพ ได้แก่การพัฒนาเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) การพัฒนาวิธีเก็บแบบทีเรียบ าบัด
ในรูปเซลล์แห้ง (Freeze-Dry) และการบ าบัดโดยใช้พืชร่วมกับจุลินทรีย์ (Land Farming) รวมถึงให้บริการหาแนวทางบ าบัด
มลพิษแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่นงานวิจัยกระบวนการบ าบัดปรอทจากน้ าทิ้งของ PTTAR และการบ าบัดน้ าทิ้งปนเปื้อนน้ ามัน
จากสถานีบริการน้ ามันของ ปตท. โดยใช้เครื่องบ าบัดแบบ air-lift รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีการบ าบัด VOCs และ NOx ด้วย
กระบวนการ Photocatalytic นอกจากนี้ยังมีการวิจัยการเลี้ยงสาหร่ายส าหรับดูดซับ CO2 และผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ทั้งหมดนี้เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพกรณีเกิดเหตุการณ์จริง จะเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การป้องกันและแก้ไข
กรณีฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  และมีต้นทุนการบ าบัดต่ า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานที่ยึดมั่นต่อความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ปตท. ต่อสังคม 

4.5.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

การจัดท าแผนและบริหารงานวิจัย เป็นส่วนที่ส าคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดท าแผน
วิจัยและพัฒนาทั้งระยะส้ันและระยะยาว (Roadmap) ด าเนินการควบคุมติดตามผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมทั้งประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยต่างๆ และ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สร้างสรรค์ผลการศึกษาวิจัยอย่างบูรณาการและเช่ือถือได้ อันจะเป็นหนทางในการสร้างมูลค่าและโอกาส
ทางธุรกิจในเชิงรุก นอกจากนี้ยังด าเนินการส ารวจตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และ
บริการ ที่ครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท .   มีการประเมินและส ารวจภาพพจน์องค์กรอย่างต่อเนื่อง   เพื่อที่จะน ามาใช้
ประกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจให้สนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยังศึกษาและวิจัย ทางด้านตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะห์ทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และสายโซ่คุณค่า
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ผลิตภัณฑ ์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธ์องค์กร  โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังมีการส ารวจความพึงพอใจของ
พนักงานต่อองค์กรและหน่วยงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมซ่ึงกันและกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันรวมทั้งช่วยให้กลุ่ม ปตท. 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ปตท. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท.(PTT Group R&TI Committee) 
ประกอบด้วย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.   หน่วยงานวิจัยของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และหน่วยธุรกิจ ปตท. มีหน้าที่ส าคัญ
คือก าหนดและจัดท านโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายงานวิจัยและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. 

อนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในกลไกเพื่อน าไปสู่ความ
มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สวญ. จึงได้มีการติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อทราบทิศทาง และแนวโน้มด้านพลังงาน
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งศึกษาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพัฒนาน าเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น เช้ือเพลิง
ชีวภาพ   เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) แนวโน้มและนโยบายของภูมิภาคต่างๆในการจัดการด้านพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นศูนย์บริหารจัดการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย กลุ่มธุรกิจ และ
กลุ่มบริษัท ปตท. พร้อมให้ข้อมูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและ
ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิประโยชน์ และ
เงื่อนไขในการร่วมมือกับสถาบันและบุคคลต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ รวมทั้งบริหารจัดการสิทธิบัตรผลงานวิจัยของ 
สวญ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

นอกจากงานวิจัยและพัฒนา สวญ. ได้จัดท าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 
(ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ) จากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 143 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในช่วงที่
ผ่านมาเป็นดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

1,100            1,424 1,457 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพย์สินหลัก  

สินทรัพย์ที่ ปตท. ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย ราคาตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 มีมูลค่าสุทธ ิ687,869.67 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
หน่วย:ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ 
สินทรัพย์เพื่อการส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพย์
อื่นๆ 

งานระหว่าง
ก่อสร้าง 

สินทรัพย์
ไม่มตีัวตน 

สินทรัพย์
เหมือง 

รวม 

มูลค่าสุทธิ 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 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

นอกจากสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท. ประกอบด้วยปริมาณส ารองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมาณส ารองพิสูจน์
แล้วรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) คิดเป็นปริมาณ
น้ ามันดิบและคอนเดนเสท 275 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,529 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 969 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     ปริมาณส ารองน้ ามันดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2) 
 ปริมาณส ารองน้ ามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
 ท่ีพิสูจน์แล้ว(1) (2)  ท่ีพิสูจน์แล้ว(1)   

 (ล้านบาร์เรล)  (พันล้านลูกบาศก์ฟุต)  (ล้านบาร์เรล) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ ต่างประเทศ 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 

(1) ปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณส ารองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม  
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(2) รวมปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้วและการผลิตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

5.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวที่ส าคัญ คือ สัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลัง โดยทรัพย์สิน
ตามสัญญาเป็นทรัพย์สินที่ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงการคลังตามค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ได้แก่ ที่ดิน สิทธิการใช้
ที่ดิน  ท่อและอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกันเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยสินทรัพย์ตามสัญญาดังกล่าวบันทึกเป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ส าหรับสัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว มีก าหนดระยะเวลา   30  ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2580 และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังให้ค าม่ันว่าจะให้ ปตท. ใช้ที่ราชพัสดุที่แบ่งแยก
ให้กระทรวงการคลังต่อไปได้อีกมีก าหนดระยะเวลา  30  ปี โดย ปตท.  ต้องช าระค่าใช้ที่ราชพัสดุเป็นรายปี  ในอัตราค่าใช้ที่
ค านวณจากส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ของค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง (รายได้ค่าผ่านท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึง
รายได้ค่าผ่านท่อตามสัญญานี้ หมายถึง รายได้ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซบนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ซ่ึงรวมค่าบริการ
ส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ตามหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาก๊าซธรรมชาติและอัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 
หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเป็นการค านวณค่าใช้ระบบขั้นบันได (Sliding Scale) ดังนี้ 

                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายได ้
อัตราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นต่่า ส่วนเพิ่ม 

0 – 3,600 5%  = ค่าใช้ขัน้ต่ า 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   = ค่าใช้ขัน้สูง 550 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ ปตท . เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่ส้ินสุดและเป็นคดีที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ ปตท . อย่างมีนัยส าคัญ และเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่  1 
พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1    บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อน  ามันผ่าน 
ที่ดินเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด มีโครงการวางท่อน้ ามัน  ศรีราชา - สระบุรี ผ่านที่ดินเอกชน โดย
ช าระค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ .ศ. 2521 ซ่ึงในรายห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สุสวาสกับพวก ปตท.ก าหนดค่าทดแทนให้ 2 ล้านบาท ห้างฯ กับพวกไม่พอใจจึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เรียกให้ชดใช้เงินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ล้านบาท (ต่อมาแก้ฟ้องเป็น 4,900 ล้านบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากัด ต่อสู้คดีเรื่องค่าเสียหายดังกล่าว ขณะนี้ห้างฯ กับพวก ได้ยื่น หนังสือขอถอนค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2546 และน าคดีไปฟ้องศาลปกครอง กล่าวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่ด าเนินการวาง
ท่อน้ ามันชลบุรี-สระบุรี ผ่านที่ดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ท าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย 7,122.5 
ล้านบาท ปตท.ได้มอบคดีให้ส านักงานอัยการสูงสุดยื่นค าให้การแก้คดี และพนักงานอัยการได้แก้คดีแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางได้ส่งคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม่ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า พรบ. ปตท. ไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองได้พิจารณา
และมีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ให้ยกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม  ผู้ฟ้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

6.2  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) ถูก บริษัท ระยอง 
เพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกให้
ปฏิบัติตามสัญญาหรือร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพื่อขายต่อ
ให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบก าหนดในวันที่ 31 มกราคม 2555  
เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) ได้แจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับ ปตท.  ปตท. จึงจ าเป็นต้องแจ้งไม่ต่ออายุ
สัญญากับ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นเหตุให้บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) ไม่พอใจต่อ
การไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว และอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด จึง ได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เรียกร้องให้ ปตท. และ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยด าเนินการขายกากคอนเดนเสทให้แก่ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากัด (มหาชน) ต่อไปอีก หรือหากไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ได้ยื่นค าคัดค้านต่อสู้คดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการและยื่นค าให้การ
ต่อศาลแพ่งแล้ว คดีอยู่ระหว่างการด าเนินการของสถาบันอนุญาโตตุลาการและด าเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพ่ง 

6.3    บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/
ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษัทผู้รับเหมาได้ใช้สิทธิเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายจากการเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน และอื่นๆ 
ตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ จาก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นว่า การใช้สิทธิเรียกร้อง
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ดังกล่าวนอกจากไม่ถูกต้องตามสัญญา แล้วยังมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหาข้อยุติไม่ได้  ประกอบกับ ปตท. ก็มีข้อโต้แย้งและ 
ข้อเรียกร้องกับบริษัทผู้รับเหมา   ซ่ึงปัจจุบัน ผู้รับเหมาถูกศาลล้มละลายส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอยู่ภายใต้กระบวนการพิทักษ์
ทรัพย์ของศาลล้มละลาย  และ ปตท. ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายไว้แล้ว คดีอยู่ระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการและอยู่ระหว่างด าเนินกระบวนการพิจารณาในคดีล้มละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจ านวน 1,754,879,909.40 บาท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช าระในคดีล้มละลาย เฉพาะสัญญานี้ เป็นเงนิทัง้สิ้น 905,768,832.18 บาท 
 
6.4  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยข์องบรษิัทผู้รับเหมาน าขอ้พิพาทตามสญัญาโครงการวางท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จากการที่บริษัทผู้รับเหมาตาม ข้อ 6.3 ถูกศาลล้มละลายมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่นค า
เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ ปตท. ช าระค่าจ้างและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาต่างๆ ตามสัญญา
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นว่าการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวนอกจากไม่ถูกต้องตามสัญญา
แล้ว ยังมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยังหาข้อยุติไม่ได้  ประกอบกับ ปตท. ก็มีข้อโต้แย้งและข้อเรียกร้องกับบริษัทผู้รับเหมา 
ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และในส่วนคดีล้มละลาย ปตท. ได้ยื่นค าขอรับ
ช าระหนี้ไว้แล้ว  ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินกระบวนพิจารณาในคดีล้มละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นเงินจ านวน 6,576,076,914.12 บาท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับช าระในคดีล้มละลาย เฉพาะสัญญานี้ เป็นเงนิ 643,544,641.17 บาท 

 
6.5   มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ฟ้องคดีปกครอง ปตท. และกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ได้ยื่นฟ้อง ปตท. และกระทรวงการคลัง ต่อศาลปกครองกลาง ในคดี
หมายเลขด าที่ 1912/2554 กล่าวหาว่า การด าเนินการแปรรูปของ ปตท. ก็ดี การกระจายหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ง การประเมิน
ราคาสินทรัพย์ของ ปตท. มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าการขายหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขายใหม่   
ให้หุ้นในโรงกลั่นน้ ามันที่ ปตท. ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงับการผูกขาดโดยส่ังให้ ปตท.ขายหุ้นในโรงกลั่น  และ
ขอให้สาธารณสมบัติอันได้มาจากอ านาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงับการผู้ขาดโดยส่ังให้ ปตท.ขาย
โรงแยกก๊าซ   ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดท าค าให้การแก้ต่างคดี
และพนักงานอัยการผู้รับมอบอ านาจได้ยื่นค าให้การต่อศาลแล้ว 
 
 6.6   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 4 คน ฟ้องคดีปกครอง นายกรัฐมนตรีกับพวก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 4 คน ได้ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน (ปตท. เป็นผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 5)  
ต่อศาลปกครองกลาง อ้างว่า มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ให้ปรับขึ้นราคา
ก๊าซ NGV และ LPG ที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง เป็นมติที่ขาดการตรวจสอบ และเป็นดุลพินิจที่ไม่สุจริต เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และผลักภาระราคาให้แก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอื่นโดยไม่เป็นธรรม โดยขอให้ศาลมีค าส่ังเพิกถอนมติ ครม. 
และมติ กพช. ดังกล่าว พร้อมทั้งให้เปิดเผยต้นทุนที่แท้จริงและรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หรือประชาชนก่อนด าเนินการ  
ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาจัดท าค าให้การแก้ต่างคดีแล้ว  อยู่ระหว่าง
รวบรวมและน าส่งข้อเท็จจริงให้พนักงานอัยการ เพื่อจัดท าค าให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางต่อไป 
  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 157 

7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลักทรัพยข์อง ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น 

7.1.2 พันธบตัรและหุ้นกู ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง
จ านวน 10,000 ล้านบาท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกันจ านวน  142,804  ล้านบาท รวมพันธบัตรและ
หุ้นกู้ ปตท.ในประเทศ ทั้งสิ้น 152,804 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท . สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและ
สกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน จ านวนเทียบเท่า  48,322 ล้านบาท โดยรายละเอียดส าคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

พันธบตัรและหุ้นกู ้
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท. ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

10,000 

 

ปี 2555-2563 

 

ไม่ม ี
 

หุ้นกู้ ปตท.กระทรวงการคลังไม่ค้ าประกัน    

- หุ้นกู้ในประเทศ  1/ 4/ 142,804 ปี 2555-2653 ไม่ม ี

- หุ้นกู้ต่างประเทศ 2/  3/   4/ 48,322 ปี 2557, 2560, 
2565, 2578 

ไม่ม ี

รวม 191,126   

รวมพันธบัตรและหุน้กู้ ปตท. 201,126   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยได้ปรับแนวโน้มเครดิตจากระดับ “A3” 

แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2554 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุน้กู้ต่างประเทศของ ปตท. 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มีหลกัประกัน ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC125A 15,000 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 4.25      ปีที่ 5 – 8 ร้อยละ 5.75     
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 8 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC127A 8,500 ร้อยละ 3.20 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 3 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.75       
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ปี              

อายุ  5 ปี  ก าหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50   
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ปี             

อายุ  5 ปี  ก าหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปีที ่1 - 3 ร้อยละ 5            ปีที่ 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี              

อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีที่  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี              

อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ  8 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีที ่1 - 6 ร้อยละ 5      ปีที่ 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 12 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 4,000 
ปีที ่1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทกุครึ่งป ี

อายุ 7 ปี 15 วัน ก าหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 11 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2561 
PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 15 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2562 
PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 15 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี อายุ 15 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 2564 
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หุ้นกู ้
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC243A 15,000 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 5      ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีที่ 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 15 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 
2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ก่อนก าหนดได้ ณ ส้ินปีที่ 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีที ่1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 15 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 
2567(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ก่อนก าหนดได้ ณ ส้ินปีที่ 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี

อายุ 100 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 
2653 (ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน
ก่อนก าหนดได้ ณ ส้ินปีที่ 50 
และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุใน
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือ
หุ้นกู)้ 

 
 
หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุ้นกู ้ จ านวน (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อป ี อายุ / ก าหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 12,695.73   ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี
อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 
2557 

USD Bond ปี 2005 10,829.50 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี
อายุ 30 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,247.49 1/ ร้อยละ 2.71 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึง่ป ี 
อายุ 10 ป ีก าหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,864.873/ เฉลี่ยร้อยละ 4.74 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

6,317.803/ เฉลี่ยร้อยละ 1.375 จ่ายดอกเบี้ยทกุครึ่งป ี อาย ุ4 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,528.904/ LIBOR บวกร้อยละ 1.04 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี อายุ 7 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,837.485/ LIBOR บวกร้อยละ 1.05  จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งป ี
อายุ 12 ปี ก าหนดไถ่ถอนปี 
2565 

1/  ปตท.ได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลเยน จ านวน 36,000 ล้านเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 290.51 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดังนี้ จ านวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละLIBOR+0.65 
ต่อปี และ จ านวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีที่ LIBOR มากกว่าร้อยละ4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 
ต่อปี กรณีที่ LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จ านวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญา
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อนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา LIBOR+0.20 ต่อปี  

2/  ปตท.ได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กุลบาทบางส่วน จ านวน 3,054 ล้านบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จ านวน 
90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเปน็ภาระหนี้สกุลบาท จ านวน 2,946 ล้านบาท 

3/  ปตท.ได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกูส้กุลบาทบางส่วนจ านวน 6,000 ล้านบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จ านวน  
198.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 1.375 ต่อปี  

4/ ปตท.ได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกลุบาท จ านวน 2,636 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญ จ านวน 79.45 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ 6mLIBOR+1.04 ต่อปี  

5/ ปตท.ได้ท าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกลุบาท จ านวน 4,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญ จ านวน 120.55 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ร้อยละ 6mLIBOR+1.05 ต่อปี  

 

7.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ ปตท. 

7.1.3.1   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2548 ได้มีมติรับทราบการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ 
ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. จ านวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

 รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จ านวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2548  

 รุ่นที่ 2 (PTT-W2) จ านวน 20,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2549  

 และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จ านวน 40,000,000 หน่วย เพื่อรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 

40,000,000 หุ้นโดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบับ และใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบับสามารถใช้สิทธิได้

ในวันท าการสุดท้ายของทุก  3 เดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  

มีดังนี้ 

 

 ฉบับที่ 
จ านวน 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

1. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

2. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 
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3. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

4. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งนี้  นับแต่วันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W1) จนถึงครั้งสุดท้าย (วันที่ 31 สิงหาคม 2553) มีจ านวนผู้ใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งส้ิน  39,407,300 หน่วย 

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนให้ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                 - ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.ไม่ได้รับการจัดสรร Warrant ยกเว้น 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                เมื่อวันที่  11 เมษายน 2549  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2549  ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จ านวน 20,000,000 หน่วย เพื่อรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญจ านวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. 
โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบ่งออกเป็น  4  ฉบับ  และใบส าคัญแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบับ  สามารถใช้สิทธิได้ในวันท า
การสุดท้ายของทุก    3  เดือนตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้  
ดังนี้ 

 ฉบับที่ 
จ านวน 

ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อัตราการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 28 กันยายน   
 2550 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2551 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 162 

3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2552 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใช้สิทธิฯ ได้ครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน   
 2553 และสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท าการ 
 สุดท้ายของทุก   3 เดือน  นับจากวันใช้ 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบส าคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และก าหนดวันใช้สิทธิครั้ง 
 สุดท้าย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

 ทั้งนี้ นบัแต่วันออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W2)  จนถึงครัง้สุดท้าย (วันที่ 28 กันยายน 2554)  มีจ านวนผู้ใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (PTT-W2) รวมทั้งส้ิน  19,646,600  หนว่ย   

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนให้ทายาท  หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                 -  ผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร  ได้แก่  กรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท .  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.  ไม่ได้รับการจัดสรร  Warrant  ยกเว้น 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     
               ผู้ถือหุ้น 

ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุน้ตามขอ้มูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยเงินปนัผลระหว่างกาล ปี 2554 (วันที่  9  มีนาคม  
2555) ดงันี ้ 
 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน  2,857  28,572 - 

ทุนช าระแล้ว     (ณ  วันที่  31ธันวาคม  2554) 

    - กระทรวงการคลัง 

    - กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี 

    - กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย 

    - สถาบันและนักลงทนุทั่วไป 

 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 

ทุนยังไม่ช าระ  1  9  
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                 ทั้งนี้ รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 12 อันดับแรกของ ปตท. เปน็ดังนี้  (ณ วันที่  9  มีนาคม  2555) 
 

ล าดับที ่ รายชื่อ จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.111 

2.  กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 217,900,000 7.629 

3.  กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 217,900,000 7.629 

4.  บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากัด. 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.  ส านักงานประกันสังคม (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.    ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 5, 6 และ 8  มีชื่อเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม 
กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทนภาครัฐ ที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายการจัดการ ปตท . โดยเสนอ
ผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรายอ่ืนซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล าดับที่  5, 6 และ 8  ไม่ได้มี
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น 

2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเกี่ยวกับการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท. 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส ารองต่าง  ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น  ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล
ประจ าปีแล้วจะต้องน าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น  หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งส ารองตามกฎหมาย
แล้ว  บริษัทย่อยนั้น  จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

 หากไม่มีความจ าเป็นอันใดคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้
ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัทไม่ได้ก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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8. การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
 ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของ ปตท. ดังนั้นส่ิงที่จะท าให้ผู้ถือหุน้ไว้วางใจ 
และมั่นใจในการลงทนุกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบายหรอืการด าเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผู้ถือหุน้พึงได้รบัอย่างเป็น
ธรรมตามที่กฎหมายก าหนด หรอืมากกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดทีี่สุด เปน็ที่
ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอ 
 นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายปี 2544  
ปตท. ให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยก าหนดให้ ปตท. “ต้องจัดท านโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการก ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัขิององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของบริษทั ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) รวมทั้งได้ก าหนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจัดท าคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และ
ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เปน็ครั้งแรกในปี 2544 และต่อมา คณะกรรมการ 
ปตท. จัดให้มีการปรบัปรุงอย่างตอ่เนื่องอีกจ านวน 2 ฉบบั ในปี 2548 และ 2552 เพื่อให้มคีวามสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบรษิัทจดทะเบยีน ปี 2549  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลักการ 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุน้  การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มาเป็นแนวทางหลัก รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อการเคารพสิทธมินุษยชน การเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปญัญา และการเคารพสิทธิของผูบ้ริโภค เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎหมายทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวมีสถานะเป็นประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ ปตท. ได้เผยแพรคู่่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ฉบับปรบัปรุง ครั้งที่ 2 บนระบบเครือข่าย 
PTT Intranet และบน เว็บไซต์ ของ ปตท.  โดยสรุปสาระส าคัญการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการเป็น ดังนี ้

8.1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 
 ในฐานะเจ้าของบรษิัท ผู้ถือหุ้นยอ่มมีสิทธิก าหนดทศิทางการด าเนนิธุรกิจของบริษทั หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อบรษิัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคดิเหน็ ติดต่อซักถาม และพิจารณา
ลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลบรษิัทแทนผู้ถือหุ้นดังนัน้ผูถ้ือหุ้นจงึมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุน้ มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

                8.1.1  ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุน้ 
 ปตท. ได้ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วันส้ินสดุรอบปบีัญชีของ ปตท. 
และในกรณีที่มีความจ าเปน็เร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ 
หรือเกี่ยวข้องกบัเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัตจิากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษทัจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นเป็นกรณีไป  

ทั้งนี้ในปี 2554 ปตท. ได้จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2554 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ เขตคลองเตย กรงุเทพฯ และในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
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                8.1.2  การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
 เมื่อคณะกรรมการ ปตท. มีมติใหม้ีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะด าเนินการเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมโดยละเอียดล่วงหน้าโดยการแจง้ข่าวประกาศในเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 
 ปตท. ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. เป็น
ผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ/ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมที่ผ่านมามีรายละเอียดครบถ้วน  รายงานประจ าปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม  เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น  และได้ท าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 
3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม  
 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ปตท.ได้น าข้อมูลหนงัสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปดิเผยใน เว็บไซต์ 
ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน 

 8.1.3  การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  ประธานที่ประชุมจะแนะน าคณะกรรมการ คณะผู้บรหิาร ผู้สอบบัญชีของบรษิัท 
และที่ปรึกษากฎหมายซ่ึงท าหน้าที่เปน็คนกลางใหท้ี่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นทีต่้องลงมตใินแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการ
ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ  ถามค าถามใน
แต่ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเดน็ 
และใหค้วามส าคัญกับทุกค าถาม แล้วจึงใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานจะ
ด าเนินการให้ผู้ถือหุน้ลงมตเิป็นรายบุคคล 
 ประธานฯ จะด าเนนิการประชุมตามล าดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทราบ
ล่วงหน้า เว้นแต่ทีป่ระชุมจะมีมตใิห้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วม
ประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุน้รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไว้เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว ตามที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนีใ้นการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี 2554 ไม่มีการเปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด 
 อนึ่งในการประชุมทุกครัง้จะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกต้องครบถ้วน และสรปุด้วยการลงมติพร้อมกับนับ
คะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาทีใ่ช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ  3 - 4 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2554 ได้ก าหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมเวลา 13.33 น. โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมดงัต่อไปนี้  

กรรมการบรษิัท  
1. นายนริศ ชัยสูตร รักษาการประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ กรรมการ 
3. นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
4. นายวัชรกิต ิวัชโรทัย กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการสรรหา/ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
5. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
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6. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ / กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายสุรพล นิติไกรพจน ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
8. นายอนุวัฒน ์เมธีวิบูลวุฒ ิ กรรมการอิสระ 
9. นายภูษณ  ปรีย์มาโนช กรรมการอิสระ 
10. นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ กรรมการอิสระ 
11. นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ 
12. นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ผู้บริหาร  

1. นายเทวินทร ์วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงิน 
2. นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมทั้งยังมีผูบ้ริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญข่องหน่วยธุรกิจเข้าร่วม
ประชุมและตอบข้อซักถามด้วย 

ผู้สอบบัญช ี  

1. นางมะยุรีย ์ จันทะมาตย ์ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
2. นางสาวพิสมัย  แฉล้มเขตต ์ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
3. นางสาวอังคณา  เตชะวงศากร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 

ที่ปรึกษากฎหมาย (ท าหน้าที่ตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) 
1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกล่ า บริษทั วีระวงศ ์ชินวัตร และเพียงพนอ จ ากัด 
2. นายอัครพล  พิเชษฐวณิชย์โชค บริษทั อัลเลนแอนด์โอเวอรี ่(ไทยแลนด)์ จ ากัด 
3. นางมนัญญา  ธิตินันทวรรณ บริษทั อัลเลนแอนด์โอเวอรี ่(ไทยแลนด)์ จ ากัด 
4. นายสรายุทธ  จิตต์ประเสริฐงาม บริษทั อัลเลนแอนด์โอเวอรี ่(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม)  

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 6,785 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,071 ราย และรับมอบฉนัทะ 3,714 ราย 
รวมเป็นจ านวนหุน้ทั้งสิ้น 2,162,521,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.90 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ส าหรบัการประชุม 
คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง ปตท. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนจดัท ารายงานความขัดแยง้ของ

ผลประโยชนท์ั้งที่เปน็แบบรายงานประจ าปี และแบบรายงานใหมร่ะหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใดๆ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทีข่ัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรอืมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจง้ต่อ
ที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ   

 8.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 1 วันหลังจากเสรจ็ส้ินการประชุม และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุน้  ซ่ึงจดบันทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการ
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ออกเสียง  รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ก าหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม วีดีทัศน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซตข์อง ปตท.  

8.2 การปฏบิัติต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 แม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจ านวนที่ไม่เท่ากัน มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจ านวนหุน้ที่ถอื แต่มิได้หมายความว่า
การมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผู้ถือหุน้จะแตกต่างกนั  ปตท. จงึปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคดิเหน็ทางการเมือง และแมผู้้ถือหุน้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถอืหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้  

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. ก าหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบคุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าใหค้ณะกรรมการ ปตท. พิจารณาก าหนดเปน็ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การก ากับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดยีว หรือหลายท่านที่มหีุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้นเสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบคุคลที่มคีวามเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของป ี
 ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  ปตท. ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ปตท. และแจ้ง
ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553  เพื่อใหผู้้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแตง่ตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2555 
ปตท. ได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ
ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเปน็กรรมการในระยะเวลาดังกล่าว  

 8.2.2  การอ านวยความสะดวกแกผู้่ถือหุ้นในการประชมุผู้ถือหุน้ 
 ในการจัดการประชุมผู้ถือหุน้ฯ ปตท. ได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุน้ทุกราย ด้วยการจัดให้มเีจ้าหน้าที่คอยดูแล 
ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการคัดเลือกสถานที่ประชุมที่สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทีใ่ช้
รถเข็น การจดัห้องประชุมส ารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่างห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและ
แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหก้ับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน การจัดเจ้าหน้าที่
ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ช่ัวโมง การขยายระยะเวลา
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส าหรับผู้ถือหุน้ที่มาร่วมประชุม  
 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปขีอง ปตท. เป็นคนไทย  และด าเนนิการประชุมผู้ถือหุน้เป็น
ภาษาไทย แต ่ปตท. ไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเปน็ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ถือหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  และจัดท าเว็บไซตข์อง ปตท. เปน็  2  ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มคีวาม
เชี่ยวชาญทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยซักถามข้อ
สงสัยหรืออภิปรายในทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น ปตท. จะจัดให้มีการส่ือสารที่เหมาะสมและมีการแปลเปน็ภาษาไทยทั้งค าถาม และค าตอบ
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอ านวยความสะดวกในการส่ือสารส าหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

 8.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพื่อรักษาสิทธิใหผู้้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุน้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อืน่หรอืกรรมการอิสระของ 
ปตท. ท่านใดท่านหนึง่จากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรายช่ือไว้ในหนังสือมอบฉนัทะตามแบบที่
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กระทรวงพาณิชย์ก าหนดเพื่อให้เป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นไดโ้ดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนีใ้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบ
ฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัตติ่อผู้รบัมอบฉนัทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปดิเผยแบบ
หนังสือมอบฉนัทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน เว็บไซตข์อง ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอืน่ๆ  

8.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ได้ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และก าหนดพันธกิจเป็น
เป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้ 
ต่อประเทศ ด า เนินการสร้ างความมั่นคงด้ านพลั ง ง านในระยะยาว  โดยการจัดหา ปริมาณที่ เพี ยงพอ   

มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม  
ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมในการด าเนินการกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้

มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน 
ต่อผู้ถือหุ้น  ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์  สามารถสร้างก าไรเพื่อผลตอบแทนที่ดี  และให้มกีารเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน   
ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  โดยผ่านการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ  ที่มีคุณภาพสูงในระดับ

มาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม 
ต่อคู่ค้า ด าเนินธุรกิจร่วมกัน โดยพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มุ่งสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี   

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการท างานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  ให้ความมั่นใจในคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นน า  

8.3.1  การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง 6 กลุ่ม 

8.3.1.1 ประเทศ  
ในฐานะรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าที่เปน็บริษทัพลังงานแห่งชาติ ปตท. เป็นผูจ้ัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศอย่างเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย พัฒนา ผลิต 
และจัดจ าหน่ายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึง่พาการน าเข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ  สร้างรายได้ให้
ภาครัฐซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพือ่น าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และเป็นผู้น าในการพัฒนาพลังงานทดแทน 

 ปตท. ด าเนนิธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจ าหน่าย โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิและลงทนุในสถานีบริการ NGV รวมทั้ง
ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ น าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และในรปูของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 
Natural Gas (LNG) เพื่อใหเ้พียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
และขนส่ง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มก าลังการแยกก๊าซธรรมชาติและการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเปน็วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

ปตท. จดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนและ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2 ช่องทางหลัก คือ ตลาดค้าปลีก โดยจดัจ าหน่ายผ่านสถานีบริการน้ ามัน ปตท. 
ซ่ึงได้พัฒนาเปน็สถานีบริการที่ทนัสมัยแบบครบวงจร และตลาดพาณิชย์ โดยจัดจ าหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด
ต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทน
น้ ามันดีเซลอย่างต่อเนื่อง 
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นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลิต ธุรกิจโรงกล่ันน้ ามัน  และธุรกิจปิโตรเคมผีา่นบริษทัใน
เครือโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์
สูงสุดอันมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

8.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. ด าเนินธุรกิจโดยปฏบิัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแลอย่างเคร่งครดั มีการจัดการด้าน

พลังงาน ปิโตรเลียมอย่างมืออาชีพ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีแผนจดัการเหตฉุุกเฉินและสภาวะ
วิกฤติ รวมทั้งน ามาตรฐานคุณภาพสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมมา
ใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และสนับสนุนใหบ้ริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ปฏิบัตติามอย่างเครง่ครดั 

ปตท. แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่ือสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคมเปน็ประธาน และฝ่ายกิจการเพื่อสังคมเปน็หน่วยงานรับผดิชอบและแต่งตัง้
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของกลุ่ม ปตท. โดยมรีองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรเปน็ประธาน และฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบ เพื่อก าหนดแผนการด าเนนิงานให้ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม ปตท.  

ปตท. ไดจ้ัดท าแนวทางการด าเนนิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. และได้น าไปปฏบิตัิในพื้นที่อาสา
น าร่อง โดยท าการประเมินความสอดคล้องของการด าเนินงานจรงิเทียบกบักรอบการด าเนินงานด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคม (Gap Assessment) ซ่ึงผลที่ได้จะเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กรต่อไป และเพื่อแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ที่ได้รบัการรับรอง
การปฏิบัตติามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) แล้ว 
ประกอบด้วย บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน): โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม, บริษัท ปตท. 
เคมคิอล จ ากัด (มหาชน): โรงงานปิโตรเคม,ี บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน): โรงกล่ันน้ ามัน, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม   
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด: โรงกล่ันน้ ามัน, บริษทั ไทยลู้บเบส จ ากัด, บรษิัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน): โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก  
โพลิโพรพีลีน และ โรงงานผลิตเอทธิลีน, บริษทั ไทยพาราไซลีน จ ากัด, บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกล่ัน จ ากัด 
(มหาชน): โรงงาน AR1 และ AR2, บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากัด และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จ ากัด ซ่ึงทุกพ้ืนที่ได้เข้าร่วม
เป็น “เครือข่าย CSR-DIW” หรือ “CSR-DIW Network” เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่ได้รับเกียรติบตัรแล้ว มีการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาครัฐ และภาคเอกชนกับเอกชนอย่างใกล้ชิด  

ส าหรับในปี 2554 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการปฏิบตัิตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ประจ าปี 2554 โดย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรางวัลประกอบด้วย  

1. CSR-DIW Awards 2554 มีสถานประกอบการได้รบัทั้งสิ้น 117 แห่ง มีสถานประกอบการในกลุ่ม ปตท. ได้รับ
รางวัล 3 แห่ง ได้แก่  (1) บรษิัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเมด็พลาสติก HDPE (2) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) โรงงานบทีีเอ็กซ์ และ (3) บรษิัท พีททีี โพลีเมอร์ โลจิสตกิส์ จ ากัด 

2. CSR-DIW Continuous Awards 2554 มีสถานประกอบการได้รบัทั้งสิ้น 139 แห่ง มีสถานประกอบการในกลุ่ม 
ปตท. ได้รบัรางวัล 11 แห่ง ได้แก ่(1) บรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง (2) บริษัท ปตท. จ ากัด 
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(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (3) บรษิัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพีลีน (4) 
บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน (5) บรษิัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (6) บริษทั ไทยออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) (7) บริษทั ไทยลูบ้เบส จ ากัด (มหาชน) (8) บรษิัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด (9) บรษิัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (10) บรษิัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด และ (11) บรษิัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ จ ากัด 

3. CSR-DIW Network Awards 2554 มีสถานประกอบการได้รับทัง้สิ้น 34 แหง่ มีสถานประกอบการในกลุ่ม 
ปตท. ได้รบัรางวัล 1 แห่ง ได้แก่ บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้มีค าส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมและ
การส่ือความกลุ่ม ปตท. ในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ในพืน้ที่จงัหวัดระยอง 
จ านวน 11 บริษทั เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลงานฯ ของกลุ่ม ปตท. ในพื้นทีจ่ังหวัดระยอง ให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน  

อย่างไรก็ดี ปตท. ยังมุ่งมั่นด าเนนิงานด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้านการศึกษา 
สังคม ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อ “พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย”  

อนึ่ง ข้อมูลการด าเนนิการ ในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ “พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย” และหัวข้อ.พลเมืองที่ดขีอง
สังคม”ในรายงานความยั่งยืนปี 2554 แล้ว 

8.3.1.3 ผู้ถือหุ้น 
กลยุทธ์การเจริญเตบิโตอย่างยั่งยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ามาใช้ในการบริหารจดัการ ปตท. ให้เปน็

องค์กรที่มคีวามเปน็เลิศในด้านการด าเนินงาน (High Performance Organization) โดยตั้งมั่นอยูบ่นหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) 
เพื่อให้นักลงทุนมัน่ใจว่า ปตท. จะเป็นบรษิัทที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เปน็องค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยไปอีกนาน 

 กิจกรรมส ำหรบัผู้ถือหุน้ 
 ปตท. ได้จดัใหผู้้ถือหุน้รายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยีย่มชมการ

ด าเนินงาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผูบ้รหิาร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่จงัหวัดระยองของ ปตท. อยา่งต่อเนื่องตั้งแตป่ี 2549 เป็นตน้มา ส าหรับในปี 2554 ไดก้ าหนดเปน็แผนงานว่าจะจดั
กิจกรรมในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2554 แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ จึงไดม้ีการก าหนดวัน
จัดกิจกรรมใหมไ่ปเปน็วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะจัดให้ผูถ้ือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง จ านวน 480 คน โดยแบ่งเปน็ 3 รุ่นๆ ละ 160 คน   

ปตท. ได้น าส่งหนังสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซ่ึงปรากฏรายช่ือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ประจ าปี 2554 (วันที่ 9 กันยายน 2554) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้า
เยี่ยมชมกิจการของ ปตท. อนึ่ง เนือ่งจากมีผู้ให้ความสนใจและแจง้ความประสงคท์ี่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จ านวน
มากกว่า 3,000 คน ปตท. จึงใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยผู้บรหิาร เมื่อวันที่ 
26 ตุลาคม 2554 และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าทีข่อง ปตท. ได้
ด าเนินการแจง้ผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพทเ์พื่อยืนยันการตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.   

ส าหรับผู้ถือหุน้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ ในครั้งต่อไปสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดโครงการได้
บนเว็บไซตข์อง ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิส าหรับผู้ถือหุน้ที่ยงัไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น 

กิจกรรมส ำหรบัผู้ถือหุน้กู ้
ส าหรับกิจกรรมการสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ ในปี 2554 ปตท. ไดจ้ัดงานแสดงคอนเสิร์ตมีช่ือว่า ”The Everlasting 

Concert”  ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามเข้าร่วมงานประมาณ 14,500 คน รวมทั้งได้จดักิจกรรม
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ด้าน CSR ในงานคอนเสิร์ตดังกลา่ว ประกอบด้วย บูทพลิกใจ “พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน” น าเสนอรายละเอียด
โครงการพลิกใจ ที่ ปตท. จดัตั้งขึน้ เพื่อเทดิพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระองคท์รงเจริญ
พระชนมายุ 84 พรรษา และ บูทสอยดาว โดย ปตท. ได้น าเงนิที่ไดท้ั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับ ครอบครัวทหาร
จากอุบัติเหตุเฮลคิอปเตอร์ตก ที่อทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ ปตท. จัดขึ้น
เพื่อเปน็ช่องทางรักษา และความสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท.กับผู้ถือหุ้นกูข้อง ปตท. และเพื่อตอบแทนผู้ถือหุน้กู้ทั่ว
ประเทศที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนหุ้นกู้ ของ ปตท. อาทิ กิจกรรมบรรยายธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธ ี กิจกรรมชม
ภาพยนตร์ต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอนยุทธนาวี  และ ภาค 4 ตอน ศึกนนัทบุเรง และ กิจกรรมสัมมนาใน
หัวข้อ  “ลงทุนสไตล์ happiness” เป็นตน้ 

 กิจกรรมส ำหรบันักลงทุนสถำบัน 
ในปี 2554  ปตท. ได้จัดให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการและพบผูบ้รหิารเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเป็นประจ าปีในช่วงเดือนมกราคม และจัดให้มีการเยี่ยมชมการด าเนินงานของโรงแยกก๊าซฯหน่วย
ที่ 6 ทีจ่ังหวัดระยองโดยในการเยีย่มชมดังกล่าว นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้มโีอกาสทราบถึงทิศทางการด าเนนิ
ธุรกิจของ ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.  

8.3.1.4 ลกูค้า 
ปตท. ค านงึถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซ่ึงเป็นผูท้ี่ซื้อสินค้าและบริการจาก ปตท. ด้วยราคาที่เป็นธรรม มี

คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง   

ปตท. น าระบบการบรหิารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการบรหิารคุณภาพด้วยกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และถือความปลอดภัยเปน็หัวใจในการปฏิบตัิงาน โดยการน ามาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001 / 
มอก. 18001 / ISO 14001 มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ปตท. ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ ามนัอยู่บนหลักการแข่งขนัเสรีตามกลไกตลาดโดยมีหน่วยงานของรฐัท าหน้าทีดู่แล
การขายปลีกให้เหมาะสม ทั้งนี้ ความแตกต่างของราคาขายปลีกน้ ามันเปน็ปจัจัยต่อการตดัสินใจที่ส าคัญของผู้บริโภค ราคา
ขายปลีกของ ปตท. และผูค้้ารายอืน่จึงอยู่ในระดบัทีเ่ท่ากันหรือใกล้เคียงกันอย่างมากเพราะผู้ค้าแต่ละรายไม่อยากเสียส่วน
แบ่งการตลาดจึงต้องปรับราคาใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกัน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า ปตท. ชะลอการปรับขึ้นราคาขายปลีก
น้ ามันในประเทศให้ช้ากว่าคู่แข่งอยู่เสมอเพื่อเปน็การแบ่งเบาภาระของผูบ้ริโภค 

ปตท. มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้บรโิภค อาทิ การจัดให้มีบริการหลากหลายและส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในสถานีบริการอาทิ ร้านค้าสะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านอาหาร ศูนย์บริการน้ ามันหล่อลื่น 
บริการล้างรถ รวมถึงการให้บริการของธนาคาร ภายใต้แนวคิด “ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว...PTT Life Station” เพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เช่น ผลิตภัณฑ ์PTT Blue Innovation ซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิงสูตรใหม่ทีใ่ห้การเผาไหม้สมบูรณ ์และผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืนใหม ่4 ชนิด 

นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดให้มีระบบ Call Center ที่มีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคดิเหน็ ข้อติชม และข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้า และผู้บริโภค มีระบบการตอบสนองข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ มีการรับฟังความคิดเหน็
ภายหลังจากการใช้บริการระบบ Call Center เพื่อน าไปปรบัปรงุการให้บริการ และมีการส ารวจความคิดเห็นด้วย 

8.3.1.5 คู่ค้า 
ปตท. ให้ความส าคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญที่ช่วยเหลือ ในการด าเนนิธุรกิจซ่ึงกนัและกัน โดย 

ปตท. จะปฏบิัติต่อคูค่้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน สร้างความสัมพันธ์
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และความร่วมมืออันดี ปฏบิัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และให้ความส าคัญในกระบวนการจัดซื้อจดัหา ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการควบคุมค่าใชจ้่าย  คุณภาพสินค้า และบริการที่ ปตท.จะน ามาใช้ด าเนินกิจการ มีการก าหนดขั้นตอนการจัดหา
พัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. ก าหนดใหผู้้เสนอราคาจะตอ้งปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท างานและการใช้
เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะในการท างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อม  ให้ระมัดระวังในการท างานเป็นพเิศษ  และเข้าเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า เพื่อประเมนิถึงศักยภาพใน
การด าเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้พนักงานของบริษทัคูค่้าต้อง
ผ่านการเข้าอบรมการปฏบิัติตนและด าเนินการในพื้นที่การท างานของ ปตท. และปฏบิัติงานตามข้อก าหนดในการเข้า
ท างานในเขตปฏบิัติงานซ่ึงมีรายละเอียดการปฏบิัติตนตามแต่ละลกัษณะงานไว้  

ปตท. น าหลักการ Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเป็นการพิจารณาต้นทุนในการจัดส่งพัสดุ ตลอดจนความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารมาเปน็เกณฑ์พิจารณาในการคัดเลือกคูค่้า เพื่อให้โอกาสแก่คู่ค้าที่มีฐานการผลิตและส านักงาน
ในประเทศไทย อันเปน็การสนับสนุนการจัดหาพัสดุในท้องถิน่ (ภายในประเทศไทย) ส่งผลให้คูค่า้ภายในประเทศมจี านวน
มากขึ้นในพัสดุบางประเภททีบ่รษิัทคู่ค้าภายในประเทศไม่มขีีดจ ากัดในการจัดหา 

8.3.1.6 พนักงาน 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการด าเนินธุรกิจ  ปตท. จงึใหค้วามส าคัญกับพนักงานทุกคนไม่

ว่าจะท างานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏบิัติ  โดย ปตท.ส่งเสริมให้บคุลากร รู้รักสามัคคี ไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
ไม่แบ่งฝักแบง่ฝ่าย ปฏบิัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์  โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี มีความปลอดภัย  จ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับการท างาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างาน  รวมทั้งไม่ให้เกดิกรณีที่มีลักษณะเปน็การคุกคามทางเพศ   ปตท. ส่งเสริมการ
ใช้สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

ปตท. มีความเชื่อม่ันว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึน้อยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมนีโยบาย
มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิาร และระบบการพฒันาบุคคลให้มีความทนัสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาใหพ้นักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเปน็กลไกหลักในการพัฒนาให ้ปตท. ไปสู่ความเปน็
องค์กรแหง่ความเปน็เลศิ  (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร  

จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทนบุคลำกร 
จ านวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏบิัติงาน Secondment ในบรษิัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 เท่ากับ 4,046 คน และ ทั้งนี้ ปตท. ยังคงด าเนินการจดัท าแผนอัตราก าลังคนให้สอดคล้องต่อการด าเนินธุรกิจ ภายใต้
ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความส าคัญกับการจดัสรรทรัพยากรในจดุที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมคีวาม
จ าเปน็ต่อเนื่องจากการลงทนุ นอกจากนั้น ยังได้จดัท าแผนและด าเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อย่างจริงจังในทุกระดบั 
ตลอดจนปรบัขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

ข้อพพิำทด้ำนแรงงำน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
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จ านวนบคุลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2552 - ปี 2554 มีรายละเอียด ดังนี ้ 

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

1.  ก๊าซธรรมชาต ิ 1,196 - 1,206 - 1,270  

2. น้ ามัน 1,199 - 1,182 - 1,387  

3.  ปิโตรเคมีและการกล่ัน 72 - 61 - 68  

4.  สนับสนุน และปฏบิัติงาน
ในบรษิัทที่ ปตท.ถือหุ้น 

9381/ 2762/ 1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 

5.  บริษัทย่อยและกิจการ 
    ร่วมค้า 

- 7,676 - 8,743 - 17,964 
 

รวม 3,405 7,952 3,526 9,015 3,770 18,240 

 
 

หมำยเหตุ  :  1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

ค่าตอบแทนแก่บคุลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญแ่ละผูบ้ริหารระดับสูง) 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เงินเดือนรวม 2,900,872,989 2,976,806,620 3,044,018,589 
โบนัสรวม 1,336,855,751 1,482,437,324 1,465,345,881 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 280,726,154 284,638,508 293,871,121 
อื่นๆ (ถ้าม)ี 1,346,214,160 1,592,691,853 2,076,671,038 
รวม 5,864,669,055 6,336,574,305 6,879,906,629 

ค่ำตอบแทนอื่นๆ 
ปตท.ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ให้กับผูบ้รหิารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การด ารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบรษิัทใน
ธุรกิจชั้นน าประเภทเดียวกัน อาทเิช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏบิัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ และในปี 2548 และ ปี 2549  
ปตท. ยังได้ขออนุมัตจิัดสรรสิทธใินการซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จ านวน 60,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในกลุ่มที่มาปฏบิัติงานประจ าในต าแหน่งงานของ ปตท. เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏบิัติงานของผู้บรหิาร และพนักงาน ให้มุ่งปฏบิัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและการมีส่วนรวมในการบริหารและพัฒนาองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบตัิงานและการด าเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต  ทัง้นี้ รายละเอียดได้รายงานไว้ในหัวข้อ “ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของ ปตท. แล้ว” 
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กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบทรพัยำกรบุคคล 
เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแหง่ความเปน็เลศิ  ตั้งแต่ป ี2553 เปน็ต้นมา ปตท.ได้พัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรบุคคลให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ และสนบัสนุนให้พนักงานได้ใช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมๆ กับ
ความส าเร็จขององค์กรด้วย  เช่น   

 พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ด้วยกลไก Learning Organization  
  ปตท. ได้พัฒนาระบบส าหรบัจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge Management) ที่ส าคัญขององคก์ร 

โดยสนับสนุนให้ผูบ้รหิารและพนักงานมีการจัดเกบ็ข้อมูลองคค์วามรู้ให้เป็นระบบและเปน็ปจัจบุนั รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้ประโยชน์ได้จากระบบฐานข้อมูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยให้
พนักงานสามารถเรียนรู้ แก้ไขปญัหาต่างๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนา
ศักยภาพได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง  ซ่ึงเป็นรากฐานส าคัญในการน าไปสู่การเป็นองค์กรแหง่ความเป็นเลศิ 
ดังนั้น “การที่เราจะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้นัน้ ก็ด้วยก าลัง สติปัญญาของคน Learning เป็น 
Lifetime หยุดไม่ได”้  

  ทั้งนี้ ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพัฒนาให้กบัผู้บรหิารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่แรกเข้าจนถึง
เกษียณอายุการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถตามทิศทางขององค์กรและ
หน่วยงานต้องการ  

 สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 
  นอกเหนือจากระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่มุง่เนน้พัฒนาพนักงาน ปตท. ให้เป็น คนเก่ง หรอื

เป็นผู้ที่มศีักยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการด าเนินธุรกิจได้แล้ว ปตท. ยังให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาพนักงานใหเ้ป็นคนดี  มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็น
กรอบใหผู้้บรหิารและพนักงานถอืปฏิบตัิ   ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และ
คนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยั่งยืนในระยะยาว 

 ร่วมประสาน  เพื่อก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 
  ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผูบ้รหิารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทศิทาง

และเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จดุหมายเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บรหิารระดบัสูงของ ปตท. และบรษิัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  รวมทั้งสายงาน
สนับสนุนมาร่วมประชุมหารือและก าหนดวิสัยทัศน์และทศิทางขององค์กรร่วมกัน  และถ่ายทอดทิศทาง
ดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้งบประมาณที่มี
ความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

  ในปี 2554 พนักงาน ปตท. ทุกระดับได้ก าหนดวัตถุประสงค์และตวัช้ีวัด (Key Performance Indicators : 
KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามล าดบัเป็นรายบคุคล ตั้งแต่ระดบัองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถงึพนักงาน ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่พนักงานก าหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏบิัติงานและมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของพนักงานแต่ละบุคคล รวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานใน
ระบบ Competency ทั้งหัวข้อที่ใช้ในการประเมนิและวิธีการประเมิน โดยมีการจัดท าและทบทวนระบบการ
ประเมนิบนระบบ COACH ซ่ึงเปน็โปรแกรมใช้ในการประเมินขดีความสามารถพนักงาน พร้อมทั้งปรับปรุง
คู่มือการใช้งาน และมีการน าระบบต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานทางด้านการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงาน ระบบ Career 
Management ซ่ึงเป็นระบบการวางแผนอาชีพส าหรับพนักงาน และระบบ Employee Self Service ซ่ึงเป็น
ระบบจัดการส่วนบคุคลของพนักงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์องคก์ร เป็นต้น   

 พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพทีก่ าหนด  และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
  การบริหารสายอาชีพ (Career Management) คือ การวางแผนหรืการจัดการล่วงหน้า เพื่อเตรียมความ

พร้อม และส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เปน็ไปตามรปูแบบ 
(Model) ที่องค์กรก าหนดขึ้น เพื่อรองรับภารกิจ และสร้างคุณค่าใหแ้ก่องค์กร อย่างต่อเนื่อง 

  ปตท. มีนโยบายในการน าระบบบริหารสายอาชีพมาใช้เป็นกรอบและแนวทางหลักของการบรหิารและ
พัฒนาพนักงานในทุกระดบั โดยการก าหนดสายอาชีพของ ปตท.ขึ้นอยู่กับทิศทางการด าเนนิธุรกิจที่มุ่งสร้าง
ให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการแบ่งการด าเนนิงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บรหิาร
ระดับสูง และกลุ่มพนักงาน ทีเ่ชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมปีระสิทธิภาพ ซ่ึงมีกระบวนการคัดเลือก 
ประเมนิศักยภาพ  และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อย่างเปน็ระบบ  โดย 
 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  (ระดับเทยีบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)  เปน็การบริหารจดัการในรปูแบบกลุ่ม 

ปตท.  (Group Leader Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Management Committee : PTTGMC ) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนด
ทิศทางและนโยบายการด าเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มที่
ปรึกษาสายอาชีพของกลุ่ม ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดบัสูงกลุ่ม 
ปตท. (PTT Group Executive Counseling Team : ECT) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บริหารสายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ช่วยเหลือสนับสนนุ 

 กลุ่มพนักงาน  (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตาม
ความจ าเป็นของการด าเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจใน
อนาคต ส าหรับ ปตท.ได้ก าหนดให้จัดตัง้คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human 
Resource Committee : HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตาม
การด าเนินงานในเรื่องการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มที่ปรึกษา
ประจ าสายอาชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การ บริหารสายอาชีพกลุ่มพนักงาน ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ ควบคุมและติดตามการด าเนินงานทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนา
ตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และทิศทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถึง การ
หมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผดิชอบ ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ 
ความช านาญจากประสบการณ์ในต าแหน่งหน้าที่ใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซ่ึงการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม
ตามความสามารถและความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพร้อม
ส าหรับการเติบโตเป็นผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. แล้ว จะน า ปตท. ไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในที่สุด 

 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
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ปตท. ไดจ้ัดให้มีรูปแบบการส่ือความระหว่างผู้บริหารและพนักงาน  เพื่อให้พนักงานทุกระดบัได้
รับทราบถงึแนวทางการด าเนินงานขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกดิขึ้น และเปดิโอกาสให้
พนักงานแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรบัปรงุประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร 
ในปี 2554 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ ปตท. ที่ก าหนดวาระการประชุมอย่าง
น้อยเดือนละหนึง่ครัง้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee : 
JCC) ที่ก าหนดให้มีการประชุมรว่มกันระหว่างผู้บรหิารและพนักงานในหน่วยงานภูมิภาคทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ยงัไดจ้ัดประชุมส่ือความกับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเปน็ระยะมาโดยตลอด  รวมทั้งการประชุมระหว่างผู้บรหิารและพนักงานทั้งในและนอกสังกัด  และ
การส ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานเปน็ประจ าทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจ
และระดับความผูกพันในปัจจัยตา่งๆ และหาทางแก้ไขและปรบัปรุง  โดย ปตท. มีความเชื่อม่ันว่าการส่ือ
ความที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บรหิารและพนักงานจะน าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  และท าใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน  รวมทั้งได้ด าเนนิการ 
สอบถามความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารและพนักงานผ่านการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. 
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นต้น และมีการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยทีป่รึกษา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลภายนอกจ านวน 1 ครั้ง  และมีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่มร่วมกัน และจดัท าแผนพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสูงของกลุ่ม 
ปตท. ร่วมกัน  

 ก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุม่ ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่านิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท.มีความเชื่อร่วมกันว่า ค่านิยม SPIRIT 
จะเป็นตัวช่วยใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. ผู้บรหิาร พนักงาน เกิดวิถีการท างานร่วมกัน มีทิศทางที่
สอดคล้องกัน มีความเชื่อร่วมกัน และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเปน็เอกลักษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคน
ภายนอกและน าองค์กรสู่การเป็นองค์กรแหง่ความเปน็เลศิอย่างยั่งยืนได้  โดยเรายึดค่านิยม SPIRIT เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเชื่อที่จะน าไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบตัิ ค่านิยม
กลุ่ม ปตท.จึงเปน็องคป์ระกอบทีส่ าคัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นตัวช่วยพวกเราใน
การตัดสินใจสร้างความไว้วางใจกันและกัน และสร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มเดียวกัน ค่านิยม
จึงเป็นตัวผลักดนัที่ส าคัญต่อวิธีการคิดและการปฏบิัตใิห้พนักงานในกลุ่ม ปตท. เปน็ทัง้คนเก่งและคนดี. 
ซ่ึงค่านิยม SPIRIT ประกอบด้วย: 

Synergy =  สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ ่
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
Innovation =  ร่วมสร้างนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

Integrity & Ethics =  ร่วมสร้างพลังความดี 

Trust & Respect =  ร่วมสร้างความเชื่อมั่น 

กำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บรหิำร 
เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหาและแตง่ตั้งต าแหน่งของกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่  จึงต้องตามพระราชบัญญัตมิาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมคีุณสมบัติตาม
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มาตรา 8 ตรี และด าเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึง่จ านวน 5 คน ทีม่ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับเปน็ผูบ้ริหาร ปตท. โดยต้องมคีุณสมบตัิและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ
มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยืน่ใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มคีวามเหมาะสมแล้วให้เสนอ
ต่อผู้มีอ านาจพจิารณาแต่งตั้ง โดยต้องด าเนนิการให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วันทีผู่้บรหิารเดิมพ้นจากต าแหน่ง 
สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บรหิารเดิมต่อหลังจากครบ
ก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องด าเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

ในปี 2554 คณะกรรมการ ปตท. ได้ด าเนินการกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญค่นใหม่เพื่อ
ท าหน้าที่แทนนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ซ่ึงครบวาระตามสัญญาจา้งในวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญต่ามพระราชบัญญัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วนจ านวน 4 คนโดยแบ่งเปน็ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. 3 คน 
และบุคคลภายนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหาด าเนินการด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บรหิาร
สูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้มัครที่เหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา คือนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 
คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอและ 
แต่งตั้งนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.  
คนใหม่ ต่อจากนายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ โดยเข้ารับต าแหน่งตัง้แต่วันที่  10 กันยายน 2554 และมวีาระ 
การด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ ปตท. ได้ด าเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกในการสรรหา
กรรมการผู้จัดการใหญค่รั้งต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บรหิารระดับสูงทีจ่ะ
เกษียณอายุ ในระหว่างปี 2555 – 2560  และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผู้บรหิารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง
การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล คอื Management  Pool  ประกอบดว้ยผู้บริหาร 312 คน และ Potential Pool ของ
ต าแหน่ง Key Area  ไว้เรียบร้อยแล้ว 

ในปี 2552 และปี 2553 ปตท. มีการพัฒนาระบบ “การพัฒนาผู้บรหิารระดบัสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพื่อเปน็การวาง  Succession Plan ส าหรับเตรียมบุคลากรให้มีความขึ้นด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีต าแหน่งว่างของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ต าแหน่งตา่ง ๆ ดังนี ้

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Vice President  :  SEVP) 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญห่รือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 
 ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีผู้รับผิดชอบและหน่วยงานหลักในการบรหิารจัดการ ดังนี้ 
 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 
 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบคุคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 
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 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรหรอืต าแหน่งเทียบเท่าในกลุ่ม 
ปตท. 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญท่รัพยากรบุคคลองค์กร ปตท. 
 ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ปตท. 
 ฝ่ายบริหารศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร ปตท. 
 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละธุรกิจ ปตท. 
 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้ปตท. 

ทั้งนี ้ ได้มีการก าหนด System & Policy  เพื่อเป็นแนวปฏบิัติประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
 หลักการและเหตผุล 
 การวัดผลการด าเนินงาน 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 บทบาทและหน้าทีข่องผูเ้กี่ยวข้อง 
 กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการด าเนนิงานหลกั 
1. การก าหนด Business Driver และ Success Profiles ของแต่ละต าแหน่ง 
2. การคัดเลือกกลุ่มผู้เหมาะสมเปน็ Pool Member 
3. การประเมินศักยภาพเป็นรายบคุคลเทียบกับ  Profile กับต าแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อใหท้ราบ

ประเด็นทีต่้องพัฒนา 
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมีระบบ  

Mentoring เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาและการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ ปี 2554 
 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ  EVP  

- จ านวน Pool Member 73 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด ารงต าแหน่ง  12  ราย (ปี 2551 - 2554) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บรหิารระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จ านวน Pool Member 107 ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด ารงต าแหน่ง  13  ราย  (ปี 2551 - 2554) 

 การเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บริหารระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จ านวน Pool Member  132  ราย  (ณ 31 ธันวาคม 2554) 
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นด ารงต าแหน่ง  26  ราย (ปี 2552 - 2554) 

 จัดท า  SEVP Career Path ของกลุ่ม ปตท. 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. ก าหนด ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไปลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนษุยชนสากล อย่างเคร่งครัดตามหลักปฏญิญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเปน็ส่วนหนึ่งในการปฏบิัติงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล อนึ่ง ข้อมูลการ
ด าเนินการในปี 2554 ในเรื่องนีป้รากฏอยู่ในรายงานความยั่งยืนปี 2554 
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8.3.3  ข้อพิพาทที่ส าคัญกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย”  

       8.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการด าเนนิการที่ส าคัญ เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กบันัก

ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงใหค้วามส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และสร้างช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลทีห่ลากหลายเพื่อใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนทีเ่หมาะสม 
และเป็นธรรมส าหรบัทัง้ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน 

 8.4.1  การรายงานของคณะกรรมการทั้งท่ีเป็นการเงินและไม่ใชก่ารเงิน 

 ปตท. จดัท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีทั้งด้านการเงนิและด้านที่ไม่ใช่การเงินของบรษิทัโดยเปดิเผยข้อมูลไม่น้อยไปกว่าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนดยื่น
ต่อหน่วยงานก ากับดูแล และน าส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดท ารายงานความยั่งยืนปี 2554 (Corporate Sustainability Report 2011) เพื่อส่ือสารนโยบาย แนว
ทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยใช้แนวทางการรายงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 3 และประเมนิความสมบูรณ์ของเนื้อหาเทียบกบั GRI ไว้ที่ระดบั A นอกจากนี้ 
เพื่อแสดงถึงการเปดิเผยข้อมูลอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รบัข้อมูลที่เหมาะสม ปตท. 
จึงจดัให้มีการตรวจรับรองคุณภาพและประเมนิระดบัความสมบูรณ์ของรายงานโดยหน่วยงานภายนอกด้วย 
 ทั้งนี้ ปตท. จัดส่งรายงานความยั่งยืนปี 2554  พร้อมกับรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผูท้ี่สนใจบน
เว็บไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

8.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุน้ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จดัให้มหีน่วยงาน
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations Department) ที่ท าหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูส าคัญต่อผู้ลงทนุและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงนิ เช่น การน าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
มีการท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบรหิาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการด าเนินงานและแนวโน้มใน
อนาคตของ ปตท. ต่อผู้ถือหุน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอและครบถ้วนตามความเปน็จริง  
นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดท านิตยสารเพื่อผู้ถือหุน้กู้ ปตท. ภายใต้ชื่อ “happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เปน็ช่องทางในการส่ือ
ความ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการด าเนินงานของ ปตท.ต่อผู้ถือหุ้นกู้  ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง 
หรือผ่านทางเว็บไซตข์อง ปตท. ซ่ึงมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดป้รับปรุงใหท้ันสมัยเป็นปจัจุบันอยูเ่สมอ  ประกอบด้วย
ข้อมูลส าคัญๆ อาท ิ

 รายงานประจ าปี / แบบแสดงรายการประจ าป(ีแบบ 56-1) 
 ข้อมูลโครงการลงทุนที่ส าคัญ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผูบ้ริหาร 
 การด าเนินการตามนโยบายรัฐ 
 แผนงานที่ส าคัญ 
 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดแีละกิจกรรมส่งเสริม 
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 ผลการด าเนินงานด้านการเงนิ 
 ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน 
 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ส าคัญ 

 โดย ปตท. ได้ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้งการน าเสนอผลงาน
และการแจ้งสารสนเทศขององคก์รต่อนักลงทุน  ผู้ถือหุ้นและผูเ้กีย่วข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด  สรุปได้ดังนี้ 

 ทางตรง  :  ปตท. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและพนักงาน เป็นระยะๆ อย่าง
สม่ าเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซ่ึงจัดโดยสถาบัน
ต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนักลงทนุรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ  และผู้เกี่ยวข้องสามารถท าการนัดหมาย 
(Company Visit) เข้าพบผูบ้รหิาร ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคบืหน้าการด าเนินกิจการได้ตลอดเวลา  

 สรุปกิจกรรมหลักปี 2553 และปี 2554  ดังนี ้

กิจกรรม 
กิจกรรม 
ในปี 2553  

(จ านวนครั้ง) 

กิจกรรม 
ในปี  2554  
(จ านวนครั้ง) 

Roadshow ต่างประเทศ 13 11 

Roadshow ในประเทศ 4 4 

Analyst meeting 4 4 

Credit Rating Review 5 3 

Company Visit / Conference call 178 148 

ทาง e-mail / โทรศัพท ์ 6-8 ครั้งต่อวัน 8-10 ครั้งต่อวัน 

ร่วมกิจกรรมกรรมตลาดหลักทรพัย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพือ่พบนักลงทนุ 3 2 

น านักลงทุนสถาบันพบผูบ้ริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 2 

น านักลงทุนรายย่อยพบผู้บรหิารและเยี่ยมชมกิจการ 1 (3 รุ่น) 

ก าหนดจัด 1 ครั้ง (3 รุ่น) ใน
เดือน พ.ย.54 แต่ต้องเลื่อน
ไปเป็น ก.พ.55 เนื่องจากเกิด

สถานการณ์อุทกภัย 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู ้ 3 15 

 
 ทางอ้อม: ปตท. มีการให้ข้อมูลเกีย่วกับบริษทั ผลการด าเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลน าเสนอในรปูแบบต่างๆ

รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้
ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตข์อง ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุน้
กู้ ปตท. “happiness” 

 กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมขี้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทนุสัมพันธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคบืหน้าของการด าเนนิงาน และโครงการต่างๆ 
รวมทั้งใหบ้ริการตอบค าถามและอ านวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ในปี 2554  มีการด าเนินกจิกรรม สรุปได้ ดังนี้  
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กิจกรรม 
กิจกรรม 
ปี 2553  
(จ านวน) 

กิจกรรม 
ปี 2554  
(จ านวน) ทาง e-mail 224 ช้ิน 216 

ข่าวแจก / ภาพข่าว 224  ช้ิน 216 

การแถลงข่าว 51 ครัง้ 55 
น าส่ือมวลชนเยี่ยมชมการด าเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 8 ครั้งต่อป ี 8 

การให้การต้อนรับ / ใหข้้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม / ดูงานในด้านต่าง ๆ 
37 คณะ   

=  2,284 คน* 
49 คณะ 
= 2,181*  

*   ลดลงเนื่องจากปิดรบัการเยี่ยมชมจากการปรับปรุงอาคารส านักงานใหญ่ 

8.4.3  การแจ้งข้อรอ้งเรียนและการเข้าถึงข้อมลู 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจง้ข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต ์ / โดยทางโทรศัพท์ /  โดยหนังสือแจ้ง /  โดยทาง E-mail แจ้ง
หน่วยงาน ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ ์ ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร หรือศูนยบ์ริหารค าส่ังซื้อและ
ลูกค้าสัมพันธ์  ดังนี้ 

 โทรศัพท์  :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

 Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศูนย์บรหิารค าส่ังซื้อและลูกค้าสัมพันธ์  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝ่ายส่ือสารองค์กร :  corporate@pttplc.com   
  -  ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  :  ir@pttplc.com  

ซ่ึงข้อค าถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการ แก้ไขปรบัปรุง ผ่านระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้าผ่านการแจง้เตอืนในระบบ email ทุก 3 วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจง้
เตือนไปยงัผู้บงัคบับัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อด าเนนิการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานทีร่ับผดิชอบจะแจ้งผลการด าเนินงานใหผู้้ติดตอ่
ทราบ และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบ้ริการโดยเจา้หน้าที่ Call Center เพื่อน าไป
ปรับปรุงการบรหิารระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทัง้หมดเปน็ประจ าทุกเดือนเพื่อติดตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและน ากลับมาใช้เปน็แนวทางปรบัปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย 

ส าหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ตอ่ส านักตรวจสอบภายใน ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบรษิัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟงัทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปรง่ใส เอาใจใส่ และให้ความเปน็
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการทีเ่หมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้รอ้งเรียน 

mailto:ir@pttplc.com
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 8.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างการจัดการบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
 
 

บริการจัดการผ่าน 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                            หมำยเหตุ : ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจดัการผ่าน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน้ ามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.
 การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ส านักกฎหมาย

1.ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   ก๊าซธรรมชาติ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊าซธรรมชาติ
5.ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊าซธรรมชาติ
6.ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊าซธรรมชาติ
   ส าหรับยานยนต์

ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ ่และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
ส่ือสารองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

ส านักตรวจสอบภายใน

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน
2.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดพาณิชย์
   และต่างประเทศ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผู้ช่วย กผญ.
       วางแผน

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

   ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารกลยุทธ์
   กลุ่มธรุกิจ
   ปโิตรเลียม
   ข้ันปลาย

5.ผู้ช่วย กผญ.
   ธรุกิจหล่อลื่น

7.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อจัดจ าหน่าย
   ก๊าซธรรมชาติ

1.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฎิบัติการการค้า
   ระหว่างระหว่างประเทศ

 บริหารจดัการผ่าน 
คณะกรรมการ 15 คณะ 
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 8.5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ตามข้อบังคับบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดังนี ้

 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 

(หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง ปตท. ก าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง) 
 กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมคีวามรู้ด้านบัญชีการเงิน 
ทั้งนี้ ปจัจบุันคณะกรรมการของ ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  ลงวันที่  4 มกราคม 2555   

มีจ านวน  15  ท่าน  ประกอบด้วย 
 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 14 ทา่น  (เป็นกรรมการทีเ่ปน็อิสระ 10 ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ) 
 กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร  1 ท่าน 

รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการ ปตท. 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ 

ประธานกรรมการ 
(ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2553 
และตั้งแต่ 29 เม.ย. 2554 – ปัจจุบนั) 

10  เมษายน  2552 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 
4. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห ์ กรรมการอิสระ 20  เมษายน  2554 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ 9  เมษายน  2553 
6. นางเบญจา  หลุยเจริญ กรรมการ 9  เมษายน  2553 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

10. นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 
11. นายมนตรี  โสตางกูร  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554  

12. พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554 
13. พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต  กรรมการอิสระ 25 พฤศจิกายน  2554  
14. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว กรรมการอิสระ 23 ธันวาคม  2554 
15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

(ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ)่ 

10  กันยายน  2554 

หมำยเหตุ : คณะกรรมการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี  2554  ดังนี ้
บุคคลล ำดับที่  7 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ด ารงต าแหน่งแทนนายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2554   
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บุคคลล ำดับที่  8 นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  ด ารงต าแหน่งแทนนายพิชัย  ชุณหวชิร  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2554   
บุคคลล ำดับที่   9 นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย  ด ารงต าแหน่งแทนนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
  กรรมการ เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  
บุคคลล ำดับที ่10  นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  ด ารงต าแหน่งแทนนายนริศ  ชัยสูตร  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2554  
บุคคลล ำดับที่ 11  นายมนตรี  โสตางกูร  ด ารงต าแหน่งแทนนายภูษณ  ปรีย์มาโนช  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลล ำดับที่ 12  พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  ด ารงต าแหน่งแทนนายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลล ำดับที่ 13  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต  ด ารงต าแหน่งแทนนายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
  กรรมการเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลล ำดับที่ 14  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว ด ารงต าแหน่งแทนนายสุรพิทย์  กีรติบุตร ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2554  
บุคคลล ำดับที่ 15  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ด ารงต าแหน่งแทนนายประเสริฐ บูญสัมพันธ์ ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เนื่องจากส้ินสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้างกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 

8.5.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิัท 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั  มีอ านาจดแูลและจัดการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค ์ ข้อบงัคับและมตขิองที่

ประชุมผู้ถือหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจแตง่ตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน็ประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็

ได้  ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 
 คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจแตง่ตั้งกรรมการคนหนึ่งเปน็กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบงัคับของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

 ก าหนดวิสัยทัศน์  ทศิทางและกลยุทธ์ของบริษทั 
 ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

งบประมาณของบรษิทั รวมทั้งตดิตามดูแลให้มีการปฏิบตัิตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนด 
 จัดให้มีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปญัหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เกีย่วโยงกัน 
 ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้รหิารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

 ท าการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่  และก าหนดค่าตอบแทน  ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
 ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุน้แต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบรษิัทอย่างเหมาะสม 
 ให้มีการเปดิเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  โปร่งใส  น่าเชื่อถือและมมีาตรฐานสูง 
 เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ด ี

8.5.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน 
ตามข้อบังคับบรษิัทได้ก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบรษิทั ประกอบด้วย (1) นายไพรินทร ์ ชูโชติถาวร   

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคัญของบรษิทั หรอื  (2)  นายณอคุณ  สิทธิพงศ์   
นายสุรพล   นิติไกรพจน์  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา   นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์   นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการสองในห้าคนนี้ลง
ลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบรษิัท  

8.5.4  การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมการของบรษิัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการที่

เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงนิ โดยกรรมการต้องมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคบัก าหนด ตั้งแตป่ี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้
ก าหนดสัดส่วนกรรมการที่เปน็อสิระเพิ่มเป็นไมน่้อยกว่าก่ึงหนึ่ง และถือปฏิบตัิต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ณ วันที่ 4 
มกราคม 2555  มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการทั้งหมดมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน 6 คน คือ นางเบญจา หลุยเจริญ   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ   นายไกรฤทธิ์   
อุชุกานนท์ชัย   นายมนตรี โสตางกูร   นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์   และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร    

2. ให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลทีม่ีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมคีะแนนเสียงเทา่กับจ านวนหุน้ที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมหีรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น 
(4) ในกรณีที่บคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพึงมี

หรือจะพงึเลือกตั้งในครัง้นั้น ใหผู้้เปน็ประธานในทีป่ระชุมนัน้เปน็ผู้ออกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเปน็อัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเปน็สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้น ให้กรรมการจบัสลากกันว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนในปีที่สามและปหีลังๆต่อไป  ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. ในกรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบับรษิัทเข้าเป็นกรรมการแทนในต าแหน่งที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
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คณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนีบุ้คคลที่เข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่องกรรมการทีต่นแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่บลาออกไปถึงบรษิัท 
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี

ของจ านวนผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือ
โดยผู้ถือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.5.5  คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จ ากัด พระราชบัญญัตคิุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง อาท ิ
 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ ์
 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถอืหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนีน้ับรวมการเป็น

กรรมการโดยต าแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติราชการแทนในต าแหนง่กรรมการด้วย 
 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ไม่เคยได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแตเ่ปน็โทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหนง่กรรมการตามบทบญัญัติแหง่กฎหมาย 
 ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีข่องพรรคการเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทจุริตต่อหน้าที่ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนัน้ หรือผู้ถือหุ้นของนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการของ

รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างทีม่ีต าแหนง่  หรือเงินเดือนประจ าต าแหน่งของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ และกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกินกว่า
ร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่ง ตนเป็นกรรมการหรือนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเปน็กรรมการ
ถือหุ้นอยู)่ 

 ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งใดในนิติบคุคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุน้ เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนัน้
มอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นในนิตบิุคคลที่รัฐวิสาหกิจนัน้เป็นผู้ถือหุน้ 

 ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมส่ีวนได้เสียในนิตบิุคคลซ่ึงเป็นผูร้ับสัมปทาน 
ผู้ร่วมทุน หรือมปีระโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น 

8.5.6  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการ ปตท. โดยการน าเสนอของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของ

กรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคล้องแต่เข้มกว่าหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ดังนี ้

 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน ปตท.  บริษทัในกลุ่ม  บรษิัทร่วมทนุ หรือนิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง้  (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เปน็ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ า รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาด้านอืน่ๆ  หรอืเป็นผู้มีอ านาจควบคุม ปตท.  บริษัทในกลุ่ม 
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บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี/้ลูกหนี้เงนิกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชนห์รือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  
บริษทัในกลุ่ม  บรษิัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเปน็อิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนทิหรือมคีวามสัมพันธ์อ่ืนที่อาจท าใหข้าดความเป็นอิสระกับ  ผู้บริหาร  ผู้ถือหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  
บริษทัในกลุ่ม  บรษิัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแตง่ตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชนข์องกรรมการ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8.5.7  การแยกต าแหนง่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ ่
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจ าของ ปตท. ออกจากกัน และ

เพื่อให้กรรมการท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.  จึงก าหนดให้ประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ  ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหาร
จัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วม และไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจ าวัน โดยให้เป็น
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้น า ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบรหิาร โดยท าหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 

8.5.8  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 
ปตท. ให้ความส าคัญกับความเปน็อิสระของกรรมการเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจาก ปตท. เปน็บรษิัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ  ที่ยังมีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงานที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  ดังนัน้  ประธาน
กรรมการที่ได้รับเลือกตัง้จากกรรมการที่ผ่านมาจะเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจากกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงการคลังเป็นส่วน
ใหญ่  แต่อย่างไรก็ตาม  ในการปฏิบัตหิน้าทีข่องประธานกรรมการได้ปฏบิัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างมีความเปน็อิสระตลอดมา 

8.5.9  เลขานกุารบรษิัท 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบริษทัจดทะเบยีนในหมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และ

ตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ปตท. จึงได้มอบหมายให้ นางสมุณฑ์  รังคสิริ ท าหน้าที่
เลขานุการบรษิัท ของ ปตท. โดยมีภาระหน้าที่ในการใหค้ าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและ
ปฏิบตัิ  การจัดการประชุม  รวมทัง้ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งการจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียน
กรรมการ  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจ าปีของบริษทั  หนงัสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 
คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องขึน้ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงในระดบั
คณะกรรมการด้วย 

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและ
กล่ันกรอง  การด าเนินงานเกี่ยวกบัการก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดเีลิศ  ดังนัน้ ในปจัจบุัน ปตท. จึงมคีณะกรรมการ
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เฉพาะเรื่องรวม  4 คณะ  เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มคีวามส าคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุน้ โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และมีคุณสมบัติ หน้าทีค่วามรับผดิชอบตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีการก าหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
อย่างชัดเจน  ตั้งแต่ปี 2552 เปน็ตน้มา ได้มีการขยายอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย 
แนวปฏิบตัิ และติดตามการด าเนนิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อมเพิ่มเตมิ เพื่อให้คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีสามารถด าเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมีหน่วยงานบัญชีและส านักงานการตรวจเงนิ

แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปน็
ผู้รับผดิชอบต่องบการเงนิรวมของ ปตท. และบริษทัย่อย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดย
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ  ทั้งขอ้มูลทางการเงนิ  และไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน  และสม่ าเสมอด้วย 

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัตจิดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 
ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบัตติามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3  ท่าน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ : นายจุลสิงห์  วสันตสิงห ์นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบรษิัท 
โดยมผีู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (มีผลตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2555) 
 สอบทานให้ ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน  สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เพียงพอ 

 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 สอบทานการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด ของตลาดหลักทรัพย์ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกีย่วข้องกับธุรกิจของ ปตท. 

 บทบาทเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยด าเนนิการให้ฝ่ายบรหิารจัดให้มีกระบวนการใน
การรับเรื่องร้องเรียน และก ากับดแูลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน 

 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปตท.  
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 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ ปตท.   ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

 สอบทานระบบการบรหิารความเส่ียงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 
 สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบัรายงานการเงินและการ

ควบคุมภายใน 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินใหท้ัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ ปตท. 

อย่างมีนัยส าคัญ หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ปตท. 
 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 หากมีความจ าเปน็เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาให้ความเห็นต่อการด าเนินการต่างๆของ ปตท. 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเปน็อิสระ โดยมีอ านาจในการว่าจ้างหรือเชิญ (โดยมีค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม) ทีป่รึกษาหรอืผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดย ปตท. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ของ ปตท.   
 เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ประจ าทุกปี 
 ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2554 มีการประชุม  14  ครั้ง  โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบ

บัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

 8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการ ปตท.ได้อนุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี ้

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ต าแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา กรรมการ กรรมการ 
3.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ท าหน้าทีค่ัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเปน็กรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส 
ทั้งนี้  ได้ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเปน็กรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาก าหนดคณุสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน  เพื่อให้มีองคป์ระกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และก าหนดวิธีการเสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัต ิ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเปน็กรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคดัเลือกผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามรายช่ือที่คณะกรรมการสรรหาน าเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรอืเพื่อเสนอรายช่ือต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ในปี 2554  มีการประชุม  6  ครั้ง  

8.5.10.3   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ ปตท.ได้อนุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการ ปตท.  3 ท่าน  ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ต าแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  กรรมการ กรรมการ 
3.  นางเบญจา หลุยเจริญ  กรรมการ กรรมการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 ท าหน้าที่พจิารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เปน็ธรรม

และสมเหตุสมผล  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ในปี 2554  มีการประชุม 1 ครั้ง   

8.5.10.4  คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการ ปตท.ได้อนุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  โดยแต่งตั้ง

จากกรรมการ ปตท.  3  ท่าน  ทั้งนี้ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ดังรายช่ือต่อไปนี้  
ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี ต าแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  กรรมการ กรรมการอิสระ 
3.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัทท าหน้าทีเ่ลขานุการ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี 

 เสนอแนวปฏบิัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท 
 ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 ดูแลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ทบทวนแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท  โดยเปรยีบเทียบกับแนวปฏบิัติของสากลปฏิบตัิ 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 
 มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดขีองบรษิัทใหค้ณะท างานก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 มอบนโยบายและแนวปฏบิัติในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อม

(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
 ติดตามการด าเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 
ในปี 2554  มีการประชุม  2  ครั้ง 
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8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี  โดยในปี 2554  ก าหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศกุร์ สัปดาห์ที่ส่ีของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
ซ่ึงส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท จะส่งหนังสอืเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาทีจ่ าเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแตเ่ดือนเมษายน 2547 เป็นตน้มา การ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้จดัในรปูแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีการส่งระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผ่น CD ซ่ึง
ช่วยอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล และลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุมได้เป็นจ านวนมาก   

ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปดิเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เป็นผลประโยชนท์ี่อาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ  และมี
การบันทึกรายงานการประชุมที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและผูเ้กี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้งใช้
เวลาประชุมประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยมีการประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้   
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สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2554    
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1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ์                   

2.  นายนริศ  ชัยสูตร               ลาออก 10 ต.ค.54 

3.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์                   

4.  นายวัชรกิติ วัชโรทัย                   

5.  นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ      ลาออก 24 มี.ค. 54 

6.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา               ลาออก 10 ต.ค.54 

7.  นายปิยวัชร  นิยมฤกษ ์ ลาออก 1 ม.ค.54 

8.  นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ แต่งตั้ง 14 ก.พ.54              
ลาออก  
21พ.ย.54 

9.  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ 
               

ลาออก  
3 พ.ย.54 

10.  นายชัยเกษม  นิติสิร ิ       ครบวาระ 20 เม.ย. 54 (AGM)  

11.  นายจุลสิงห ์ วสันตสิงห ์ แต่งตั้ง 20 เม.ย. 54             

12.  นายอ าพน  กิตติอ าพน       ลาออก 29 มี.ค. 54 

13.  นายสุรพิทย์  กีรติบุตร แต่งตั้ง 20 เม.ย. 54            
ลาออก 

21ธ.ค.54 
14.  นายภูษณ  ปรีย์มาโนช 

               
ลาออก  
1 พ.ย.54 

15.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา                   

16.  นางเบญจา  หลุยเจริญ                   

17.  นายพิชัย  ชุณหวชิร               ลาออก 4 ต.ค. 54 

18.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 
             

ครบวาระการด ารงต าแหน่งตาม
สัญญาจ้าง  9 ก.ย. 54 

19. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

20. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

21. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

22. นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์   แต่งตั้ง 25 ต.ค. 54    

23. นายมนตรี  โสตางกูร   แต่งตั้ง   4 พ.ย. 54   

24. พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต   แต่งตั้ง   4 พ.ย. 54   

25. พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต   แต่งตั้ง 25 พ.ย. 54  

26. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว                                                                   แตง่ตั้ง 23 ธ.ค. 54  (เริ่มประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งที ่1/2555) 

27.  นายไพรินทร์  ชูโชตถิาวร  แต่งตั้ง 10 ก.ย. 54      

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 12 14 13 14 14 14 13 13 14 14 14 13 10 12 9 11 14 13  

 จ านวนกรรมการทั้งหมด 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 13 14 14 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2554 ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ  

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2554 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ี

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 18 ครั้ง 

ตรวจสอบ 
รวม 14 ครั้ง 

ก ากับดูแล 
กิจการที่ดี 
2 ครั้ง 

สรรหา 
รวม 6 ครั้ง 

ก าหนด 
ค่าตอบ 

แทน 1 ครั้ง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ 18/18 – – 3/3 – – 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 16/18 – 2/2 – – – 

3. นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 17/18 – 2/2 5/6 – – 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 17/18 – – – – – 

5. นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 18/18 – – 1/1 1/1 – 

6. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห ์ 11/12 11/11 – – – 20 เมษายน 2554 
(แทน นายชัยเกษม  นิติสิริ) 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  3/3 1/2 – – – 11 ตุลาคม  2554  
( แทน นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ) 

8. นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  3/3 – 1/1 – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายพิชัย  ชุณหวชิร ) 

9. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย  3/3 4/4 – – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ) 

10. นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  3/3 – – – – 25 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนริศ  ชัยสูตร ) 

11. นายมนตรี  โสตางกูร  2/2 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายภูษณ  ปรีย์มาโนช ) 

12. พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  2/2 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ ) 

13. พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต  1/1 – – – – 25 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ ) 

14. นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 0/0 – – – – 
23 ธันวาคม 2554  

( แทน นายสุรพิทย์  กีรติบุตร) 

15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  5/5 – – 2/2 – 10 กันยายน  2554  
(แทน นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) 
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สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2554 (รวม 12 ท่าน) 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2554 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ี

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 18 ครั้ง 

ตรวจสอบ 
รวม 14 ครั้ง 

ก ากับดูแล 
กิจการที่ดี 
2 ครั้ง 

สรรหา 
รวม  
6 ครั้ง 

ก าหนด 
ค่าตอบ 

แทน 1 ครั้ง 

1. นายปิยวัชร  นิยมฤกษ ์ 0/0 – – – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 1 มกราคม  2554 

2. นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ 5/5 2/3 – 1/1 1/1 ลาออกเมื่อ 
วันที่ 24 มีนาคม 2554 

3. นายอ าพน  กิตติอ าพน 6/6 3/3 – 1/1 – ลาออกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 

4. นายชัยเกษม  นิติสิร ิ 6/6 3/3 – – – ครบวาระเมื่อ 
วันที่ 20 เมษายน 2554 

5. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ 13/13 – – – – ครบสัญญาจ้าง  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 

6. นายพิชัย  ชุณหวชิร 12/14 – – – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 4 ตุลาคม 2554 

7. นายนริศ  ชัยสูตร  13/14 – – – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

8. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  14/14 – – – 1/1 ลาออกเมื่อ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

9. นายภูษณ  ปรีย์มาโนช  11/15 5/7 – – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2554 

10. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  15/15 – 1/1 – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 3 พฤศจกิายน 2554 

11. นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์  10/13 7/8 – – – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 21 พฤศจกิายน  2554 

12. นายสุรพิทย์  กีรติบุตร  8/11 – – 3/4 – ลาออกเมื่อ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

 
หมำยเหตุ  :  ในปี 2554 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 18 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครัง้  ประชุมนัดพิเศษ 6 ครั้ง 
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8.5.12  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 ตลุาคม 2554  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ปตท. ที่ไดป้รบัปรุงและใช้ประเมนิในปี 2553 ว่ายังคงมคีวามเหมาะสมส าหรับใช้ประเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2554 ซ่ึง
แบบประเมนิผลดังกล่าวนั้นมคีวามสอดคล้องกับหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดีของ ปตท. โดยมุ่งเนน้การน าผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรบัปรุงการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ และสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการท า CG Rating รวม 3 แบบ คือ
แบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเปน็ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้ 

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม 
มากกว่า 75% = ดีมาก 
มากกว่า 65% = ดี 
มากกว่า 50% = พอใช ้
ต่ ากว่า 50% = ควรปรับปรุง 
  

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดงันี ้
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะ  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบัตขิองคณะกรรมการ (Board Practices)/  การ
จัดเตรียมและด าเนินการประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นว่าการด าเนินการส่วนใหญ่
จัดท าไดด้ีเยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 93.40% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบด้วย  6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อ
การตัดสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)/  ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขดีความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/  การ 
ปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม เปน็ธรรม และสามารถมีค าอธิบายได้  (Equitable Treatment)/ มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได้  และมีการเปิดเผยข้อมูล  (Transparency)/ การมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลการประเมนิคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏบิัติเป็นประจ า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 95.34% 

3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอืน่)   ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบผลกบัที่กรรมการ
ประเมนิตนเอง 
 สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอื่น) รวมจ านวน 6 หัวข้อ เห็น
ว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัตเิป็นประจ า  คะแนนเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ดีเยี่ยม  เท่ากับ 96.83%   

8.5.13 การบริหารจัดการองค์กร 

8.5.13.1  อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 
ตามข้อบังคับของบริษทั กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษทั ตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบรหิารบรษิัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการอย่าง
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เคร่งครัด  ซ่ือสัตย์  สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผู้ถือหุ้นอย่างดทีี่สุด อ านาจหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญใ่ห้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ  ดังต่อไปนีด้้วย 

 ด าเนินกจิการ  และ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษทั 
 บรรจุ แตง่ตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงนิเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่งตามระเบียบทีค่ณะกรรมการก าหนด  
 ด าเนินการให้มีการจัดท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบรษิทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิ  และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนมุัติ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ด าเนินการหรือปฏบิัติงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ได้มอบอ านาจในการบรหิารจดัการบริษทัใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลกัการและ
ขอบเขตอ านาจ  ดังต่อไปนี ้

 เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกจิการของบรษิัทตามวัตถุประสงค์  ขอ้บังคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ข้อก าหนด  
ค าส่ังและมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ของบริษทัทุกประการ 

 เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชา  ติดต่อ  ส่ังการ  ด าเนินการ  ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา  
เอกสารค าส่ังหนังสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ทีใ่ช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  
ตลอดจนให้มีอ านาจกระท าการใดๆทีจ่ าเปน็และสมควร  เพื่อให้การด าเนินการข้างตน้ส าเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกต าแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน 
ลด ตัดเงนิเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนให้ออกจากต าแหน่งตามระเบียบ ข้อก าหนดหรือ
ค าส่ังที่คณะกรรมการของบรษิัทก าหนด  แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างช้ันที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน และให้มี
อ านาจก าหนดเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและลูกจ้าง  และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัตงิานของ
บริษทั โดยไม่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าส่ังทีค่ณะกรรมการบริษัทก าหนด 

 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบิัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจดังกล่าว และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรอืค าส่ังที่คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ
บริษทัก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ การใช้อ านาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างตน้ไม่สามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษทัในการใช้อ านาจดังกล่าว 
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8.5.13.2  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2544  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพื่อท าหน้าที่บรหิารจัดการ ปตท. 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 ประกอบด้วยผู้บรหิาร 10 ต าแหนง่ ดังนี ้
 

ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1.  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ประธานกรรมการ 
2.  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน  กรรมการ 
3.  ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
4.  ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 
5.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
7.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจน้ ามัน กรรมการ 
8.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน กรรมการ 
9.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 
10.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการจัดการฯ มีก าหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2554 มีการประชุมรวม 28 ครั้ง  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่  ในการตัดสินใจในประเดน็ที่ส าคัญต่อกลยุทธ์
องค์กรและทศิทางการด าเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรให้กบั ปตท.และ
บริษทัที่ ปตท.ถือหุน้  รวมทั้งสร้างระบบการท างานของบรษิัทที่ ปตท.ถือหุ้น  ให้เปน็ไปในแนวทางเดียวกัน 

 จัดล าดับความส าคัญของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพื่อน าไปสู่การด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล 

 กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน าเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
 จัดล าดับความส าคัญในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงนิใหก้ับ ปตท.  และบรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น 
 หาข้อยุติร่วมในประเด็นส าคญัของบริษทัที่ ปตท.ถือหุ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ที่ ปตท.ถือหุ้น 
 ก าหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบข้อมูล  รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน 

ปตท. และบรษิทัที่ ปตท.ถือหุน้ 
 ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น  ปตท.ยังได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเรื่องอีก  
14  คณะเพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต่างๆภายในบรษิัทใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
2. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองค์กร 
3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
5. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบคุคล 
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6. คณะกรรมการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
7. คณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ปตท. 
8. คณะกรรมการจัดหาปิโตรเลียม 
9. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
11. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจน้ ามัน 
12. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 
14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

8.5.13.3  รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 

 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 1/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่
2.  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงิน  
3.  นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์  2/ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
4.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา 2/ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
5.  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  2/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 
6.  นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 
7.  นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน 2/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
8.  นายสรัญ  รังคสิริ 3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน 
9.  นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

10.  นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
11.  นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ปฏบิตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)   

12.  นายวีรศักดิ ์ โฆษิตไพศาล 4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ปฏบิตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บริษทั บริษัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

13.  นายบวร  วงศ์สินอุดม 4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

14.  นายสุรงค์  บูลกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ปฏบิตัิงาน Secondment ในต าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  บริษทั ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) 

15.  นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์ 3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย ปฏิบัตงิาน Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ากัด  

16.  นายอธิคม  เติบศริิ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบตัิงาน Secondment บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
ในต าแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่  

17.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 5/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร  
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18.  นางปริศนา  ประหารข้าศึก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญบ่ัญชีองค์กร  

หมำยเหตุ :  1/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2554 แทนนายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ซึ่งครบก าหนดตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                   2/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554  

                   3/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 

                   4/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2554 

                   5/ แต่งต้ังเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 แทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน Secondment  ในบริษัท  
     ปตท. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

8.5.14  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

ปตท. ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่
ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและ
เปรียบเทียบกับบริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกันโดยก าหนดค่าตอบแทนเปน็เบี้ยประชุมและโบนสั อนึ่ง กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้เปน็กรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ดังนี ้

8.5.14.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 เมื่อวนัพุธที่ 20 เมษายน 2554 มีมติอนมุัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงันี ้

1.  ค่าเบี้ยประชุม  (เท่ากับปี 2553) 
1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
-  เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) 
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ได้แก่ 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบี้ยประชมุครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  
   และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 
1.2.2  ส าหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการที่ดี ก าหนด
เบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ให้ได้รบัสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 
 เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2554  (เท่ากับปี 2553)  :  ก าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงินโบนัสให้สะท้อน

และเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือก าไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.05 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2554  แต่ก าหนดวงเงนิสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อคนต่อปี  และใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลา
การด ารงต าแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25   
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รบัเป็นรายบุคคล  ในปี 2554   
หน่วย  : บาท  

ล า 
ดับที ่

ชื่อ - นามสกุล 
จ านวนวัน  
ม.ค. - ธ.ค. 

54 
โบนัส 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมค่าเบี้ย
ประชุม 

รวม
ค่าตอบแทน 

1.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์  365 2,223,287.67 439,919.35 90,000.00 529,919.35 2,753,207.02 

2.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 365 2,000,000.00 680,000.00 54,000.00 734,000.00 2,734,000.00 
3.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย 365 2,000,000.00 700,000.00 186,000.00 886,000.00 2,886,000.00 
4.  นางเบญจา  หลุยเจริญ 365 2,000,000.00 700,000.00 – 700,000.00 2,700,000.00 
5.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา 365 2,000,000.00 720,000.00 57,500.00 777,500.00 2,777,500.00 
6.  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห ์ 256 1,402,739.73 621,000.00 206,250.00 827,250.00 2,229,989.73 

7.  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 82 449,315.07 135,322.58 15,000.00 150,322.58 599,637.65 

8.  นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ 82 449,315.07 140,322.58 24,000.00 164,322.58 613,637.65 
9.  นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 82 449,315.07 170,322.58 60,000.00 230,322.58 679,637.65 

10.  นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์ 68 372,602.74 126,774.19 – 126,774.19 499,376.93 

11.  นายมนตรี  โสตางกูร  58 317,808.22 97,000.00 – 97,000.00 414,808.22 
12.  พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต 58 317,808.22 97,000.00 – 97,000.00 414,808.22 
13.  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต 37 202,739.72 56,000.00 – 56,000.00 258,739.72 

14.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 9 49,315.07 8,709.68 – 8,709.68 58,024.75 

15.  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 113 619,178.08 211,000.00 48,000.00 259,000.00 878,178.08 

รวมทั้งสิ้น 14,853,424.66 4,903,370.96 740,750.00 5,644,120.96 20,497,545.62 

หมำยเหตุ :   

 บุคคลล ำดับที่ 1   :  นายณอคุณ  สิทธิพงศ์  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบัน 
   (ไม่รับเบี้ยประชุม ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2554) 

 บุคคลล ำดับที่ 6   :  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  20  เมษายน  2554 

 บุคคลล ำดับที่ 7, 8, 9  :  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  นายไกรฤทธิ์  อชุุกานนท์ชัย  ด ารงต าแหน่ง 
    กรรมการ  ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2554  

 บุคคลล ำดับที่ 10  :  นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม  2554  

 บุคคลล ำดับที่ 11, 12  :  นายมนตรี  โสตางกูร  พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  2554  

 บุคคลล ำดับที่ 13  :  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  25  พฤศจิกายน  2554  

บุคคลล ำดับที่ 14  :  นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ด ารงต าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม  2554  
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 บุคคลล ำดับที่ 15   :  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวันที่  10  กันยายน  2554  แทน   
       นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ซึ่งลาออกเนื่องจากสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 

 
กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2554 หน่วย  : บาท 

 
หมำยเหตุ :     

บุคคลล ำดับที่   1  นายปิยวัชร  นิยมฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2554 

บุคคลล ำดับที่   2  นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2554 

บุคคลล ำดับที่   3  นายอ าพน  กิตติอ าพน ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2554 

บุคคลล ำดับที่   4  นายชัยเกษม  นิติสิริ ครบวาระการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 

บุคคลล ำดับที่   5  นายพิชัย  ชุณหวชิร ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2554 

บุคคลล ำดับที่   6  นายนริศ  ชัยสูตร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ปตท. เม่ือวันที่  24 ธันวาคม – 22 กรกฎาคม 2554  และลาออก 
 จากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่  10 ตุลาคม  2554 

บุคคลล ำดับที่   7  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2554 

บุคคลล ำดับที่   8  นายภูษณ  ปรีย์มาโนช ลาออกจากการเปน็กรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลล ำดับที่   9  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลล ำดับที่ 10  นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 

 
ล า 
ดับที ่

ชื่อ - นามสกุล 
จ านวน 
วัน 

โบนัส 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบี้ยราย
เดือน) 

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง 

รวมค่าเบี้ย
ประชุม 

รวมค่าตอบแทน 

1.  นายปิยวัชร  นิยมฤกษ ์ 0 - 
 

- - - 
2.  นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 83 454,794.52 223,387.09 78,000.00 301,387.09 756,181.61 
3.  นายอ าพน กิตติอ าพน 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 ปรีย์มาโนช   305 1,671,232.88 610,000.00 75,000.00 685,000.00 2,356,232.88 

9.  นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒ ิ 307 1,682,191.78 602,000.00 36,000.00 638,000.00 2,320,191.78 

10.  นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ 281 1,539,726.03 578,214.29 105,000.00 683,214.29 2,222,940.32 

11.  นายสุรพิทย์ กีรติบุตร 226 1,238,356.16 381,000.00 72,000.00 453,000.00 1,691,356.16 

12.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   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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บุคคลล ำดับที่ 11  นายสุรพิทย์  กีรติบุตร ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2554 

บุคคลล ำดับที่ 12  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 เนื่องจากครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการอิสระ  4  คน ในบรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเปน็บริษทัย่อย ของ ปตท.  โดยได้รับค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2554  ดังนี ้

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งใน ปตท.สผ. 
รวม

ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

  1. นายภูษณ ปรีย์มาโนช  กรรมการอิสระและ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 

525,000 ลาออกจากการเป็น 
กรรมการ ปตท.  

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
   2. นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหา   
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

743,750 ลาออกจากการเป็น 
กรรมการ ปตท.  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
  3. นายอ าพน กิตติอ าพน กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
875,000 ลาออกจากการเป็น 

กรรมการ ปตท.  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 

  4. นายชัยเกษม นิติสิร ิ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

840,000 ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ปตท.  

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 
 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 – ปี 2554  
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงนิ 

เงินเบี้ยประชุม 15 10,863,879.03 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 
โบนัสรวม 15 29,173,972.62 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 
รวม  40,037,851.65  41,055,747.95  40,158,139.49 

 

8.5.14.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการ ปตท. ก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการ

ด าเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมนิผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  ก าหนดโดยกระทรวงการคลัง 
ซ่ึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่  และผู้บรหิารทุกระดับร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดและ ตั้งค่าเป้าหมาย 
(Key Performance Indicators : KPIs) ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและน าไปใช้ในการประเมนิผลการ
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ปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บรหิารทุกระดบั  โดยคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏบิัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนว
ปฏิบตัิและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นน าประเภทเดียวกัน พร้อมทั้งน าเสนอหลักการและจ านวนคา่ตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาและอนุมัติ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บรหิารระดับสูงของ ปตท. จ านวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน 
ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง ที่ไปปฏิบตัิงานในบริษทัที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บรหิารระดบัสูงของ
บริษทัที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มาปฏบิัตงิานที่ ปตท.) ตามรายละเอียด  ดังนี้  

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 
หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 
จ า
นว

นร
าย

 
จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 52,677,119 7  50,470,620 10 62,091,720.00 
โบนัสรวม 8 24,143,679 7 22,183,379 6 24,581,820.00 
รวม  76,820,798  72,653,999  86,673,540.90 

 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี  2552 ปี 2553 ปี 2554 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลี้ยงชีพ 

7 3,384,852 7 2,925,340 8 3,980,468.00 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั มีดังนี ้
ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการท าความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมาเกี่ยวกับ  
1) การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกดิจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผดิลหุโทษ หรือ

ความผิดในท านองเดียวกัน  
2) การถูกพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมในบรษิัท หรือห้างหุน้ส่วนที่ถูกพิพากษาให้เปน็บคุคลล้มละลาย หรือถูก

พิทักษ์ทรัพย์ 

8.5.15  นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่อืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. มีบรษิัทในกลุ่มที่ไปลงทนุและถือหุ้นรวม 49 บริษทั (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ฯ 7 บริษทั) 
โดยประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมาจากบรษิทัในกลุ่ม ปตท.ดังนั้น ปตท. จึงได้ใหค้วามส าคัญและก าหนด
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รูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างให้เกดิพลังร่วมและมีประสิทธิภาพในการด าเนนธุรกิจร่วมกัน  (Synergy)  
ด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบรษิัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อก ากับดูแลให้บรษิัทดังกล่าว
ก าหนดนโยบายและด าเนนิธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม   ทั้งนี้ วัตถุประสงคข์องการเสนอบุคคลเพื่อไปเปน็กรรมการในบริษทัอื่นมดีังนี้ 

1) เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน 

2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กับธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศ 

3) เพื่อน าประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การน าความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง
พัฒนาด้านบัญชี  การเงิน  ให้บริษัทนั้นๆ ด าเนินธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็งซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปท าหน้าที่เป็นกรรมการก ากับ
ดูแลบริษัทช้ันน าเหล่านั้นกลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท . และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อ
เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท.ด้วย 

4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ทั้งนี้ ปตท. ก ากับดูแลให้มีการพจิารณาแต่งตั้งผู้บรหิารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการที่
กระทรวงการคลัง (Director’s Pool) ในบรษิัทกลุ่ม ปตท. ทีเ่ป็นรัฐวิสาหกิจตาม พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ จัดท าขึน้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนัน้ และก ากับดูแลใหผู้้บรหิาร 
ปตท. และบคุคลภายนอกที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทที่ ปตท. ถือหุ้น ด ารงต าแหน่งในบรษิัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือ
หุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และก ากับดูแลให้มีการปฏบิัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง เพื่อใหเ้ปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกนัการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ
เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบคุคลด ารงต าแหนง่กรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ปปช.) ปตท. จะเสนอแต่งตัง้บคุคลไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจและหรือนิตบิุคคลทีร่ฐัวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นอยูใ่นวันทีค่ณะรัฐมนตรีมีมตเิกินกว่า 3 แห่ง  

8.5.16  การพัฒนากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดับสูงใหค้วามส าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอย่างสม่ าเสมอ  (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัติของแต่ละท่าน)  โดยกรรมการ 
ปตท. ส่วนใหญ่มปีระวัติไดเ้ข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท.ให้การสนับสนนุ
และด าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุก
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดใหค้ณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน  องค์กรอื่นตามความเหมาะสม  ท า
ให้เกิดมุมมองความคดิที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ทั้งนี ้ในปี 2554 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา ดังนี้  

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. นายสุรพิทย์  กีรติบุตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา หลักสูตรสัมมนา “รัฐวิสาหกิจต้องปรับตัวอย่างไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ 
“การเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพื่อรองรับ AEC”  
โครงการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผู้แทน
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กระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจ และหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 50 และบคุคล
ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ปตท.  มีนโยบายที่จะจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน การปฏบิัติงานจริง  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้กบักรรมการเป็น
ระยะ ๆ  เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจธรุกิจยิ่งขึน้ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณาเรื่องพลังงานของ ปตท. 
และของประเทศได้ โดยในปี 2554 ปตท. ไดจ้ัดให้คณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดงูานต่างประเทศดังนี้ 

1. การเยี่ยมชมดูงานธุรกิจของ ปตท. ที่ไปลงทุนในประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศที่กลุ่ม ปตท. ลงทุนในธุรกิจ
ขุดเจาะส ารวจปิโตรเลียมมาอย่างยาวนานผ่านบริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และได้
ริเริ่มการด าเนินธุรกิจถ่านหินผ่านบริษทั PTT International จ ากัด   

2. การเยี่ยมชมดูงานประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ ประกอบด้วย ประเทศเคนย่า และแอฟริกาใต้ซ่ึงเปน็ประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบและมีประชากรจ านวนมาก  จึงท าให้มีรปูแบบการบรหิารจดัการพลังงาน
ที่น่าสนใจและเป็นพื้นที่ทีบ่ริษทัพลังงานชั้นน าทั่วโลกต่างให้ความสนใจเข้าไปลงทุนพัฒนาการใชป้ระโยชนจ์าก
พลังงานรูปแบบต่างๆ อยู่ในปัจจบุัน 

โดยนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
นั้น เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการก าหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการได้
ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญจากบริษัทพลังงานช้ันน าระดับโลกใน
ต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปดิมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่างประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.ในอนาคต โดยข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในธุรกิจพลังงานในระดบัโลกได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. 
และประเทศได้ต่อไป นอกจากนี้ในปี 2554 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ไปศึกษาดูงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ 
ประเทศเกาหลี เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของกลุ่ม ปตท. ที่จังหวัดระยอง 

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหนง่ใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพือ่ให้กรรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทนุ  ผู้ถือหุ้น  ผลการด าเนินงาน  ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้
งานภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส าหรบักรรมการ  ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรบัการ
เป็นกรรมการ ปตท. ให้กับกรรมการ  ทั้งนี้  คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย 

คู่มือกรรมการ  :   
1. พระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบรษิัท 
5. หนังสือรับรองบรษิัท 
6. วัตถุประสงคข์องบริษทั 
7. ข้อบังคับบรษิัท 
8. ระเบียบบรษิัท (14 ระเบียบ) 
9. คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลส าหรับกรรมการ  :  
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1. Presentation แนะน าการด าเนนิธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ ่
2. รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และผังโครงสร้างการจัดการ 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ฉบบัย่อ 
5. รายงานประจ าปี และรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย และ CD 
6. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. 
7. PTT The S-Curve Story 
8. Director Fiduciary Duty Check List 
9. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
10. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทัจดทะเบียน 
11. ข้อแนะน าการให้สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
12. หนังสือธรรมาภิบาล 
13. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit) 
กรรมการผู้จัดการใหญห่รือเลขานุการบริษทัจะเปน็ผู้น าเสนอข้อมลู ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงให้กบักรรมการใหม่เกี่ยวกับ

นโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าเสนอภาพรวมการด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงาน ให้กรรมการใหม่ได้
เห็นภาพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลส าหรับกรรมการตามรายการข้างต้น  

8.5.18  การสบืทอดต าแหน่ง 
เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นการสรรหาและแตง่ตั้งต าแหน่งของกรรมการผู้จดัการใหญ่  จึงต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมคีุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และด าเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยใหค้ณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจ านวน 5 คน ที่มคีุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ท าหน้าที่สรรหาบคุคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมส าหรับเปน็
ผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บรหิารซ่ึงเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และมีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบรูณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มคีวามเหมาสมแล้วให้
เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาแต่งตัง้ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันทีผู่้บรหิารเดมิพ้นจากต าแหน่ง สัญญาจ้างมี
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผูบ้รหิารเดิมต่อหลังจากครบก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้อง
ด าเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

8.5.19  ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดยมุง่เน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุก

กิจกรรมและในหลายมิติ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมกับการด าเนนิธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนนิงาน 
การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน  รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มคีวามถูกต้องเช่ือถือได้  มีการปฏบิัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ ปตท.  อย่างเคร่งครดั ทั้งนี้คณะกรรมการ ปตท.  ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เปน็ประจ าทุกป ี

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ปตท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคมุภายใน จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมนิผล และการรายงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท.  ในภาพรวม รวมทั้งก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายในของ ปตท.  
โดยตรง 
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ปตท.  ได้ด าเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจัดท าขึน้
โดยฝ่ายบรหิารและส านักตรวจสอบภายในเปน็ประจ าทุกปี  มีสาระส าคัญดังนี้ 

8.5.19.1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ เช่น  
- ผู้บริหารมปีรัชญาและรูปแบบในการท างาน เช่น  มีทัศนคตทิี่ด ี มีการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่

มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์และจริยธรรม  เปน็ตัวอย่างทีด่ี (Role Model)   และสนับสนุนการปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การบัญชี  การจัดการสารสนเทศ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการด าเนินงานที่ส าคัญ  การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก  

- บริษทัฯ และบรษิทัในกลุ่มได้ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัตเิป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์
และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเปน็ผู้ก าหนดนโยบายด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตน
กับกิจการขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน กิจกรรมที่
ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏบิัติเป็นส่วนหนึง่ในการท างาน เพื่อให้เหน็ถึง
ค าม่ันสัญญาในการน านโยบายดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏบิัติอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีรายละเอียดดงันี้  
 นโยบายการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Policy) 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดฯี ตามโอกาสให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบตัิเปน็ส่วนหนึง่ในการท างาน เพื่อใหเ้หน็ถึงค าม่ัน
สัญญาในการน านโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏบิัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง ปตท. ไว้ดังนี ้
1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะน าเอาหลักส าคัญในการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใช้ในการด าเนนิงาน มี
โครงสร้างการบรหิารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏบิัตหิน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรบัผดิชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการ
จัดแบง่บทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที่
ส าคัญของ ปตท. โดยจะต้องพจิารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที่มีความ
เหมาะสม รวมทั้งต้องด าเนนิการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 
มีความน่าเชื่อถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้น าในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏบิัติงานตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง ปตท.  และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
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5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา
กล่ันกรองงานที่มคีวามส าคัญอย่างรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ต้องจดัใหม้ีการประเมินผลตนเองรายปี เพือ่ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เปน็ผู้พิจารณาก าหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ  ควบคู่ไปกับ
ข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงนิและที่ไมใ่ช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ 
เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรื่องการให้
ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. ผู้ถือหุ้น ปตท. จะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมี
ช่องทางในการส่ือสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 

10. มีระบบการคัดสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบรหิารที่ส าคัญทุกระดบัอย่าง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปรง่ใส  เป็นธรรม 

 จรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกิจ (Code of Conduct) 
ปตท. ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏบิัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ฯตามหลักมาตรฐานสากลไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีฯ และก าหนดให้การฝ่าฝืนจรรยาบรรณมี
ความผิดทางวินัย 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระส าคัญดังนี ้
1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนษุยชนสากล 
2. เป็นกลางทางการเมือง  
3. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน 
4. รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
5. ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และรับผิดชอบต่อผู้บรโิภค  
6. แข่งขนัอย่างเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อคูค่้าอย่างเปน็ธรรม  
8. รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม 
9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
10. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธภิาพ 
11. มีแนวทางปฏบิัตใินการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
12. รักษาความปลอดภัย ส่งเสริมสุขอนามัย และรักษาส่ิงแวดล้อม 
13. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางทีถู่ก  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อป้องกันการขดักันของผลประโยชน์ส่วนตนกบับรษิัท 

(Conflicts of Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ
ไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท.ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน
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หลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการด าเนนิกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมส่ีวน
เกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสีย
ผลประโยชนห์รือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏบิตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้
บริษทัทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว  และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด าเนนิการใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งไม่มีอ านาจอนุมัตหิรือเกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมนั้น ๆ   

 การจัดท ารายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท.  
ปตท. ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทุกคน ต้องจดัท ารายงานเปดิเผยรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ ปตท.โดยใช้แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็น
ผลประโยชนท์ี่ขดักันกับผลประโยชน์ของ ปตท.และในการอนุมตัใิด ๆ ส าหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือ
หลักการไม่ให้มีการก าหนดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดพเิศษผิดไปจากปกติ  ถือเป็นกระบวนการควบคุม
ภายในของ ปตท. รวมทั้งได้ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปญัหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ในปี 2554 ไม่พบ
รายการขัดแย้งที่มีสาระส าคัญ  
 การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง 

ในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการ ปตท. ก าหนดให้มีการจัดท าแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการ ผู้บรหิาร และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก ากับดูแล
ด้านการมีส่วนได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร
จะต้องจัดท าแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี และจัดท าแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
และก าหนดให้เลขานุการบริษทัมหีน้าทีจ่ัดเกบ็ รวบรวม และท าส าเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์
 การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรพัย ์

เพื่อก ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน  ปตท.ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึง
หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. 
จะต้องแจ้งให้ ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้
ก าหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/รายงาน การซ้ือ/ขาย/โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจ าเดือน โดย
ก าหนดเป็นวาระปกตใินปฏิทนิการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า 

 
อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปดิงบการเงนิประจ าไตรมาสและประจ าปี ส านักกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่และเลขานุการบรษิัท จะท าหนังสือแจง้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายใน ไม่ให้เปดิเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบคุคลทีไ่ม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบรษิัทในช่วง 45 วัน ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบ



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)            ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 211  

การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น าข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ  ทั้งนี้  
ในระหว่างปีทีผ่่านมากรรมการและผู้บรหิารได้ปฏิบัตติามอย่างเคร่งครัด   

- บริษทัฯ มีไดจ้ัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ านาจ เพื่อให้การปฏิบัตงิานมีความคล่องตัว 
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม   
มีการมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร  โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด (Key 
Performance Indicators : KPIs) ในตอนต้นปีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของพนักงาน และตดิตามผล
การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอวัดผลตอนปลายปี รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมาย
ประจ าปีซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของตน  

- บริษทัฯไดท้บทวนและปรบัปรุงค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และบริบทการด าเนนิงานขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้น าระดับสูงปฏิบัตตินให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยม และส่ือสารต่อบุคลากรทัว่ทั้งองค์กร ผ่านช่องทางการต่างๆ รวมถึงก าหนดแผนงาน/กิจกรรมที่
ส่งเสริมค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการติดตามและประเมนิผลที่เปน็รูปธรรม ส่งผลให้
การส่ือสารภายในองค์กร การแบง่ปันทักษะของบุคลากร การสร้างนวัตกรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี  

- บริษทัฯได้ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบคุคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม  การเลื่อนต าแหนง่  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคลอ้งกับความจ าเป็นทางธุรกิจและรองรับ
แผนการขยายงานในอนาคต 

- บริษทัฯไดจ้ัดตัง้ศูนยบ์รหิารข้อรอ้งเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองค์กรเป็นผู้รบัผดิชอบหลัก ในการบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนจากภายนอกเพื่อให้มกีารตอบสนองต่อข้อสอบถามต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภายใน โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้จะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน อย่างสม่ าเสมอ  
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ณ  31 ธันวาคม  2554  

 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ ณ  
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
2554 

1.  นายณอคุณ สิทธิพงศ์  – – –  

2.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์  – – –  

3.  นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  – – –  

4.  นายจุลสิงห์ วสันตสิงห ์ – – –  

5.  นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา  – – –  

6.  นางเบญจา  หลุยเจริญ  – – –  

7.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2554 

8.  นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2554 

9.  
นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 
และคู่สมรส  

N/A 80,000 N/A 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2554 

10.  
นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์ 
และคู่สมรส 

N/A 258,690 N/A 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม  2554 

11.  นายมนตรี  โสตางกูร  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

12.  พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

13.  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 

14.  นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 

15.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร – – – 
รายงานในส่วนของ 

การด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร 
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการครบวาระและลาออกระหวา่งปี 2554  ณ  31 ธันวาคม  2554  

 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 
เพ่ิม (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
 2554 

1.  นายปิยวัชร  นิยมฤกษ์ – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 1 มกราคม  2554 

2.  นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2554 

3.  นายอ าพน  กิตติอ าพน – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2554 

4.  นายชัยเกษม  นิติสิริ – – – ครบวาระเม่ือ วันที่ 20 เมษายน 2554 

5.  นายพิชัย  ชุณหวชิร 34,400 N/A N/A ลาออกเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2554 

6.  นายนริศ  ชัยสูตร  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

8.  นายภูษณ  ปรีย์มาโนช  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 

9.  นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

10.  นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554 

11.  นายสุรพิทย์  กีรติบุตร  – – – ลาออกเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 

12.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ 121,500 N/A N/A 
ครบสัญญาจ้างบริหาร 

 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2554 
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหาร  ณ 31 ธนัวาคม  2554  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 

31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค.  
2554 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลือ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

1.  
นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 
และคู่สมรส 

41,300 62,000 20,700 52,600 0 27,600 0  

2.  นายเทวินทร์  วงศ์วานิช 40,200 56,000 15,800 40,300 0 21,000 0  

3.  นายณัฐชาติ  จารุจินดา  28,863 17,563 (11,300) 60,800 0 31,800 0  

4.  นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์  13,334 8,334 (5,000) 38,500 0 20,400 0  

5.  นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์ 46,659 55,559 8,900 46,900 0 25,200 0  

6.  
นายสรัญ  รังคสิริ  
และคู่สมรส 

N/A 43,579 0 56,900 0 30,000 0 
ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 16 พ.ค. 2554 

7.  นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

8.  
นายสรากร  กุลธรรม  
และคู่สมรส 

60,800 63,900 3,100 54,200 0 28,300 0  

9.  นายอนนต ์ สิริแสงทักษิณ 125,200 141,700 16,500 79,800 0 41,900 0  

10.  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0  

11.  นายบวร  วงศ์สินอุดม 0 12,100 0 0 0 12,100 0  

12.  นายสุรงค์  บูลกุล 77,683 118,183 40,500 63,300 0 33,000 0  

13.  นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์  N/A 22,900 0 60,300 0 31,600 0 

- ด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ 16  พ.ค. 2554 
- ปฏิบัติงาน
Secondment  
ใน บจ. พีทีที  
ฟีนอล  

14.  นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน  N/A 107,363 0 40,300 0 21,200 0 ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่
วันที่ 1 ตุลาคม  2554  

15.  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  N/A 0 (10,000) – – – – ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่
วันที่ 1 ตุลาคม  2554  

16.  นายอธิคม  เติบศริ ิ N/A 0 0 – – – – ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่
วันที่ 19 ตุลาคม 2554 

17.  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต * N/A 25,500 0 – – – – ด ารงต าแหน่งตั้งแต ่
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2554 

18.  นางปริศนา  ประหารข้าศึก 78,263 82,863 4,600 35,100 0 18,400 0 - 

หมำยเหตุ  :  * นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  ด ารงต าแหน่งแทน นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจกิายน  2554  
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การถือหลักทรพัย์ของผูบ้ริหารท่ีโยกย้าย / เกษียณอาย ุ/ ระหว่างปี 2554  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ  

31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
2554 

จ านวนหุ้น 
เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลือ 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลือ 

1.  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ 121,500 N/A N/A 243,000 0 119,000 0 
ครบวาระตามสัญญา
จ้างฯ ตั้งแต่วันที่ 10 
กันยายน 2554 

2.  นายปรัชญา  ภิญญาวัธน์ 107,980 N/A N/A 88,300 0 45,900 0 
เกษียณอายุ  
เมื่อวันที่30 ก.ย. 54 

3.  นายชัชวาล  เอี่ยมศิริ  N/A 10,000 N/A - - - - 

ปฏิบัติงาน Secondment 
ในบริษัท พีทีที อินเตอร ์
เนชั่นแนล จ ากัด ตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ย. 2554 

4.  นางสาวเพ็ญจันทร์  จรเิกษม 12,000 N/A N/A 34,000 0 18,300 0 

ปฏิบัติงาน 
Secondment ใน บริษัท 
ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)  ตั้งแต่วันที่ 1 
ก.พ. 2554 

 

 การยื่นบัญชแีสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินตอ่ ปปช. 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 39 ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผู้บรหิารสูงสุดในนิติ
บุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ทุกครั้งที่เข้ารับต าแหน่ง ทุกๆ 3 ปีทีด่ ารงต าแหน่ง 
และเมื่อพ้นจากต าแหน่ง  

 การแจ้งการมีส่วนได้เสียในที่ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือ

กรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขดัแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการ
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อทีป่ระชุมเพือ่งดออกเสียงหรือให้ 
ความเห็นใด ๆ 

 การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยก าหนดในรายงานและเปดิเผยข้อมูลดงักล่าวทุกไตรมาส
อย่างเคร่งครัด  
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 กิจกรรมรณรงค์สง่เสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ท าหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลกิจการ เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งคณะท างานการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงมีผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะท างาน ช่วยด าเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลาย
ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้กับ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

 ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ ผ่านส่ือต่างๆ  ภายในองค์กร  เช่น  การจัด
นิทรรศการ  การจัดท า เว็บไซต์ CG  ที่มีข้อมูลครบถ้วน  และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อ
สอบถามได้  จัดรายการเสียงตามสาย  จัดท าวีดีทัศน์เพื่อใช้ส่ือความฯ  จัดให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ 
CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  การให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการด าเนินการที่
เกี่ยวกับ  CG รวมทั้งให้ความรู้และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  ซ่ึงได้รับการตอบรับจากพนักงานทุก
ระดับเป็นอย่างดี  รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
น าไปใช้เป็นประโยชน์  หรือน าไปใช้อ้างอิงได้ไว้ใน เว็บไซต์ ของ ปตท. ด้วย 

 ปตท. ได้จัดท าตัวอย่างของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน  เป็นบทความ  
บทวิทยุ  และบทวีดิทัศน์  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานใช้
วิจารณญาณ หรือการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ให้รอบคอบและถูกต้อง โดยสามารถ
ตรวจสอบการกระท าของตนเองได้โดยให้ถามตนเองก่อนว่าส่ิงที่จะกระท านั้น เป็นส่ิงที่ถูกต้อง
หรือไม่  เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่  เป็นการท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง
ของ ปตท. ในฐานะที่เป็นองค์กรแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าวตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการบริหารบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยก าหนดเป้าหมายในการ
ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  
และเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้ารับการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งก าหนด
แผนการด าเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพันธ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก โดยร่วมกัน
ศึกษา พัฒนาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. และก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท.  ดังนี้ 
R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหน้าที”่ 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบัต”ิ 
 A = Accountability “ยึดถือความถูกต้อง” 
 C = Creation of Long Term Value “สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวใหอ้งค์กร” 
 T = Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กบับรษิัทในกลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี ้
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี “กลุ่ม ปตท.” 
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 จัดงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการก ากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  
ส่ิงแวดล้อม โดยเชิญวิทยากรผู้มคีวามรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์มาบรรยาย
ให้ความรู้กับพนักงาน ปตท.  และพนักงานของบรษิัทใน กลุ่ม ปตท.ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
การก ากับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกัน
และกัน 

 การจัดงาน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกจิกรรมเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การ
ด าเนินการก ากับดูแลกิจการทีด่ีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2553 ได้จดังาน PTT 
Group CG Day 2010 ขึน้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553  ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดให้แต่ละบรษิัทจัดนิทรรศการและ
น าเสนอหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตนภายใต้แนวคิด  CG 
: The Code to Growth  เพื่อร่วมถอดรหัสสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน และจัดการเสวนา
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ทัง้นี้มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย / ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. /  พนักงาน /   ส่ือมวลชน และ
แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ราว 1,000 คน (ในปี 2554 เดิมก าหนดจดังานในวันที่ 15 
ธันวาคม  2554 แตเ่นื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในประเทศไทย จงึได้เลื่อนไปจดั 
ประมาณกลางปี 2555) 

 การประสานงานเพื่อร่วมพิจารณาปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นภายในกลุ่ม ปตท. 
เกี่ยวกับคู่มือการก ากับดูแลกิจการของแต่ละบริษทั ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

 ปตท.  ได้จดัโครงสร้างองค์กรและสายงานบังคบับัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอ านาจหนา้ที่ และ
ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) ใน
ตอนต้นปีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนักงาน และวัดผลตอนปลายปี รวมทั้งมีการทบทวน
เป้าหมายประจ าปีซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท  อ านาจ  หนา้ที่  และความรับผิดชอบของตน   

 ปตท. ได้ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เช่น การคัดเลือก  การ
ฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 

 ปตท. ไดจ้ัดตั้งศูนยบ์ริหารข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองค์กรเปน็ผู้รับผิดชอบหลัก ในการบรหิารจัดการ
ข้อร้องเรียนจากภายนอกเพื่อให้มกีารตอบสนองต่อข้อสอบถามต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภายใน โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้จะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน อย่างสม่ าเสมอ 

8.5.19.2  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นส่ิงจ าเปน็และส าคัญในการด าเนนิธุรกิจ ปตท.ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรมาตลอด โดยด าเนนิการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ The Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) และ ISO31000 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายและเปน็
ที่ยอมรับ  

ปตท. ด าเนินการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร ก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงที่ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัตติามโดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน (Risk 
Management and Control Committee)  ซ่ึงประกอบด้วยผู้บรหิารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญแ่ละผู้จัดการฝ่ายจาก
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ทุกหน่วยธุรกิจท าหน้าทีบ่ริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับความเสี่ยงในระดบัองค์กรจะมีการ
บริหารจัดการอย่างเปน็ระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ ของ ปตท.  และรายงานผลการบริหารจัดการต่อ
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  ส าหรับความเสี่ยงในการปฏบิัติงานจะอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของผู้บริหารทีร่ับผดิชอบการปฏบิัติงานนั้นๆ โดยถอืเป็นหน้าที่รบัผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการ
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในค าบรรยายหน้าที่งาน (Functional 
Description) ของทุกหน่วยงาน  

การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์  โดยมีการจัดท า 
Strategic Thinking Session: STS  ซ่ึงเป็นการระดมสมองของผูบ้รหิารระดบัสูงในการก าหนดทิศทางเป้าหมายและกลยทุธ์
ในระดบัองค์กร มีการประเมนิปจัจัยแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปจัจัยภายนอกซ่ึงมีผลกระทบที่อาจท าให้องค์กรไม่
สามารถด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (Aspiration)  รวมทั้งการประเมนิความเสี่ยงของการสูญเสีย
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  การจัดล าดบัความส าคัญของความเส่ียง โดยก าหนดเป็น Corporate Risk Profile ของแต่ละปี  
มอบหมายผู้รบัผิดชอบด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะมีการติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค ตดิตามผลการบรหิารความเสี่ยงของแต่ละ Risk Area รวมทั้ง  เหตุการณ์ต่างๆ 
(Event Risk) ที่เกิดขึ้นระหว่างปซ่ึีงมีผลกระทบต่อ ปตท. 

ในปี 2554 ความเสี่ยงระดับองค์กรที่ส าคัญ ได้แก่  การบริหารจัดการการจัดหาและการแข่งขันในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ  การควบคุมราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV)  การบริหารจัดการกิจการโรง
กล่ันน้ ามันในช่วงวัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมี  ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิการของหน่วยธุรกิจน้ ามันและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ  การขยายการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ  และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม ปตท.  ทั้งนี้ ปตท. ได้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงทุกไตร
มาส เพื่อก ากับดูแลในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายของ ปตท.  

ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบรหิารความเสี่ยง ปรากฏในหัวขอ้  “ปัจจยัความเสี่ยง”         

8.5.19.3  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
ปตท. ก าหนดใหค้ณะกรรมการจดัการ มีอ านาจหน้าทีใ่นการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงาน

ทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร  และมีการสอบทานการปฏิบัตงิานให้เปน็ไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือการปฏบิัติงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ก าหนดใหม้ีนโยบายและระเบียบปฏบิัตเิป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการควบคุมในส่วนที่มี
ความเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่ม
บุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบ สอบทาน และคานอ านาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าทีใ่นการ
อนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบนัทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด รวมถึงระบุการด าเนินงานในส่วนที่มคีวามเสี่ยงส าคัญและก าหนดกลไกใน
การควบคุมเพื่อป้องกันและลดขอ้ผิดพลาด  มีการสอบทานผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ   มีการ
ก าหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการด าเนนิงานกับพนักงานทั้งองค์กร  เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสม
และเพียงพอ  

ในกรณีที่ ปตท. มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ปตท. มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตัิที่ก าหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัตริายการนั้นๆ  ทั้งยังมีการติดตาม และดูแลผลการด าเนนิงานอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ให้นโยบาย และค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม ที่ ปตท. น ามาปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมผ่านคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ ซ่ึง
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มีกรรมการผู้จัดการใหญเ่ปน็ประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. 
ซ่ึงท าหน้าที่กลั่นกรองและก ากับดูแลการบริหารจดัการในระดับปฏิบัติการของ กลุ่ม ปตท. และภายใน ปตท. ตามล าดับ 
โดยมีหน่วยงานรบัผดิชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม และฝ่ายบริหาร
คุณภาพองค์กร 

ทั้งนี้ ปตท. ได้วางรากฐานอันมั่นคงให้กับการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ  รวมไปถึงการบริหารจดัการด้านคุณภาพ 
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (QSHE) ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพื้นฐานตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025 และ มอก./ OHSAS 18001 ในทุกพื้นที่ปฏบิัติการและ
กระบวนการท างานหลัก  ภายใตก้รอบของ “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
กลุ่ม ปตท.” ตลอดจน “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม กลุ่ม ปตท. 
(PTT Group SSHE Management Standard : PTT Group SSHE MS)”  ที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรบั 
กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างให้รากฐานมีความมั่นคง แขง็แกร่งมากย่ิงขึ้น ส าหรับปี 2554  ปตท. ได้มุ่งเน้นต่อยอด
การบริหารจดัการในประเดน็ต่างๆ ให้ชัดเจนยิง่ขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนนิงานใหเ้ชื่อมโยงไปสู่
จุดหมายของความยั่งยืนที่ได้ก าหนดไว้  โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

 การทบทวนนโยบายและก าหนดกลยุทธ์ระดับพื้นที่  ซ่ึงมีผลให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายฯ ที่มี
ความจ าเพาะเจาะจง แสดงถงึความมุ่งมั่นของ กลุ่ม ปตท. ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ 
Product responsibility ที่เน้นย้ าในเรื่อง Green Product  นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มกรอบการน าไปปฏิบตัใิน
ประเด็นที่ส าคญัๆ ของอุตสาหกรรม Oil & Gas  เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ รวมไปถึงการมุ่งเน้นการบรหิารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยเครื่องมอื
บริหารคุณภาพและกระบวนการท างานที่มปีระสิทธิภาพ    

 การศึกษาและจัดท าแผนยทุธศาสตร์การจัดการส่ิงแวดล้อม โดยหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 
ปตท. ร่วมกับหน่วยงานทีดู่แล รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ของบรษิัท
ในกลุ่ม ปตท. ที่มีโรงงานตัง้อยู่ทีม่าบตาพุดและ จ.ระยอง ทั้งหมด 9 บริษทั เพื่อให้ครอบคลุมการ
บริหารประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทีเ่กิดขึน้ที่พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง  

 การขยายผลการใช้ระบบบริหารงานด้านคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ใหค้รอบคลุม
สายส านักงานทั้งหมด โดยก าหนดใหบู้รณาการกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 
: TQA) เข้าไว้ในการบรหิารงาน QMS ตั้งแต่เริ่มตน้ 

 การขยายผลและเร่งรดัการประยกุต์ใช้ PTT Group SSHE MS ในหน่วยงานสนับสนนุและหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ นอกจากนี้ ยังไดจ้ัดท ามาตรฐาน/ ขั้นตอนด าเนินงานที่ส าคญั จัดอบรมและส่ือความให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม ปตท. ได้รบัทราบในหลายวิธีการและหลายช่องทาง 

 การต่อยอดระบบการจัดการพื้นฐานไปสู่ระบบการจัดการเฉพาะเรือ่ง ได้แก่ ระบบการบรหิารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ซ่ึงในปี 2554 อาคาร ปตท. ส านักงานใหญ่และหน่วยงานสนับสนนุ ได้รับการรบัรอง
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
Management System) ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ได้เริ่มประยุกต์ใช้
และผ่านการทวนสอบใน Stage 1 แล้ว คาดว่าจะได้รับการรับรองในปี 2555 การประเมินคาร์บอน    
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product carbon footprint) โดยในปี  2554 ได้เริ่มการประเมินคาร์บอน      
ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์น าร่อง ไดแ้ก่  น้ ามันหล่อลื่น PTT Performa Super Synthetic API-SN 0W-30  
และมีแผนทีจ่ะขยายผลการศึกษาไปยังผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของ ปตท. เพิ่มเติมด้วย เป็นต้น  
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 การพัฒนาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการด าเนนิงาน SHE 
โดยได้น าระบบสารสนเทศ มาพัฒนาปรับปรุงเป็นระบบฐานข้อมลูผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภัย PTT Group SSHE Performance Database (Web Application) เพื่อให้มีความสะดวก
ต่อการบันทึกข้อมูล ที่เป็นรปูแบบเดียวกันทั้ง กลุ่ม ปตท. และสามารถน าข้อมูลจากระบบฯ มาประมวล 
และประเมนิผลเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน รวมทั้งเปรียบเทยีบกับผลการด าเนินงาน Best-in-class  และค่าเป้าหมายที่จะมีการ
ก าหนดร่วมกันภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

 ทั้งนี้รายละเอียดการด าเนนิงานได้รายงานไว้ในหัวขอ้ “พลังที่ยั่งยนื เพื่อไทย” แล้ว 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)   
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ปตท.ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้ร่วมกับบรษิัทในกลุ่ม ปตท. จดัตั้ง 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูช่ัน จ ากัด (PTTICT) ขึ้น  เพื่อเปน็ศูนย์รวมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. และบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดปริมาณโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ลดความซ้ าซ้อนในงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละบริษทั และเพิ่มอ านาจต่อรองให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงทีผ่่านมา  PTTICT  สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อเนื่อง เปน็ก าลังส าคัญส าหรับ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามส าคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในการ
เก็บรักษาข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารสอบทานระบบสารสนเทศทีใ่ช้ส าหรับการ
บริหารงาน และส าหรบัระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีความส าคัญต่อ
ธุรกิจของ ปตท. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นองค์กร
แรกในประเทศไทยที่ได้รับการรบัรองระบบ SCADA ตามมาตรฐานนี้ 

ปตท. ได้น าระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเป็นเครื่องมือในการปฏบิัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของธุรกิจ  และสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ส าหรับปี 2554 ปตท. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานหลักองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) และ 
Business Intelligence (BI) โดยมีก าหนดแล้วเสร็จในปี 2555 เพื่อสนับสนุนการจดัท ารายงานที่ส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ 
รองรับความต้องการของผูบ้ริหารในการน าข้อมูลที่ส าคญัมาใช้ประกอบในการด าเนินธุรกิจ ตดิตามผลการด าเนินงาน และ
การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต  

ส าหรับการวัดผลการด าเนินงาน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย ปตท. ได้พัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่ให้สามารถรองรับนโยบายและโครงสร้างองค์กรในอนาคตได้แก่ ระบบ COACH ระบบ Balanced 
Scorecard และ ระบบ Key Performance Indicators : KPIs  รองรับการก้าวเป็นองค์กรช้ันน าที่ได้รับมาตรฐาน Thailand 
Quality Award (TQA) ทั่วทั้งองคก์รในอนาคต   

8.5.19.5  ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
ส านักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่นการสร้าง

ความเชื่อมั่น (Assurance) และใหค้ าปรึกษา (Consulting) เพื่อให้กระบวนการท างานภายในองค์กรมีการก ากับดูแลกิจการ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถปุระสงค์ขององค์กร  

ส านักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดย
การจัดท าแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยงที่ส าคัญ
ขององค์กร (Risk-based Approach)  ครอบคลุมการด าเนนิธุรกิจของ ปตท. และบรษิทัในเครือ และรายงานผลการ
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ตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เป็นประจ าทุกไตรมาส  
โดยมีการติดตามผลการปฏบิัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบเป็นอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ในการปฏิบัตงิานของ
ส านักตรวจสอบภายในไม่มขี้อจ ากัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็นที่มคีวามขัดแยง้ระหว่างหน่วยรับตรวจและ
ส านักตรวจสอบภายในที่ยังหาขอ้ยุติไม่ได้ 

 การประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง 
นอกจากนี้ ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมนิคุณภาพการปฏิบัตงิานอย่างน้อยปีละ

ครั้ง โดยได้ก าหนดไว้เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัตงิานตามปกติของฝ่ายบรหิาร  ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งไดจ้ัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) ในปตท.  แบบ
ผสมผสานดังนี ้

- จัดท าแบบประเมนิการควบคุมภายใน (Questionnaire) เพื่อการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องค์กรและระดับฝ่ายงาน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Control Self-Assessment Workshop) เพือ่การประเมินการควบคุมภายในในระดบั
กิจกรรม มุ่งเน้นกจิกรรมการควบคุมในกระบวนการท างาน โดยผลการประเมินและแผนการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากเจ้าของกระบวนการ 

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเส่ียงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั่ว
ทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท าหน้าที่กลั่นกรอง ให้ความเห็น และวางแนวทาง ให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนนิการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ าทกุปี   นอกจากนี้ยังมีส านักตรวจสอบภายในของ ปตท.  ท า
การสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเส่ียง และมีการปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ และมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯเป็น
ประจ าทุกปี ในกรณีพบข้อทีค่วรปรับปรุง บรษิัทฯได้มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหค้วามมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายใน
ด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก  และน าเสนอผล
การตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  ได้ยึดถือและปฏิบัตติามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 การ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี   นอกจากนี้ทุกกลุ่มธุรกิจใน ปตท.  จะมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมี
การวัดผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicators : KPIs) อย่างสม่ าเสมอ    

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและส านัก
ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีของปตท.   ระบบการควบคุมภายในของปตท.  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
ปตท.  
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 9. การควบคุมภายใน  

 
ปตท. ได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในทีค่รอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและในหลายมิต ิ อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการ
ด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน  รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มคีวามถูกต้องเช่ือถือ
ได้  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างเครง่ครดั ทั้งนีค้ณะกรรมการ
ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เป็น
ประจ าทุกป ี

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเกีย่วกับการควบคุมภายในของ 
ปตท. ในภาพรวม  

ปตท. ประเมนิการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่ในการสอบทานผลการประเมนิการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัท า
ขึ้นโดยฝ่ายบรหิารและส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี  มสีาระส าคัญดังนี ้

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจ โดยผู้บรหิารไดส่้งเสริมสนบัสนนุวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซ่ือสัตย์และจริยธรรม  เป็น
ตัวอย่างที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจดัการด้านต่างๆ ดงันี้   

- ก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซ่ือสัตย์และจริยธรรม  (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์ส่วนตนกับกิจการขององค์กร (Conflicts of Interest)  เพื่อป้องกันกิจกรรมที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจ าทุกปี 
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการท างาน เพื่อให้เห็นถึงค ามั่น
สัญญาในการน านโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

- การจัดโครงสรา้งองค์กรที่มีลักษณะของการกระจายอ านาจ เพื่อให้การปฏบิัติงานมคีวามคล่องตัว เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบอ านาจหน้าที ่ และความรับผดิชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร  โดยมีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของพนักงาน และติดตามผลการ
ด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจ าปีซ่ึงพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท 
อ านาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของตน  

-  ทบทวนและปรับปรุงค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และบริบท
การด าเนินงานขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้น าระดับสูงปฏิบัติตนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยม และส่ือสารต่อบุคลากร
ทั่วทั้งองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงก าหนดแผนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การส่ือสารภายในองค์กร การแบ่งปันทักษะของบุคลากร การสร้างนวัตกรรมใน
สภาพแวดล้อมของการท างานเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี  
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- ก าหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร เช่น การคัดเลือก  การฝึกอบรม  การ
เลื่อนต าแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มศีักยภาพสอดคล้องกับความจ าเป็นทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

- จัดตั้งศูนยบ์ริหารข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองค์กรเปน็ผู้รับผดิชอบหลัก ในการบรหิารจัดการขอ้
ร้องเรียนจากภายนอกเพื่อให้มีการตอบสนองต่อข้อสอบถามต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียนภายใน โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม  ทั้งนีจ้ะมีการรวบรวมและบริหารประเด็น รวมถึงน าเสนอผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรใน
ทุกๆด้าน อย่างสม่ าเสมอ 

2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    

ปตท. ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกิจของ 
ปตท. และต้องมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั่งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท าหน้าที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับความเส่ียงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในค าบรรยายหน้าที่งาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน  

ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบรหิารความเสี่ยง ปรากฏในหัวขอ้  “ปัจจยัความเสี่ยง” 

3.  กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการ
เงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร  และมีการสอบทานการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และคู่มือ
การปฏิบัตงิานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัตเิปน็ลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพนักงานทุกระดบั โดยก าหนดเป็นดัชนีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อให้การ
ควบคุมกิจกรรมด้านการบรหิารมคีวามเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้  นอกจากนี้ยังมีการระบุการด าเนนิงาน
ในส่วนที่มีความเส่ียงส าคัญและก าหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผดิพลาด  มีการสอบทานผลการด าเนนิงาน
โดยฝ่ายบรหิารอย่างสม่ าเสมอ   เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่อย่างเปน็ระบบ
ให้กับกลุ่มบคุลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบ และคานอ านาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการอนุมตัิ การ
ประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเดด็ขาด   มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ าเสมอ มีการจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเปน็ระบบ และเปน็ไปตามที่กฎหมายก าหนด    

ในด้านการจดัซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการด าเนินการตามระเบียบและข้อก าหนดว่าด้วยการพัสดุ ซ่ึงได้ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างไว้อย่างชัดเจน  เช่น อ านาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติ  การก าหนดความต้องการพัสดุ  
การตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ  การตรวจนับทรัพย์สิน ในด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ปตท. มีการวาง
ระบบด้านการบรหิารทรัพยากรบคุคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา  การก าหนดค่าตอบแทน  
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบ  การพัฒนาบุคลากร   การปฏิบัติงานของบคุลากร และการส่ือสาร  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ 
และการบริหารทรัพยากรบคุคลของปตท. มีความเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

ในกรณีที่ ปตท. มีการท าธุรกรรมกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าว 
ปตท. มีมาตรการทีร่ัดกุมเพื่อตดิตามให้การท าธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัตทิี่ก าหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้นๆ  ทั้งยังมีการตดิตาม และดแูลผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication)   

ปตท. ได้น าระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท าแผนแม่บทสารสนเทศที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของธุรกิจ  และรองรับความต้องการของผู้บริหาร ในการ
น าข้อมูลที่ส าคัญมาใช้ประกอบในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงาน การตัดสินใจ และการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต ปตท. มีการจัดการระบบข้อมูลในการบริหาร เพื่อจัดท ารายงานที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ น าเสนอให้
ผู้บริหารในรูปแบบที่เหมาะสม ส าหรับการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ ระบบข้อมูลรายงาน 
Business Warehouse (BW) ระบบรายงานงบการเงิน (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวางแผนทางการเงิน (E-
Planning) ระบบการจัดล าดับความน่าเชื่อถือลูกค้า (Credit Rating) เป็นต้น  

นอกจากนี้ ปตท.  ยังก าหนดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะภายในองค์กร และรับข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก โดยผ่านช่องทางที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารที่มีความทันสมัย เช่น Internet  Website  E-mail Call Center 
เป็นต้น โดยมีการจัดการ จัดเก็บ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการทบทวนและน าความรู้ข้อมูลต่างๆ น ามาจัดท า
แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนนั้นซ้ าอีก และน าความรู้นั้นเข้าสู่ระบบการจัดการความรู้ สร้างเป็นองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร
ต่อไป 

5.   ระบบติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)   

ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคณุภาพการปฏิบัติงานอย่างน้อยปลีะครั้ง โดยได้
ก าหนดไว้เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏบิัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงาน และผูม้ีหน้าทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งไดจ้ดั
ให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองค์กรแบบผสมผสานดังนี ้

 จัดท าแบบประเมนิการควบคุมภายใน(Questionnaire) เพื่อการประเมนิการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องค์กรและระดับฝ่ายงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Control Self-Assessment Workshop) เพื่อการประเมนิการควบคุมภายในใน
ระดับกจิกรรม มุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุมในกระบวนการท างาน โดยผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกระบวนการ 

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นผูร้วบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปผล และจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง
ทั่วทั้งองค์กร โดยมคีณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท าหน้าที่ในการกล่ันกรอง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งวางแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจ าทุกป ี   นอกจากนี้ยังมสี านักตรวจสอบ
ภายในท าการสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมภายในที่มีอยู่เหมาะสมต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยง และมีการ
ปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเปน็ประจ าทุกป ี
ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงไดม้ีการก าหนดวิธีปฏิบัตเิพื่อใหค้วามมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน
ได้รับการด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบ
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และสอบทานโดยส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน ซ่ึงเปน็ผู้ตรวจสอบภายนอก  และน าเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ได้ยึดถือและปฏบิัติตามแนวทางการตดิตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ข้อ 6 การติดตาม
ประเมนิผลอยู่ในเกณฑ์ดี   นอกจากนี้ทุกกลุ่มธุรกิจจะมีการรายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลการด าเนนิงาน
โดยเปรียบเทียบกบัตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator: KPIs) อย่างสม่ าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการควบคมุภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและส านัก
ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ  ไม่พบประเด็นปญัหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ
บัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกจิ 
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10.  รายการระหว่างกัน 

10.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น    

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  2553  และ 2554 บริษทัมีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุน้  ดังนี้    
 

บริษัท ความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

( ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

(ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

(ล้านบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างประเทศ  1,040.29 575.61 205.86 

   เป็นผู้ค้ าประกันหุ้นกู้ต่างประเทศ 

 เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ในประเทศ (พันธบัตร) 27,000.00 18,000.00 10,000.00 
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10.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย   กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน   บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน  ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 

10.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เปน็รายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บรษิัทย่อย  กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  

บริษัทย่อย 
บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน)  

1,055.42 1,594.07 2,083.08 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. ค้าสากล 
จ ากัด 

28,537.16 57,550.49 41,684.92 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

3,421.18 774.26 14,023.53 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
 

22.36 20.54 3.90 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

24.65 40.74 23.91 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

3,147.03 3,649.82 3,862.95 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เปน็รายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บรษิัทย่อย กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จ ากัด 

1,843.14 2,726.46 3,612.68 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd 714.13 975.07 2,333.77 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุ้น ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

- - 2,886.51 - บจ. ปตท. ค้าสากล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท. ค้าสากล 
  ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท รีเทล บซิิเนส                
อัลไลแอนซ ์จ ากัด 

0.63 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 
   ช าระบัญชีแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

17.60 153.59 245.70 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 91.89 89.64 114.46 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited 

 ถือหุ้น ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ากัด 

75.80 88.27 90.19 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

26,146.86 30,579.58 34,538.52 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  232 

10.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เปน็รายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บรษิัทย่อย กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไทยลู้บ 
เบล็นดิ้ง จ ากัด 

       0.18 0.99 1.13 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร์ โลจิสติกส์จ ากัด 

- 3.65 7.27 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท อมตะ จัด
จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากัด 

- 404.82 1,360.21 - บจ. ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถอืหุ้น บจ. จ าหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

- 4.58 21.57 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี - - 244.48 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บจ.พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล 

- - 0.54 -ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

บริษัท ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

0.66 2.44 1.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ากัด 

46.77 825.97 4,174.84 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์   
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10.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เปน็รายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บรษิัทย่อย กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31  ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ 
น้ าเย็น จ ากัด 

1,188.92 1,236.53 1,131.29 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd. 

   352.65 530.27 653.44 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล  
   ถือหุ้น ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชั่นแนล รอ้ยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล - - 690.85 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม  
 

   

บริษัท อมตะ จัดจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากัด  

662.07 508.20 - - บจ .ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถอืหุ้น บจ. จ าหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 4,719.25 6,644.25 8,444.12 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

8,370.60 3,037.47 7,905.39 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์  ถือหุ้น รอ้ยละ 56 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายสุรงค์  บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 
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10.2.1รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษทัย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่  ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  
(มหาชน) 

122,494.04 114,550.44 156,125.06 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

45,766.35 52,683.64 72,604.35 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ากัด 

0.56 - - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

     348.14 278.68   234.75 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

207.59 475.79 207.92 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ 
เพาเวอร์ จ ากัด 

1,902.47 2,061.56 2,589.59 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บูลกุล) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร ์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากัด 

0.40 - 0.39 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 33.19 
 -  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

 - ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  235 

10.2.1รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษทัย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่  ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

96,835.57 130,854.38 176,189.04 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

65,984.81 80,895.24 107,074.69 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

40,205.85 35,137.66 36,385.47 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลั่น จ ากัด(มหาชน) 

186,842.34 229,451.48 231,382.48 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล 
จ ากัด 

17.67 20.52 23.79 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล  

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  236 

10.2.1รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษทัย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่  ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที เมนเท
นเนนท์ แอนด์ เอนจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

- 1.61 0.49 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  ร้อยละ 60 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 ร้อยละ 48.92)  
 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) 

- - 72,525.32 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  และ บมจ. 
   ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่นควบรวมบริษัทเป็น 
    บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.  

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา   
นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ  
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็น 
   กรรมการ และกรรมการ   ผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บริษัท ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ากัด 

4,484.91 7,613.89 19,132.82 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ถือหุ้นร้อยละ 14.27    
  (ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส ์

บริษัท ไทย 
สไตรีนิคส์ จ ากัด 

122.54 - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุ้น ร้อยละ 100    
   (บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอ้ยละ 100  และ ปตท.  
   ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

––– 

บริษัท ไทยพารา – 
ไซลีน จ ากัด  

655.70 1,046.01 262.85 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  237 

10.2.1รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษทัย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2552 

(ล้านบาท) 
ปี 2553 

(ล้านบาท) 

  ปี 2554 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด 
(มหาชน) 

8.27 7.96 17.72 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลู้บเบส   

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากัด  

13,678.28 12,052.67 12,469.73 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลีน จ ากัด 
(มหาชน) 

1.32 1.08 1.06 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ทีโอซี  
ไกลคอล จ ากัด 

6.13 - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น ร้อยละ 100 

  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 
 

บริษัท วีนิไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

256.44 289.70 374.75 -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 24.90       
  (ปตท. ถือหุ้นบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล   
  ร้อยละ 48.92) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท พีทีที                   
โพลีเอทิลีน จ ากัด 

17.10 8,003.35 14,343.04 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
  ร้อยละ 48.92)  
 

–––– 
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10.2.1รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษทัย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่  ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
จ ากัด 

18.75 - - - บจ. ท๊อปโซลเว้นท์ ถือหุ้น ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยล์โซลเว้นท์ ถอืหุ้น บจ.  
 ท๊อปโซลเว้นท์ รอ้ยละ 100 / บมจ.ไทยออยล์  
 ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ รอ้ยละ 100 และ 
    ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.   
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ท๊อป โซลเว้นท์ 
จ ากัด 

2.64 - - - บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น บจ.ท๊อป  
 โซลเว้นท์ ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล์  
   ถือหุ้นบจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ร้อยละ 100  
   และ ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  
  ร้อยละ 49.10) 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ 
มารีน จ ากัด 

- 122.42 202.68 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม  นายสุรงค์  บูลกุล)  
   เป็นกรรมการของ  บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด - - 4.30 - บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถอืหุ้น ร้อยละ 5  
  (บจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น บมจ.ไทยออยล์ 
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายสุรงค์  บูลกุล) เป็นกรรมการ 
  ของ บจ. ทรัพย์ทิพย์ 

บริษัท ไทย โอลิโอเคมี 
จ ากัด 

- - 19.21 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 

–––– 

บริษัท ไออาร์พีซี โพลี
ออล จ ากัด 

- - 0.28 - บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51) 
 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

รวม 660,296.82 786,989.78 1,032,312.03   
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10.2.2  รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บรษิัทย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 
 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

71,223.12 84,128.37 91,728.35 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.ค้าสากล 
จ ากัด 

5,236.28 4,744.63 20,587.73 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จ ากัด 

272.83 241.57 385.67 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

5,822.56 11,600.16 14,689.32 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 12,656.18 15,267.25 21,164.54 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company 

Limited  ถือหุ้น ร้อยละ 49 
 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินค้าและบรกิาร เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษทัย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
  

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

221.33 833.55 25.47 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น  
   ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก      
   ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จ ากัด 

1,789.55 1,749.55 2,377.51 -  บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
  ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

0.90 2.96 0.42 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น    
    ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 25 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ากัด 

192.37 244.10 263.30 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. สผ. 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  

1.25 15.81 - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
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10.2.2   รายการซ้ือสินค้าและบรกิาร เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษทัย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่  31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ากัด 

29.78 122.80 115.07 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จ ากัด 

- 26.20 35.38 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

- - 541.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน      
บริษัท ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

1,262.26 1,323.34 1,270.94 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ    
   ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Orange Energy Limited 4,918.84 6,831.62 6,592.08 - PTTEP Offshore Investment 
Company  Limited (PTTEPO) ถือหุ้น 
ร้อยละ 53.9496 

- บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 
100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 3,161.94 4,100.37 4,698.81 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 
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10.2.2   รายการซ้ือสินค้าและบรกิาร เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษทัย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

18,269.16 16,092.67 17,553.19 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษัท  ไทยออยล ์จ ากัด  
(มหาชน) 

142,950.25 163,039.02 195,878.37 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

60,340.45 92,493.56 109,752.96 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

- 10.61 6.77 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
    ร้อยละ 60 

      (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
      ร้อยละ 48.92)  

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ากัด 

81.40 - - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากัด 

986.99 1,000.30 924.82 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  243 

10.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บรษิัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

7,448.54 15,882.30 18,346.59 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

9,335.29 15,744.33 17,240.91 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลั่น จ ากัด
(มหาชน) 

167,194.69 176,188.80 181,900.30 
- ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 1,632.02 2,547.61 2,674.95 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
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10.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บรษิัทย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

1,740.52 272.06 278.96 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส์ จ ากัด 

- 2.10 3.92 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีท ีโซลูชั่นส ์

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

- - 50,498.03 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.  
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน      

บริษัท ขนส่งน้ ามัน 
ทางท่อ จ ากัด  

47.35 56.56 55.89 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 2.76 
- บมจ. บางจาก ถือหุ้น ร้อยละ 11.4 
- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
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10.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บรษิัทย่อย  กิจการที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จ ากัด 

1,056.42 997.30 326.35 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษัท ระยองโอเลฟินส ์
จ ากัด 

123.98 - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 14.27  (ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซี 
   โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส ์

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ ากัด 

     2,352.90 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
  ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 

––––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด 
(มหาชน) 

     4,078.21 4,256.10 5,510.12 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลู้บเบส   

บริษัท น้ ามันไออาร์พีซี 
จ ากัด 

3.52 - - - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด 

- 206.70 197.55 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

รวม 524,430.88 620,022.30 765,625.27   
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10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบรษิัทย่อย กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย  
 

    

Subic Bay Energy Co., Ltd. 28.46 23.95 22.26 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

538.06 1,036.52 1,279.41 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล จ ากัด 

1,302.86 1,140.94 1,160.89 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็นกรรมการของ   
   บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล  

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

44.56 19.12 25.20 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ 50 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

336.57 336.57 267.39 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

27.08 31.74 26.58 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลิเมอร์             
โลจิสติกส์ จ ากัด 

39.61 97.75 57.89 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด 

- - 66.92 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  247 

10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบรษิัทย่อย กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด  - - 0.33 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ  100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

 
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
 
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

98.02 90.95 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัทร่วม 
      

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

- - 75.99 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท. 

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
    และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

240.41 224.76 253.08 
 

- ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

 
  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  248 

10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบรษิัทย่อย  กิจการทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

17.57 13.19 1.44 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 6.24 13.98 11.66 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

รวม 2,679.44 3,029.47 3,249.04   



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  249 

10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
10.2.4.1  รายการลูกหนี้การค้า   
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2552 

 (ล้านบาท) ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

82.00 184.52 264.87 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด  4,443.79 15,752.97 925.06 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,815.08 2,994.91 6,297.06 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading Corporation  
 

3.67 4.66 1.35 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines Corporation  6.53 4.15 5.38 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จ าหน่าย 
 ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

283.69 312.81 253.61 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  250 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จ ากัด 

286.66 416.69 508.03 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

14.74 22.59 15.66 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 100   
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
  65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 17.51 15.32 18.68 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุ้น ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
ค้าปลีก จ ากัด 
 

1,863.15 2,169.87 2,180.96 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้า 
   ปลีก ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

PTT  Lao  Co., Ltd 137.86 172.70 364.59 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ. ปตท. (กัมพูชา) ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์             
โลจิสติกส์ จ ากัด 

- 0.83 0.94 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ากัด 

0.13 0.15 0.37 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  251 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท อมตะ จัดจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

- 79.32 134.94 - บจ. ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถอืหุ้น บจ. จ าหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

- 0.50 3.82 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - 15.76 - บจ. ปตท. ค้าสากล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 ( ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท. ค้าสากล รอ้ยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด 

- - 0.11 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ ากัด 

0.15 309.31 378.01 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์   

บริษัท ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

- - 0.02 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ 
น้ าเย็น จ ากัด 

103.64 108.53 87.22 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd. 

352.65 72.79 14.84 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล  
   ถือหุ้น ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชั่นแนล รอ้ยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  252 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า   (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิ
คอล จ ากัด 

- - 271.77 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษัท อมตะ จัดจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

63.95 - - - บจ. ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถอืหุ้น บจ. จ าหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

1,414.89 890.35 1,552.78 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์  ถือหุ้น รอ้ยละ 56   

-  ผู้บริหารของปตท.(นายสุรงค์  บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล ์จ ากัด  
(มหาชน) 

9,837.04 8,904.03 7,770.49 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ-  
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

240.11 223.18 205.67 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ   
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

1,879.12 2,623.14 4,164.91 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  253 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

180.59 130.22 139.21 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ 
จ ากัด 

155.71 191.53 262.41 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บูลกุล) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร ์

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

5,431.02 5,460.97 14,753.85 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 
 

489.16 682.98 787.08 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 1.59 1.54 3.27 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

3,908.11 8,778.20 8,041.25 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอืน่ที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
บมจ. บางจากปิโตรเลียม 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  254 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า   (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

12,548.43 22,112.48 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท  ปตท.เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 

4,080.58 3,470.09 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง 
จ ากัด 

- 0.22 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
  ร้อยละ 48.92)  

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

- - 21,970.89 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  255 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษัท ระยองโอเลฟินส ์
จ ากัด 

660.79 679.68 1,573.61 - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ถือหุ้น 
ร้อยละ 14.27  (ปตท. ถือหุ้น บจ. เอช็เอ็มซี 
โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส ์

บริษัท ไทยลู้บเบส 
จ ากัด (มหาชน) 

0.64 0.54 11.54 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลู้บเบส   

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จ ากัด 

0.25 0.23 (1.11) -  บมจ. ไทยออยล์ จ ากัด  
   ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากัด 

2,092.05 1,739.78 1,590.17 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอกโพลี 
เอททีลีน จ ากัด 
(มหาชน) 

0.07 0.17 0.05 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ากัด 

0.58 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 

–––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  256 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท วีนิไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

29.00 23.24 34.12 -  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น 
  ร้อยละ 24.90 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.    
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นกรรมการ ของ  บมจ. วีนิไทย 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ 
จ ากัด 

0.55 - - -  บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน ถือหุ้น ร้อยละ 100   
   (บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถอืหุ้น  
   บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน รอ้ยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอ
ทิลีน จ ากัด 

16.48 1,031.61 1,443.34 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
     ร้อยละ  48.92)  
 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์มารีน 
จ ากัด 

7.20 13.41 29.57 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กุลธรรม  นายสุรงค์  บูลกุล) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ไทยออยล์มารีน 

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
จ ากัด 

2.30 - - - บจ. ท๊อปโซลเว้น ถอืหุ้น ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยล์โซลเว้นท์ ถอืหุ้น  
   บจ. ท๊อปโซลเว้นท ์
 ร้อยละ 100 / บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น  
    บจ. ไทยออยล ์
 โซลเว้นท์ ร้อยละ 100  และ ปตท.  ถือหุ้น  
 บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.   
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

–––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  257 

10.2.4.1 รายการลูกหนี้การค้า  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ท๊อป โซลเว้นท์ 
จ ากัด 

2.83 - - - บจ.ไทยออยล์ โซลเว้นท์ ถือหุ้น บจ.ท๊อป  
 โซลเว้นท์ ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล์  
   ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์ โซลเว้นท์  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น  
   บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
 

–––– 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด - - 0.34 - บจ. ไทยออยล์ เอทานอล ถอืหุ้น  
  ร้อยละ 5  
  (บจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น บมจ.ไทยออยล์ 
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายสุรงค์  บูลกุล) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. ทรัพย์ทิพย์ 

รวมลูกหนี้การค้า 54,454.29 79,580.21 76,076.49   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (240.11) (353.40) (344.88)   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 54,214.18 79,226.81 75,731.61   



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  258 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)  

274.86 14.66 10.32 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.ค้าสากล 
จ ากัด 

5.46 6.85 5.62 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

บริษัท ปตท. จ าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

5.52 410.94 275.18 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

0.70 1.47 3.42 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

10.58 10.81 11.18 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท รีเทล บซิิเนส 
อัลไลแอนซ ์จ ากัด 

0.89 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 
- ช าระบัญชีแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

  –––– 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด 

3.88 3.81 3.90 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  259 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2552 

(ล้านบาท) 
 ปี 2553 

(ล้านบาท) 
 ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท อมตะ จัด
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จ ากัด 

- 0.17 - - บจ. ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถอืหุ้น บจ. จ าหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited - - 0.25 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limitedถือหุ้น ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

0.75 0.74 0.83 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

19.81 26.36 17.34 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) 
จ ากัด 

0.45 1.89 3.52 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

5.50 5.67 5.18 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

2.00 2.41 4.65 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 25 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

บริษัท PTTEP Services 
Limited 

0.03 0.03 0.10 - บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุ้นร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  260 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

5.66 3.36 1.58 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

 PTT Philippines 
Corporation  
 

1.02 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น 
   Subic Bay  Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

12.60 8.05 8.17 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100  –––– 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

96.69 115.37 22.13 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็นกรรมการของ   
   บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ากัด 

7.88 9.68 10.05 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––––– 

PTT Green Energy 
PTE Limited 

1.28 - 0.52 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ไทยลู้บ 
เบล็นดิ้ง จ ากัด 

8.89 4.12 1.91 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด 

0.52 4.54 7.54 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอร์ยี่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

- - 21.37 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ.ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  261 

 
10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
 
กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย  
(ประเทศไทย) จ ากัด 

257.58 3.50 2.60 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด 3.71       4.28 3.86 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อาซาฮี  
เคมิคอล จ ากัด 

6.91 9.84 
13.56 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.50 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ากัด 

18.69 2.24 1.28 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์   

PTT MCC Biochem Company 
Limited 

- - 1.52 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

––––– 

 
  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  262 

 
10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
 
บริษัทร่วม 
 
บริษัท  ไทยออยล ์จ ากัด  
(มหาชน) 

 

22.87 28.49 18.48 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 
 

9.80 10.72 9.65 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

 

21.69 40.72 4.09 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากัด 

 

- 0.83 1.43 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

 

2.04 2.04 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที  
เอนเนอร์ยี โซลูชั่น จ ากัด 

 

- - 3.76 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ  20 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 20 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  263 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์ และการ
กลั่น จ ากัด (มหาชน) 

96.30 67.66 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล 
จ ากัด 

15.61 17.42 15.51 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

13.29 8.38 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จ ากัด 

    333.37 338.35 233.96 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ  40 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีท ีโซลูชั่นส ์

 
  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  264 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

37.53 30.36 29.03 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

16.58 20.60 17.62 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท เวียดนาม 
แอลพีจี จ ากัด 

0.70 0.63 0.67 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. Sultan 

0.79 3.39 4.56 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด 

- 0.02 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   ร้อยละ 48.92)  

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 284.35 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  265 

10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท พีทีที  โพลี- 
เอทิลีน จ ากัด 

24.45 4.24 1.81 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

–––– 

บริษัท บางกอกโพลี 
เอทิลีน จ ากัด (มหาชน) 

1.38 0.82 1.02 - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ากัด 

0.01 - 0.01 -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 14.27 
(ปตท. ถือหุ้น บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส ์

บริษัท ปตท. มาร์ท 
จ ากัด 

133.33 133.33 16.09 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 
-  ช าระบัญชีแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ากัด 

0.03  - - บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) 

67.86 27.66 27.21 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จ ากัด 

- 0.03 - -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
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10.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 
  บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 

(ล้านบาท) 
 ปี 2553 

(ล้านบาท) 
 ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท น้ ามันไออาร์พีซี 
จ ากัด  

- 0.02 0.02 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

––––– 

บริษัท ไออาร์พีซี                 
โพลีออล จ ากัด 

 0.01 - - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

รวมลูกหนี้อื่น 1,549.49 1,386.51 1,106.85   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

(135.37) (135.37) (16.09)   

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,414.12 1,251.14 1,090.76   
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10.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหน้าระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ไทยลู้บ เบลน็ดิ้ง 
จ ากัด 

364.73 262.52 153.98 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัทร่วม 
      

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 

0.30 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) 

244.71 255.12 317.60 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 609.74 517.64 471.58   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า - 
สุทธิ 

609.74 517.64 471.58   
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10.2.4.4 รายการเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

- 200.00 500.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

18,935.61 -  -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด 

- 240.00  - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

––––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

- 60.00 60.00 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด - - 37.17 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

1,855.40 -  -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากัด (มหาชน) 

- - 4,823.82 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ

ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

รวม 20,791.01 500.00 5,420.99   
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10.2.5    รายการลูกหนี้  เงินจ่ายลว่งหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

10.2.5.1  รายการลูกหนี้อื่น 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลั่น จ ากัด (มหาชน) 
 

1,653.23 1,877.99 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

รวมลูกหนี้อื่น 1,653.23 1,877.99 -   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -  
 

รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,653.23 1,877.99 -   
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10.2.5.2 รายการเงินจ่ายล่วงหน้า 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

1.10 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 1.10 - - 
  

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

- - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 
สุทธิ 

1.10 - -   
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10.2.5.3 รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย  
 

    

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

12,082.00 22,362.00 23,408.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ากัด 

490.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ 50 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

495.00 435.00 420.00 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้า
ปลีก จ ากัด 

4,900.00 4,700.00 4,191.97 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด 

1,480.00 1,460.00 - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

- 20,025.21 22,347.64 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด 

- - 1,750.10 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 
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10.2.5.3 รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาว  (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลั่น จ ากัด (มหาชน) 

5,050.05 5,050.05 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ 
จ ากัด 

419.45 690.00 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

รวม 24,916.50 55,302.26 52,697.71   
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10.2.6 รายการเจ้าหนี้กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน)  

7,555.52 7,919.76 8,123.38 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.ค้าสากล 
จ ากัด 

191.88 1,352.19 344.93 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จ ากัด 

21.35 47.08 54.16 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจ 
ค้าปลีก จ ากัด 

0.01 303.23 0.03 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
  ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 

751.15 1,690.19 2,242.59 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลี
เมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด 

- 0.41 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 25 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 
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10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

PTTEP Siam Limited 1,306.26 1,297.18 1,933.00 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limitedถือหุ้น ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน 
จ ากัด 

258.31 - 511.49 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้น ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  

0.26 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
    ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ากัด 

1.54 1.39 1.85 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด 

- 0.13 2.81 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - 19.33 - บจ. ปตท. ค้าสากล ถือหุ้น ร้อยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท. ค้าสากล 
  ร้อยละ 100 ) 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

- - 148.38 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

998.47 263.62 207.38 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

Orange Energy Limited 300.45 714.49 597.36 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ 53.9496 
- บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  
 ร้อยละ 100   
(ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 242.56 289.53 554.49 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ 25.0009 
- บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

2,443.77 2,729.56 3,734.43 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้น ร้อยละ 25.50 
- บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ากัด (มหาชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 
 

–––– 
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10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม 
     

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  
(มหาชน) 

7,403.16 8,423.27 9,883.41 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

4,008.60 8,105.12 9,329.15 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ากัด 

52.53 117.68 69.36 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 

173.14 9.83 0.10 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) 

726.16 1,503.30 1,567.30 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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 10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า (ตอ่)  
  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

990.50 746.20 854.67 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลั่น จ ากัด(มหาชน) 

14,718.34 12,203.50 39.10 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล 
จ ากัด 

146.71 238.30 263.46 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที โกลบอล เค
มิคอล จ ากัด (มหาชน) 

- - 17,021.70 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวรีศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.6.1 รายการเจ้าหนี้การค้า (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
 
บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ขนส่งน้ ามัน 
ทางท่อ จ ากัด  

6.96 6.85 4.41 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุ้น ร้อยละ 11.4 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส 
จ ากัด (มหาชน) 

182.43 140.33 333.01 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลู้บเบส   

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จ ากัด  

64.81 0.78  
 
 

-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี  
จ ากัด 

132.82 - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
  ร้อยละ 100  
  (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

––––– 

รวม 42,677.69 48,103.92 57,841.29 
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10.2.6.2 รายการเจ้าหนีอ้ื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน)  

963.39 1,408.44 1,139.41 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายอนนต์  สิรแิสงทักษิณ) เปน็กรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

14.83 3.75 5.18 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท รีเทล บซิิเนส 
อัลไลแอนซ ์จ ากัด 

0.06 - - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49 
- ช าระบัญชีแล้วเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษัท พีทีทีโพลิเมอร์  
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

0.76 0.85 0.78 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 25 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
ค้าปลีก จ ากัด 

- 0.96 6.43 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 
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10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร์ -
เนชั่นแนล จ ากัด  

15.80 25.57 27.23 -  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ากัด 

51.04 87.06 103.37 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จ ากัด 0.11 0.04 0.06 -  บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
    จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  
    65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์       
โลจิสติกส์ จ ากัด 

0.57 0.09 1.69 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์เนชั่น -
แนล จ ากัด 

              1.30            0.42 3.85 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด              5.57              5.57 6.12 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 

บริษัท PTTEP Services 
Limited 

-                0.09 1.00 - บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุ้นร้อยละ 25 (ปตท. ถอืหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด -               7.52 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรากร  กุลธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. ค้าสากล 
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10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด - 0.72 1.24 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอ็นจี 

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์ จ ากัด 

- 1.40 12.94 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้น ร้อยละ 50 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

- 1.63 2.98 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

- 0.82 0.50 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ากัด 

- 0.39 0.66 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

- - 0.27 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น 
จ ากัด 

0.72 4.42 0.72 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ ากัด 

0.97 0.64 0.66 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์   

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 
จ ากัด 

- 2.43 2.37 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  
(มหาชน) 

7.72 5.19 9.12 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สทิธิพงศ์) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายเทวินทร์  วงศ์วานิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 
จ ากัด (มหาชน) 

24.26 106.09 221.96 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอืน่ที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายปิติพันธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กุลธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม        
รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

90.32 112.95 0.99 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  นายสรากร   
   กุลธรรม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ากัด 

3.35 3.32 3.34 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 1.24 1.46 0.47 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศ์สินอุดม  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ  บจ. พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด 87.76 0.48 0.49 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  283 

10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) 

1.12 0.32 9.41 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวัชรกิติ  วัชโรทัย  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซ ี
-  ผู้บริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

8.66 220.97 27.37 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 

 

––– 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

13.72 12.18 14.44 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล  
  เคมิคอล ร้อยละ 48.92)  

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุวนันท์  ชาติอุดมพันธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ ์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น จ ากัด (มหาชน) 

48.59 52.29 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 

 

––– 

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  284 

10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่น จ ากัด 

248.76 106.67 302.07 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายปิติพันธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีท ีโซลูชั่นส ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(ประเทศไทย) จ ากัด 

- 277.65 - - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร์  ถือหุ้น รอ้ยละ 56 

-  ผู้บริหารของปตท.(นายสุรงค์  บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยออยล์
เพาเวอร์ จ ากัด 

- 0.31 - -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้น ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บูลกุล) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล์ เพาเวอร ์

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
     

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ากัด (มหาชน) 

4.31 10.29 19.97 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารข้าศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ ากัด
(มหาชน) 

46.98 57.91 56.15 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากัด 

32.24 31.80 31.80 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

––––– 
 

 



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  285 

10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553) 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทาง
ท่อ จ ากัด 

0.01 - 0.01 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จ ากัด 

0.14 - - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น 
   ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 
 

บริษัท ระยองโอเลฟินส ์ 
จ ากัด 

0.29 - - -  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 14.27 
   (ปตท. ถือหุ้น บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์  
   ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส ์

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จ ากัด 

1.05 1.58 - -  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุรงค์  บลูกุล)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด 
(มหาชน) 

1.01 1.14 - -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลู้บเบส   



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  286 

10.2.6.2 รายการเจ้าหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน 
จ ากัด 

0.04 4.54 8.58 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92) 
 

––––– 

บริษัท ไทยโอลีโอเคมี 
จ ากัด 

0.60 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 

รวม 1,677.29 2,559.95 2,023.63   

 
 
  



บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้ 
 

ส่วนที่ 2 หน้าที่  287 

10.2.6.3 รายการเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ากัด 

- 539.58 3,063.39 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  ผู้บริหารของ ปตท. (นายวิชัย  พรกีรติวัฒน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ากัด 

- 53.29 34.50 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 
 

––––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจค้าปลีก 
จ ากัด 

- 1,241.80  - บจ. ปตท. ธุรกิจค้าปลีก ถือหุ้น ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม จ ากัด 

- 141.67 211.67 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด 

- 332.35 1,571.70 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์) เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 
-  ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ นายพีระพงษ์   
   อัจฉริยชีวิน นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล 

บริษัท พีทีที  แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ากัด 

- 256.09 33.25 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้า
ปลีก จ ากัด 

- - 1,179.79 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 100 ––––– 

รวม - 2,564.78 6,094.30   
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10.2.6.4 รายการเจ้าหนี้อืน่ระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท. จ าหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จ ากัด 

9.74 -  -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

––––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิส
เซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด 

0.02 0.27 0.17 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 

- 0.06  -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุ้น ร้อยละ 25 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ
น้ าเย็น จ ากัด 

14.60 13.87 13.15 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

 
บริษัทร่วม 

บริษัท ปตท.อะโร       
เมติกส์และการกลั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

20.66 18.94  - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด  
  (มหาชน) 

 

––– 
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10.2.6.4 รายการเจ้าหนี้อืน่ระยะยาว 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 17.21 - ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของปตท.

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายณัฐชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย์   
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหารของ ปตท. (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศ์สินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน       

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จ ากัด 

718.09 686.29 654.50 -  ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––––– 

รวม 763.11 719.43 685.03   

 
 
 *************** 
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10.3        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

(1) รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล 

 ลักษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทน้ ามันแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลได้มีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงจ านวนตั้งแต่  10,000 ลิตรขึ้นไป ต้องซ้ือจาก ปตท. หรือบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑ์น้ ามันเช้ือเพลิงให้รัฐวิสาหกิจได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างช าระค่า
ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างช าระดังกล่าว 

(2) รายการระหว่าง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

ลักษณะของรายการ 

   (1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิ้นสุด 
ธันวาคม 2554 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
 - น้ ามันดิบ    9.50 ล้านบาร์เรล 
 - ก๊าซธรรมชาติ 386,609 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
 - ก๊าซแอลพีจี  86,292 เมตริกตัน 
 - คอนเดนเสท  11.87 ล้านบาร์เรล 

140,106  ล้านบาท 
 

การค านวณราคาซ้ือขายของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั้นได้อ้างอิงจากราคาของ
ตลาดโลกและเป็นราคาที่ผูร้่วมทนุของ
โครงการขายให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามนัเชื้อเพลิง ดังนี ้
 - น้ ามันอากาศยาน         1.79   ล้านลิตร 
 - น้ ามันดีเซลหมนุเร็ว   74.37  ล้านลิตร 

2,177 ล้านบาท 
 

คณะกรรมการบริษทัได้อนุมตั ิ
สัญญาซ้ือน้ ามันกับบริษทั ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2552 – 
2556) โดยมขี้อตกลงและราคาซ้ือขาย
เป็นไปตามราคาอ้างอิงมาตรฐานที่
แข่งขนัได้ในตลาด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล 

  

รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มการกล่ัน 

 ลักษณะของรายการ 

 ปตท. ท าสัญญาจัดหาน้ ามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปจากบริษัทโรงกล่ันน้ ามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหา
น้ ามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่  ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกลั่นน้ ามันนั้นๆ โดยลักษณะของ
สัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกล่ันน้ ามันได้ดังนี้ 
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ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด  (มหาชน) (TOP) 

  

ปตท. จัดหาน้ ามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของก าลังการกลั่นในราคา
ตลาด โดยคู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาได้ตั้งแต่ครบรอบปีที่  13 เป็นต้นไป นับจากวันที่ปรับโครงสร้างหนี้ส าเร็จ หรือ
ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้
ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ทั้งนี้ ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปส่วนที่เกินร้อยละ 49.99 ได้ในราคา
ตลาด 

 ปตท. จัดหาน้ ามันดิบในประเทศให้ TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้ ามันดิบเพชร โดยท าสัญญาซ้ือขายน้ ามันดิบระยะยาว
ตลอดอายุการผลิต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2528 และจัดหาน้ ามันดิบจากต่างประเทศให้ TOP ตามสัญญาซ้ือขายน้ ามันดิบจาก
ต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญาดังกล่าวจะมีการเจรจาต่ออายุสัญญาปีต่อปี 

ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกจิ 
โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ปี (2549-2556) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2564) โดยใช้ราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 

 

 

ลักษณะของสัญญากับบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (SPRC) 

 ผู้ถือหุ้นของ  SPRC  จะจัดหาน้ ามันดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปที่ได้จากโรงกลั่น ในปริมาณขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของก าลังการกลั่นที่ 126,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวัน ตามราคาตลาดในประเทศ 
ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดังกล่าว SPRC จะให้สิทธิ ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ากัด ในฐานะผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
รับซื้อส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนที่จะน าไปเสนอขายแก่บุคคลที่สาม 

  

 ลักษณะของสัญญากับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จัดหาน้ ามันดิบให้ BCP ตามสัญญาจัดหาน้ ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้ 
โดย ปตท. จะจัดหาน้ ามันดิบทั้งหมดให้กับ BCP ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. จัดท าสัญญาการรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กับ BCP  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ Product Quality Improvement เริ่มด าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยที่  ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปจาก BCP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต ที่ผลิตได้ในแต่ละ
เดือน ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 
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ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออาร์พีซี  จ ากัด (IRPC)  

ปตท. จัดหาน้ ามันดิบให้ IRPC ตามสัญญาจัดหาน้ ามันดิบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  

ปตท. ท าสัญญาซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูป กับ IRPC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี และ
จะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี  ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  

ปตท. ท าสัญญาใช้บริการคลังน้ ามัน  IRPC จ.ชุมพร เพื่อใช้บริการรับ เก็บรักษา และจ่ายน้ ามัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี 

ปตท. จัดท าสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 ซ่ึง ปตท.ได้เริ่มส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC แล้วตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 รวมระยะเวลา
สัญญา 10 ปี โดยราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)(PTTGC) 

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการ
กลั่น จ ากัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  และได้รับมาซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และภายหลังจากการ
ควบรวมบริษัทระหว่าง PTTAR กับ PTTCH แล้วนั้น บริษัทใหม่จะคงไว้ซ่ึงกิจการเดิมของทั้งสองบริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายการ
และสัญญาระหว่างกันมีดังต่อไปนี้ 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของ PTTCH ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน  ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยท าสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี  

ในปี 2534 ปตท.ได้รับโอนสิทธิและภาระผูกพันจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกับ PTTCH อายุ
สัญญา 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2534 ต่อมา ปตท. ได้ท าสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับ PTTCH มีผลใช้บังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี 2542 โดยที่สัญญาซ้ือขายวัตถุดิบมีผลต่อเนื่องไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี ส าหรับสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติ มีผลต่อเนื่องไปอีก 20 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 4 ปี 

ในปี 2538 ปตท. ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 15 ปี นับจากโรงงานเริ่ม
เดินเครื่อง 

ในปี 2542 ปตท. ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกับ PTTCH โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2548 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี 
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ในปี 2547 ปตท. ได้แก้ไขสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 380,000 – 470,000 ตัน/ปี โดย
สัญญาส้ินสุด 31 พฤษภาคม 2564 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 5 ปี  

ในปี 2547 ปตท. ได้ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดย ปตท. จัดส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2549  
เพิ่มขึ้น 13,000 ตันต่อเดือน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโครงการเพิ่มก าลังการผลิตโอเลฟินส์ของ PTTCH  จากการปรับปรุงหน่วย
การผลิตซ่ึงแล้วเสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ได้ท าสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบก๊าซอีเทน กับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 15 ปี นับจากวันที่โรงงานเริ่มเดินเครื่อง ปี 2553 โดยโครงสร้างราคาวัตถุดิบอีเทนจะแปรผันตามราคา
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขราคาซ้ือขายวัตถุดิบ โดยแก้ไขสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว(LPG) กับ PTTCH  สัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ซ่ึงอายุสัญญายังคงไว้เดิม โดยสัญญามี
โครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ที่บริษัทได้เริ่มผลิตในปี 2547 ที่
ผ่านมา  ส่วนโครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP 
ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade)  

ในปี 2553 ปตท. ต่อสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับ PTTCH  ปริมาณ 20,000 ตันต่อเดือน โดยสัญญามีผล
บังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2553 และท าสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กับ PTTCH  ปริมาณ 28,000 ตัน
ต่อเดือน โดยสัญญามีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และสามารถต่อสัญญาได้อีก 1 ปี 

ปตท. ท าสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้ PTTAR เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์มีอายุสัญญาขั้นต้น 
10 ปี นับจากวันที่เริ่มส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 (AR2) จะส้ินสุดใน
เดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้โรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

ปตท. ท าสัญญาระยะยาวเป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์หลักทั้งหมดของ PTTAR และให้ PTTAR เป็นผู้จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้า การท าสัญญาซ้ือผลิตภัณฑ์จาก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ที่ ปตท. รับประกันการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ าตามสัญญา โดย ปตท. จะได้รับค่าด าเนินการในการท าตลาดให้กับ PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุ
ปริมาณที่ ปตท.จะรับผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับประกันการจัดจ าหน่าย  เพื่อรองรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปริมาณส่วนที่เหลือจาก
สัญญา “Take or Pay” ส าหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
PTTAR จะเป็นผู้จัดส่งโดยตรงให้กับลูกค้าของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี ส าหรับผลิตภัณฑ์คอนเดนเสทเรซิดิว 
ผลิตภัณฑ์แนฟทาชนิดเบา และ ส าหรับผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้
เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจากปี 2550 ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ปตท. ท าสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTAR โดยท าสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายุสัญญา 20 ปี 
นับตั้งแต่ปี 2540 ในปริมาณ 4.6 – 6.1 ล้านตันต่อปี 

กลุ่มธุรกิจการกล่ันน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 

ปตท. จัดหาน้ ามันดิบ ตามสัญญาจัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 18 ปี โดย มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ปตท. เป็นผู้จัดหาน้ ามันดิบและวัตถุดิบอื่นทั้งหมด 
ตามชนิดและปริมาณที่ก าหนดด้วยราคาตลาด 
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ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปที่ได้จากการกลั่นในปริมาณขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก 18 ปี ให้ถือว่าสัญญามี
ผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ปตท. จัดท าสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กับ PTTAR มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของปริมาณผลิตภัณฑ์
ที่ PTTAR ผลิตได้จาก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน
ราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ท าสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTAR เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ ามันส าเร็จรูป และท าสัญญาซ้ือขาย
ก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTAR เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดปี 2561  

 

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (HMC) 

ปตท. ท าสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่ HMC ปี 2549โดยท าสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบก๊าซโพรเพน
ระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ปีนับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553 และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตาม
ราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) 

ปตท. ท าสัญญาจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยท าสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบก๊าซ     
โพรเพนระยะยาว  มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่โรงงานเริ่มด าเนินการผลิต และสามารถต่ออายุได้คราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคา
จะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัย่อย บริษัทร่วม บริษทัทีเ่กี่ยวข้อง และผู้ถือหุน้ ส่วนนโยบายการก าหนดราคา
ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เก่ียวข้องกันก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกจิเช่นเดียวกับที่ก าหนดให้กบับคุคล/กิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ส าหรับราคาสินค้าที่ซ้ือจากบรษิัทย่อยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัย่อยที่อ้างองิจากราคาตลาด การเปิดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเปน็ไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี 
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11.   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11.1 งบการเงินรวม 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่น าเสนอประกอบด้วย ผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงได้ปรับปรุงใหม่ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดย
สภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 และได้ผ่านการสอบทานจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมส าหรับงวดปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้งบการเงินปี 2552 ได้
น าเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนการปรับปรุงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 
11.1.1   งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2552 – ปี 2554 

หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ)  
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,055.91 135,801.05 116,132.05 
   เงินลงทุนชั่วคราว 8,802.92 21,783.59 10,961.67 
   ลูกหนี้การค้า 128,816.73       140,348.48 171,361.54 
   ลูกหนี้อื่น  22,367.55 18,804.91 32,624.73 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,351.72 284.03 4,999.17 
   สินค้าคงเหลือ 13,118.69 31,230.66 26,000.29 
   พัสดุคงเหลือ  11,404.24 11,102.53 13,201.58 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 4,233.46 4,578.23 5,876.13 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 294,151.22 363,933.48 381,157.17 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
   เงินลงทุนเผื่อขาย 8,124.17 13,590.60 11,680.42 
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 194,073.42 205,062.69 227,732.64 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 

   เงินลงทุนในกิจการที่ควบรวมกัน 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

- 
2,379.90 

- 
2,179.36 

 - 
1,749.85 

   เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5,761.83 5,878.37 145.76 
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 8,731.93 8,345.29 
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 474,586.64 496,660.66 601,341.41 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19,634.20 20,712.45 52,613.78 
   สินทรัพย์เหมือง  34,007.25 32,699.30 33,914.48 
   ค่าความนิยม 17,381.94 17,541.83 28,347.70 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10,063.54 16,446.49 19,318.40 

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อก๊าซ  16,735.20 8,304.60 7,346.23 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 25,644.86 37,367.43 28,718.97 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 808,392.94 865,175.71 1,021,254.93 
รวมสินทรัพย ์ 1,102,544.17 1,229,109.20 1,402,412.09 
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              หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี้สินหมุนเวียน    
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,144.87 8,593.73 15,520.54 
   เจ้าหนี้การค้า 101,981.67 137,222.31 164,300.73 
   เจ้าหนี้อื่น 10,612.20 12,027.38 13,392.30 
   เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 33,934.49 28,562.27 54,978.79 
   เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,814.77 7,944.91 - 
   ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 26,438.06 27,038.39 26,355.84 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,788.09 39,589.10 54,062.66 
   ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 661.20 3,753.37 2,312.67 
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,842.74 4,932.57 4,592.37 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 222,218.11 269,664.05 335,515.90 
หนี้สินไม่หมุนเวียน    
   เจ้าหนี้อื่นระยะยาว 738.75 705.23 671.71 
   เงินกู้ระยะยาว 320,953.65 342,466.78 337,423.81 
   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28,690.04 19,850.54 43,174.14 
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - 5,147.73 5,500.05 
   ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22,923.94 22,151.78 22,628.85 
   เงินมัดจ าถังก๊าซ 5,480.86 6,038.46 6,567.50 
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,448.23 5,670.77 6,981.54 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 382,235.47 402,031.29 422,947.61 
รวมหนี้สิน 604,453.58 671,695.33 758,463.52 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว 28,337.85 28,490.42 28,563.00 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24,552.67 27,585.43 29,211.13 
   ก าไรสะสม    
      จัดสรรแล้ว    
         ทุนส ารองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนส ารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 988.61 1,005.09 1,034.86 
      ยังไม่ได้จัดสรร 368,621.34 428,455.27 500,929.19 
     องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 3,822.22 (7,689.62) (6,675.21) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  429,179.94 480,703.84 555,920.21 
   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  68,910.65 76,710.03 88,028.36 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 498,090.59 557,413.86 643,948.57 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,102,544.17 1,229,109.20 1,402,412.09 
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11.1.2   งบก าไรขาดทุน ปี 2552 – ปี 2554 
หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
รายได้    
   รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,586,174.46 1,898,682.17 2,428,164.68 
   ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,438,463.91 1,724,780.05 2,208,895.71 
   ก าไรขั้นต้น 147,710.55 173,902.12 219,268.97 
รายได้อ่ืน 12,454.05 13,025.89 16,601.46 
   ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 160,164.60 186,928.01 235,870.43 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 12,637.81 11,267.90 10,439.16 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22,322.70 24,670.34 33,911.36 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 508.34 709.39 655.80 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจปิโตรเลียม 7,377.27 2,721.15 6,615.17 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนส าหรับปิโตรเลียม 15,458.43 18,540.07 22,029.60 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 9,085.88 1,929.06 6,449.55 
(ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (4,682.72) (6,361.93) (1,265.81) 
   ก าไรจากการด าเนินงาน 97,456.89 133,452.03 157,035.61 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 18,766.83 18,815.96 29,462.62 
   ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 116,223.71 152,267.99 186,498.23 
ต้นทุนทางการเงิน 14,219.00 16,803.23 18,041.63 
   ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 102,004.71 135,464.76 168,456.60 
ภาษีเงินได้ 33,314.76 33,960.54 43,230.62 
   ก าไรสุทธ ิ 68,689.95 101,504.22 125,225.99 
การแบ่งปันก าไรสุทธิ    
   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 9,142.36 17,512.17 19,929.58 
   ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่ 59,547.59 83,992.05 105,296.41 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 21.06 29.58 36.91 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 20.95 29.50 36.89 
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11.1.3   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2552 – ปี 2554     หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
ก าไรส าหรับปี - 101,504.22  125,225.99  
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน      

ก าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 3,895.75 (1,282.62) 
ภาษีเงินได้ เกี่ยวกับก าไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่ เกิดขึ้นใน

หลักทรัพย์เผื่อขาย 
 

- 
 

(1,154.74) 
 

792.92 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (17,416.13) 9,467.74  
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม - (211.64) 6,085.58 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี - (14,886.76) 15,063.61 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - 86,617.47  140,289.60  
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม      

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ - 75,743.27 117,259.09  
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม - 10,874.20  23,030.50  
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11.1.4   งบกระแสเงินสด ปี 2552 – ปี 2554 
        หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 59,547.59 83,992.05 105,296.41 
รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
จากกิจกรรมด าเนินงาน:    

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจ าหน่าย 43,149.76 46,704.91 55,318.16 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (409.71) (74.89) 6,919.24 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 4,552.42 (494.11) 73.43 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 78.40 (993.86) 
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย 383.81 (5.4) 461.01 
ส่วนแบ่ง(ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (18,766.83) (18,815.96) (29,462.62) 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมในก าไร

ส าหรับปี 
 

9,142.36 
 

17,512.17 
 

19,929.58 
ส ารองผลประโยชน์ของพนักงาน - 725.79 604.66 
(ก าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (4,500.36) 881.85 (667.96) 
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ 6.43 58.87 (261.09) 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจตัดจ าหน่าย 5,671.14 1,426.44 4,598.35 
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ตัดจ าหน่าย 27.55 27.55 27.55 
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินตัดจ าหน่าย 21.64 20.85 26.30 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (784.98) 27.23 328.82 
(โอนกลับ) ส ารองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ - - (47.77) 
เงินปันผลรับ (53.68) (514.28) (599.86) 
ภาษีเงินได้ 33,314.76 33,960.54 43,230.62 
ดอกเบี้ยรับ (1,854.73) (2,679.09) (3,477.50) 
ดอกเบี้ยจ่าย 13,522.85 16,053.10 17,376.43 
ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ

รั่วไหล 
 

3,105.53 
 

- 
 

- 
อ่ืน ๆ (5.97) (4.4) 2.8 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด าเนินงาน 

 
146,069.56 

 
178,881.63 

 
218,682.72 

สินทรัพย์ และหนี้สินด าเนินงาน(ลดลง) เพิ่มขึ้น (9,266.39) 20,629.01 (289.04) 
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 136,803.17 199,510.64 218,393.68 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 641.66 544.72 1,420.18 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (930.46) (446.18) (189.54) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (40,836.83) (43,706.69) (42,074.24) 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 95,677.54 155,902.49 177,550.08 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่300 

 หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ)  
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16.80 1,516.19 62.74 
เงินจ่ายส าหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (125,308.22) (102,590.08) (108,043.75) 
เงินล่วงหน้าส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (115.04) (0.63) - 
เงินจ่ายส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,550.94) (2,041.73) (4,160.20) 
เงินจ่ายส าหรับพัฒนาสินทรัพย์เหมือง (2,163.17) (2,451.17) (62.08) 
เงินจ่ายส าหรับค่าเช่าที่ดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (744.16) (348.37) (321.21) 
เงินมัดจ าส าหรับการซื้อธุรกิจ - (10,850.50) - 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว (861.24) (340.24) - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (176.36) (40.43) (288.76) 
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย  (9,708.62) - (15,165.91) 
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน - - (57,615.91) 
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (624.73) (2,671.57) (4,252.00) 
เงินจ่ายส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (211.73) (1,313.78) - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - - 1,973.35 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว 319.91 220.00 948,58 
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - - 8.37 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการน้ ามัน 8.53 20.55 18.11 
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (7,301.20) (12,856.13) 10,800.32 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 420.79 763.00 4,035.80 
เงินปันผลรับ 5,888.79 9,858.62 11,607.77 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (145,110.59) (123,126.28) (160,454.13) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 1,339.41 593.73 356.99 
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,750.72 3,032.76 1,652.70 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 24,626.11 23,802.72 20,713.59 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 89,950.12 45,525.88 21,283.80 
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น 1,824.68 26,931.76 2,330.54 
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจ่าย - - 4,520.00 
จ่ายคืนตั๋วเงินจ่าย - - (4,520.00) 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (4,941.87) (11,270.85) (6,731.19) 
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (6,033.35) (18,615.64) (2,057.51) 
จ่ายคืนหุ้นกู้ - (12,354.53) (14,749.34) 
จ่ายคืนพันธบัตร ปตท. (9,400.00) (9,000.00) (8,000.00) 
เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (207.40) (211.09) (226.04) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 

676.28 
 

2,939.23 
 

(330.19) 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่301 

                                                                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท  

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552(

ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ตรวจสอบ) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (95.46) - - 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 3.36 0.90 12.11 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (13,657.57) (14,718.79) (18,548.32) 
เงินปันผลจ่าย (23,246.89) (31,754.75) (41,103.23) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 62,588.13 4,901.34 (45,423.09) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (198.58) (5,576.16) 1,488.74 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 280.30 (333.25) 7,169.41 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ 13,236.81 31,768.14 (19,668.99) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 90,818.70 104,032.91 135,801.05 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 104,055.51 135,801.05 116,132.05 

 

11.1.5   อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2552 – ปี 2554 

 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.32 1.35 1.14 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.09 1.10 0.89 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 13.68 13.87 15.35 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 26.31 25.96 23.45 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 103.46 77.78 77.19 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 3.48 4.63 4.66 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 15.17 14.42 14.45 
ระยะเวลาช าระหนี้ วัน 23.74 24.96 24.57 
Cash Cycle วัน 6.05 5.63 3.55 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อัตราส่วนก าไรขั้นต้น ร้อยละ 9.31 9.16 9.03 
อัตราส่วนก าไรสุทธิ ร้อยละ 3.68 4.35 4.26 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 14.65 18.46 20.32 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 5.99 7.20 8.00 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 24.19 26.91 28.96 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.63 1.66 1.88 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.22 1.21 1.18 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย เท่า 10.07 12.30 13.24 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis)  เท่า 0.71 0.81 0.68 
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ 40.43 34.65 35.22 

 
  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่302 

11.1.6   ผลด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT ปี 2552 – ปี 2554   หน่วย : ล้านบาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552 

ตรวจสอบ 
2553 

ปรับปรุงใหม่ 
2554 

ตรวจสอบ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ    
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
รายได้จากการขาย 313,738 357,018 412,801 
ต้นทุนขาย 266,363 300,319 336,106 
ก าไรขั้นต้น 47,375 56,699 76,695 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 6,299 10,182 14,924 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 253 695 424 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 41,329 47,212 62,195 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 8,408 9,257 15,203 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 32,921 37,955 46,992 
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)       
รายได้จากการขาย 119,311 140,656 169,646 
ต้นทุนขาย 11,930 14,534 19,598 
ก าไรขั้นต้น 107,381 126,122 150,048 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,817 5,513 7,836 
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจ 7,377 2,721 6,615 
ค่าภาคหลวง 14,066 16,635 19,678 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 302 586 2,093 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 81,423 101,839 118,012 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 29,853 32,303 33,532 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 51,570 69,536 84,480 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 84,491 107,491 131,472 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
หน่วยธุรกิจน้ ามัน    

 

รายได้จากการขาย 398,686 480,700 558,524 
ต้นทุนขาย 379,389 460,683 537,773 
ก าไรขั้นต้น 19,297 20,017 20,751 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,475 10,146 10,020 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 1,910 2,255 2,493 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 11,732 12,126 13,224 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 2,732 2,409 2,443 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 9,000 9,717 10,781 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ       
รายได้จากการขาย 861,897 1,061,694 1,427,553 
ต้นทุนขาย 859,645 1,058,747 1,423,748 
ก าไรขั้นต้น 2,252 2,947 3,805 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 5,353 3,561 3,064 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 5,127 2,967 2,549 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 2,026 2,353 3,290 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 10 11 13 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 2,016 2,342 3,277 
    



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่303 

         หน่วย : ล้านบาท 
ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีและ 

ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2552
ตรวจสอบ 

2553 
ปรับปรุงใหม่ 

2554 
ตรวจสอบ 

ธุรกิจปิโตรเคมี    
รายได้จากการขาย 32,422 46,459 75,171 
ต้นทุนขาย 30,424 44,050 70,119 
ก าไรขั้นต้น 1,998 2,409 5,052 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 945 1,247 1,739 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 24 37 464 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 1,077 1,199 3,777 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 176 368 883 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 901 831 2,894 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (EBIT) 11,917 12,890 16,952 
ธุรกิจถ่านหิน    
รายได้จากการขาย 20,200 24,652 30,851 
ต้นทุนขาย 11,419 15,830 17,408 
ก าไรขั้นต้น 8,781 8,822 13,443 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 634 1,555 1,817 
ค่าภาคหลวง 1,393 1,905 2,351 
รายได้จากการด าเนินงานอื่น 563              -           - 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 7,317 5,362 9,275 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 1,623 1,426 2,071 
     รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษ ี(EBIT) 5,694 3,936 7,204 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีก่อนหักรายการท่ียังไม่ได้จัดสรรและ
รายการระหว่างกัน 102,102 124,317 155,628 
บวก (หัก) รายการระหว่างกัน 167 192 330 
บวก (หัก) รายการท่ียังไมไ่ด้จดัสรร (2,714) (884) (528) 
รวมก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษีตามงบการเงินรวม 99,555 123,625 155,430 
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11.2 ค าอธบิายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

ในการอ่านค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงได้แก่ งบการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการด าเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและข้อมูลที่น าเสนอไว้ในเอกสารนี้ 

11.2.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินการปี 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป บรษิัทไดน้ าเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ทั้งนี้ รวมถึงการปรบังบ
การเงินย้อนหลงั (Restated) ของปี 2553 เพื่อให้สามารถเปรียบเทยีบกันได้  

ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553

  

ในปี 2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 2,428,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 529,483 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.9 เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยราคาขายผลติภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึน้ตามราคา
ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น (ราคาเฉลี่ยของน้ ามันดิบดูไบเพิ่มจาก 78.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2553 เป็น 106.2 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2554) รวมทั้งปริมาณการขายผลติภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะจากธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม ปี 2553 และมกราคมปี 2554 ตามล าดับ ส่งผลให้ EBITDA เพิ่มขึ้น จ านวน 40,418 ล้านบาท จากจ านวน 170,330 ล้าน
บาท ในปี 2553 เปน็ 210,748 ล้านบาท ในปี 2554 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.7 รวมทั้งมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม
จ านวน 29,463 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 10,647 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 56.6 จากผลการด าเนินงานทีเ่พิ่มขึน้ 
โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ที่มีผลการด าเนินงานที่ดขีึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ ์ 
เนื่องจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต 
LDPE ของ PTTPE เริ่มด าเนนิการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ตามล าดบั รวมทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ที่
ปรับตัวดขีึ้น โดยเฉพาะ MEG ทีม่ี Spread Margin สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 จากปริมาณความตอ้งการ MEG ซ่ึงเป็นวัตถุดบิทีใ่ช้
ในการผลิตโพลีเอสเตอรป์รบัตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกบัอุปทาน MEG ที่ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงผลิตเอทิลีนในประเทศ
ไต้หวัน นอกจากนี้ ผลการด าเนนิงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีขึน้ โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์พารา
ไซลีนที่สูงขึ้น โดยในช่วงครึ่งปแีรก ราคาพาราไซลีนปรับตัวเพิ่มขึ้น จากภาวะอุปทานตงึตัว ภายหลังจากญี่ปุน่ซึ่งเป็นผูผ้ลิตพารา
ไซลีนรายใหญ่ของโลกประสบภยัสึนามิ และโรงพาราไซลีนหลายแห่งในภูมิภาคต้องหยุดด าเนนิการผลิตทั้งจากการปิดซ่อมบ ารุง
และอุบัติเหตุเพลิงไหม ้โดยสามารถกลับมาด าเนินการผลิตไดอ้ีกครั้งใน Q4/2554 รวมทั้งผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกล่ัน
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553 จากค่าการกล่ัน (GRM) ที่ปรับตัวสูงขึน้ตามความต้องการใช้น้ ามัน ประกอบกับเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศผูผ้ลิตและส่งออกน้ ามนัและเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผลให้อปุทานน้ ามันตึงตัว แม้ว่าในปี 2554 ปตท. และ
บริษทัย่อยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 1,266 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,096 ล้านบาทจากปี 2553 ส่งผลใหใ้นปี 2554 ปตท. 
และบริษทัย่อยมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ 21,304 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 จากก าไรสุทธิ 83,992 ล้านบาทในปี 2553 (หรือคดิ
เป็น 29.58 บาทต่อหุ้น) เปน็ก าไรสุทธิ 105,296 ล้านบาท (หรอืคิดเป็น 36.91 บาทต่อหุ้น)  
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ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

 ธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลียม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการด าเนินงานป ี2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

ในปี  2554 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจ านวน 169,646 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,990 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 
จากปี 2553 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่เปน็เงนิเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.8 จาก 44.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามนัดิบในปี 2553 เปน็ 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบในปี 2554 ตามราคาน้ ามัน
ในตลาดโลกทีป่รับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 264,575 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันในป ี
2553 เป็น 265,047 บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดบิต่อวันในปี 2554 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทของโครงการพื้นที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณขาย Dilbit ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคด ี
รวมทั้งปริมาณการขายน้ ามันดบิของโครงการเวียดนาม 16-1 ในขณะทีป่ริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตย์ลดลงตามอัตราการผลิตที่เป็นไปตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ และการขายน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติของ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2553 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 118,012 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 16,173 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 
อันเปน็ผลมาจากราคาขายและปรมิาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น  แม้ว่าในปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพิ่มขึ้นจ านวน 3,894 
ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2553 เนื่องจากในปี 2554 มีค่าตัดจ าหน่ายหลุมส ารวจที่สูงขึน้ ส่วนใหญ่จากโครงการอินโดนเีซีย เซไม ท ู
โครงการพีททีีอีพี ออสตราเลเซีย  โครงการพม่า เอ็ม 3 เอ็ม 7 และเอ็ม 11 และโครงการบงกช ในขณะทีป่ี 2553 มีค่าตัดจ าหน่าย
หลุมส ารวจส่วนใหญ่จากโครงการพม่า ซอติก้า รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการส ารวจเพิ่มขึ้นจากโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคช 
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า  นอกจากนี้ ในปี 2554 มีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทน
ส าหรับปิโตรเลียม เพิ่มขึน้ 3,043 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้  

   EBIT ในปี 2554 จ านวน 84,480 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 14,944 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  21.5 
เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึน้ดังกล่าว แม้ว่าในปี 2554 ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตัดจ าหน่ายเพิม่ขึ้น 1,129 ล้านบาท ส่วนใหญ่
จากโครงการเอส 1 โครงการคอนแทรค็ 4 และโครงการอาทิตย์ ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มขึน้จาก 
โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ที่เริ่มมีการผลิตในปี 2554 

 

 หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ผลการด าเนินงาน  ปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

รายได้จากการขายของ  ธุรกิจก๊าซฯ ใน ปี 2554 มีจ านวน 412,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 55,783 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จาก ปี 2553 สาเหตุหลักจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มลูกค้า   ส าหรับปริมาณจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจ านวน 121 
mmcfd จาก 4,040 mmcfd ใน ปี 2553 เป็น 4,161 mmcfd ใน ปี 2554 (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลักจากโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ ม.ค. 54 จึงมีความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่306 

- ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจาก 4,289,790  ตัน ใน  ปี 2553 เป็น 5,820,091 ตัน ใน ปี 2554 
(ไม่รวมการขาย LPG ที่ ปตท. ซ้ือมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 212,098 ตัน ใน ป ี2553 และซ่ึงลดลงเปน็ 6,907 ตัน ในปี 2554  
เพื่อน ามาขายต่อ) หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.7 โดยเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 เริ่ม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ ก.ค.53 และ ม.ค. 54 ตามล าดับ 

 
 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดังนี ้

หน่วย  : ตัน ปี 2553 ปี 2554 เพิม่ (ลด) 
LPG 2,321,685 2,833,406 22.0% 
ก๊าซอีเทน 1,162,884 1,797,764 54.6% 
ก๊าซโพรเพน 268,203 541,585 101.9% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 537,019 647,337 20.5% 

รวม 4,289,790 5,820,998 35.7% 
 

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเปน็ ดังนี้ 

หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปี 2553 ปี 2554 เพิ่ม(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/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน  (กบง.) 

ให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่น (ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ าหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไร
ก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การก าหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และ
ให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า   

- ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ซ่ึงใช้ประกอบการค านวณราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นในทศิทางเดียวกับราคาน้ ามันดิบและเปน็ผลมาจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึน้  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2554 อยู่ที่  62,195 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 14,983 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 31.7 โดยหลักมาจากก าไรจากการขายผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซฯเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ตามราคาตลาด
ของปิโตรเคมีอ้างอิง  รวมทั้งปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 ได้ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
เมื่อ ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามล าดับ  นอกจากนั้นก าไรจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากราคาขาย
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ ามันเตาที่ใช้อ้างอิง  แม้ว่าผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าตั้งแต่ 6 มี.ค. 2553 ถึง 15 ม.ค. 2555 รัฐบาลจะมีนโยบายให้เงินชดเชยการขาย NGV ในอัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย ณ 31 
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ธ.ค. 2554 รัฐบาลคงค้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้ ปตท. เป็นจ านวน 5,969 ล้านบาท  และ  EBIT ในปี 2554 เป็นจ านวน 46,992 ล้าน
บาท ตาม EBITDA ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 6 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

  หน่วยธุรกิจน้ ามัน  

   ผลการด าเนินงาน  ปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

รายได้จากการขายในปี 2554 จ านวน 558,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77,824 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เป็นผลมาจาก
ราคาขายน้ ามันเฉลี่ยในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันในตลาดโลก โดยราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 106.8  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2553 อยู่ที่ระดับ 78.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส าหรับปริมาณขายในงวดนี้เพิ่มขึ้น 1,045 
ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 จาก 20,762 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 357,780 บาร์เรลต่อวันในปี 2553 เป็น 21,807 ล้านลิตร หรือ
เทียบเท่า 375,800 บาร์เรลต่อวันในปี 2554 ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มดีเซล  LPG และเบนซิน 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 13,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 1,098 ล้านบาท ส่วนใหญเ่ป็นการเพิ่มขึน้ของก าไรจาก
การขายผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ ามันเตา และเบนซิน ขณะที่ก าไรลดลงในกลุ่ม LPG อากาศยาน และหล่อล่ืน EBIT ในงวดนีจ้ านวน 
10,781 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,064 ลา้นบาทจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทียบกับ ปี 2553 

รายได้จากการขายในปี 2554 จ านวน 1,427,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 365,858 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 เนื่องจาก
ราคาขายน้ ามันเฉลี่ยในปี 2554 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.1 ตามราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับปริมาณขายในงวดนี้
ลดลง 1,111 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8  จาก 60,256 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,038,382 บาร์เรลต่อวันในปี 2553 เหลือ 59,145 
ล้านลิตรหรือเทียบเท่า 1,019,229 บาร์เรลต่อวันในปี 2554 ทั้งนี้ส่วนใหญ่ลดลงจากการขายน้ ามันดิบเนื่องจากมีการหยุดซ่อมบ ารุง
ของโรงกล่ันในกลุ่มเช่น หน่วยกลั่นของ PTTGC โรงกล่ัน IRPC และ บางจาก ในขณะที่ ปี 2553 มีการหยุดซ่อมบ ารุงของโรงกลั่น
ไทยออยล์เพียงแห่งเดียว 

EBITDA ในปี 2554 จ านวน 3,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2553 จ านวน 937 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้น
ของก าไรจากการขายคอนเดนเสทและน้ ามันดิบ ซ่ึงเพิ่มขึ้นตามราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก   

 ธุรกิจปิโตรเคม ี  

ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

ในปี 2554 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 28,712 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.8 สาเหตุหลัก
เนื่องจากปริมาณขายผลิตภัณฑ์ของ PTTPM เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 และราคาขายผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 

EBITDA มีจ านวน 3,778 ล้านบาท และ EBIT มีจ านวน 2,894 ล้านบาท โดย EBITDA เพิ่มขึน้จ านวน 2,579 และ 
EBIT เพิ่มขึ้นจ านวน 2,063 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2553  
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 ธุรกิจถ่านหนิ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทียบกับ ปี 2553 

ในปี 2554 รายได้จากการขายเพิม่ขึ้นจากปี 2553 จ านวน 6,199 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.2 โดยเปน็ผลมาจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.6 จาก 72.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันในป ี2553 เป็น 92.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2554 
ในขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  

               EBITDA จ านวน 9,275 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3,913 ล้านบาท จากจ านวน 5,362 ล้านบาทในปี 2553 และ EBIT ในปี 2554 
จ านวน 7,204 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 จ านวน 3,268 ล้านบาท จาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้นดงักล่าวข้างต้น  

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมและก าไรสุทธิ  

 ผลการด าเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 

 ในปี 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิ 105,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 21,304 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.4 ทั้งนี้ นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ.ที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ที่เพิ่มสูงขึ้นเกือบทุก
หน่วยธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณการขายเพิ่มสูงขึ้นจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 
เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามล าดับ  รวมทั้งผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว
ข้างต้น ยังเป็นผลมาจาก 

 : ในปี 2554 มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 10,647 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.6 จาก 18,816 
ล้านบาทในปี 2553 เป็น 29,463 ล้านบาทในปี 2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

-  ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นเกือบ
ทุกผลิตภัณฑ์ เนื่องจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553  HDPE และ 
LDPE ที่เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 และ 1 กุมภาพันธ์ 2554 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีสายโอ
เลฟินส์มี Spread Margin สูงขึ้น โดยเฉพาะ MEG จากปริมาณความต้องการ MEG ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโพลีเอสเตอร์
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอุปทาน MEG ที่ลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน Formosa ซ่ึงเป็นผู้ผลิตเอทิลีนในประเทศ
ไต้หวัน 

- ผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่นดีขึ้น จากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น
มากกว่าราคาน้ ามันดิบที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ส่วนต่างราคา (Crack 
Spread) ของน้ ามันส าเร็จรูปปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2553  

- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจาก Spread Margin ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพารา
ไซลีนจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ที่เป็นธุรกิจปลายน้ า รวมทั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่
ญี่ปุ่นซ่ึงส่งผลให้อุปทานของพาราไซลีนลดลง  

 : ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 1,266 ล้านบาท ลดลงจ านวน 5,096 ล้านบาท 
จากปี 2553 ที่มีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 6,362 ล้านบาท 

: ในปี 2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีต้นทุนทางการเงนิเพิ่มขึน้ 1,239 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 7.4 จาก 16,803 ล้าน
บาทในปี 2553 เปน็ 18,042 ล้านบาทในปี 2554 
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: ภาษีเงินได้ในปี 2554 จ านวน 43,231 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,270 ล้านบาทจากปี 2553 ที่มีภาษีเงินได ้จ านวน 33,961 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงนิได้ของ ปตท.สผ. จากก าไรสุทธิทางปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น รวมทัง้จากหนี้สินภาษเีงินไดร้อการตัด
บัญชีของ ปตท.สผ. ที่เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เป็นฐานภาษีซ่ึงถูกแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ดว้ยมูลค่าที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่
อ่อนตัว ส่งผลให้มีภาระภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะทีภ่าษีเงินไดข้องบริษทัลดลง 8,341 ล้านบาท 

 

 ส าหรับรายละเอียดส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบรษิทัร่วมเปน็ดังนี้ 
 

หน่วย : ล้านบาท 2553 2554 เพิ่ม (ลด) 

บริษทัร่วมธุรกิจการกล่ัน 9,377 13,445 43.4% 
บริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคม ี 9,179 15,794 72.1% 
บริษทัร่วมธุรกิจน้ ามัน 410 507 23.7% 
บริษทัร่วมธุรกิจก๊าซ (115) (302) (162.6%) 
บริษทัร่วมธุรกิจอื่น (35) 19 154.3% 
รวม 18,816 29,463 56.6% 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบรษิัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกบั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
ฐานะการเงินของ ปตท.และบรษิัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   

(ปรับปรุงใหม)่ แสดงได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย์ 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 เพิ่ม(ลด) 
สินทรัพย์หมุนเวียน 363,933 381,157 4.7% 
เงินลงทุนเผื่อขาย เงนิลงทนุในบริษัทร่วมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

220,833 241,163 9.2% 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 496,661 601,341 21.1% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 147,682 178,751 21.0% 
รวมสินทรัพย์ 1,229,109 1,402,412 14.1% 

หนี้สิน      
หนี้สินหมนุเวียน 241,102 280,537 16.4% 
เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงนิกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี) 

371,029 392,403 5.8% 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่นๆ 59,564 85,524 43.6% 
รวมหนี้สิน 671,695 758,464 12.9% 

ส่วนของผู้ถือหุน้   
   

ส่วนของผู้ถือหุน้บรษิัทใหญ ่ 480,704 555,920 15.6% 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 76,710 88,028 14.8% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 557,414 643,948 15.5% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,229,109 1,402,412 14.1% 

 

สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษทัย่อยมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,402,412 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากส้ินปี 2553 
จ านวน 173,303 ล้านบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 14.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 17,224 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น 
และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้น 31,013  13,820 และ 4,715  ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะที่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 30,481 ล้านบาท 

: เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น 20,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 
สาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2554 จ านวน 29,463 ล้านบาท และหักเงิน
ปันผลรับจากบริษัทร่วม จ านวน 10,922 ล้านบาท 

: ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 104,681 ล้านบาทหรอืเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพื่อการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึน้ 89,890 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการซ้ือหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของโครงการ
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แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (2) โครงการของ ปตท. ที่เพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างสถานีเพิ่มความดันในทะเล และงานสร้างท่อส่งก๊าซ
เส้นที่ 4 รวมเป็นจ านวน 7,829 ล้านบาท (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรบั-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG 
จ านวน 3,835 ล้านบาท  

: สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 31,068 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ
ค่าความนิยม เพิ่มขึ้น 31,902 และ 10,155 ล้านบาทจากการซ้ือหุ้นส่วนในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดีของ ปตท.สผ. ท า
ให้ได้สินทรัพย์ในการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรเป็นจ านวน 34,390 ล้านบาท   

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ านวน 758,464 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2553 จ านวน 
86,768 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน 39,435 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 
สาเหตุหลักจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้นจ านวน 27,079 และ 14,474 ล้านบาท ตามล าดับ   

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี) มจี านวน 392,403 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,374 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวของ ปตท.สผ. จ านวน 700 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ 625 ล้านเหรียญสหรัฐฯตามล าดับหรือเทียบเท่า 41,701 ล้านบาท ในขณะที่มีการช าระคืนหุน้กู้และพันธบัตรของ 
ปตท. จ านวน 11,357 และ 8,000 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ เงินกูย้ืมระยะยาวจ าแนกรายการหลักๆ ตามก าหนดระยะเวลาช าระคืน
ได้ดังนี้     

    หน่วย : ล้านบาท 
ก าหนดช าระคืน (นับจาก

วันที่ 31 ธ.ค.2554) 
ปตท. ปตท.สผ. PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค. 
2555) 

30,307.60 21,796.32 100.80 450.00 -- 716.22 52.30 58.41 678.12 422.28 200.00 54,782.04 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 29,128.99 5,033.15 100.80 450.00 1,267.66 716.22 57.05 130.81 678.13 565.21 225.00 38,353.01 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 96,139.99 53,303.62 176.40 1,350.00 6,616.46 1,987.00 110.94 392.44 2,034.37 1,695.62 825.00 164,631.85 

เกิน 5 ปี 87,576.70 32,612.13 -- 2,300.00 -- 5,589.96 190.18 270.59 2,705.54 2,684.73 -- 133,929.84 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

หมายเหตุ : ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 706 ล้านบาท 

เงินกู้ยืม (รวมเงนิกู้ หุ้นกู้และพันธบัตรทั้งที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีและเกนิ 1 ปขีึ้นไป) ณ วันที ่31 ธันวาคม  
2554 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้ 

             หน่วย : ล้านบาท 
เงินกู้ยืมระยะยาว ปตท. ปตท.สผ. PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL รวม 

สกุลเงินบาท 170,815.96 49,014.09 378.00 4,550.00 -- -- -- 852.25 -- 2,746.07 1,250.00 229,606.38 

สกุลเงินต่างประเทศ 72,337.32 63,731.13 -- -- 7,884.12 9,009.40 410.47 -- 6,096.16 2,621.77 -- 162,090.36 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู ้
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

29.75% 56.53% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 48.84% 0.00% 41.38% 

ทั้งนี้ เงนิกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 10,206 ล้านบาท ค้ าประกันโดยกระทรวงการคลัง  

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่นๆ เพิ่มขึน้ 25,959 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตดับัญชีเพิ่มขึ้น 23,323 ล้านบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ของ ปตท.สผ. 
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ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ส่วนของผู้ถือหุ้นมจี านวนรวม 643,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากส้ินป ี 2553 จ านวน 86,535 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เนื่องจากก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 74,154 ล้านบาท จากผลประกอบการประจ าปี 2554 ของ ปตท. และ
บริษทัย่อย จ านวน 105,296 ล้านบาท   ในขณะที่มีเงินปนัผลจ่าย ส าหรับผลประกอบการ H2/2553 และ H1/2554 จ านวน 32,793 
ล้านบาท  

ปตท. มีการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บรหิาร พนักงาน ปตท. และ
พนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ทีม่าปฏิบัตงิานประจ าในต าแหนง่งานของ ปตท. เพื่อซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ESOP Scheme) ใน
เดือนมีนาคม  มิถุนายนและกันยายน  ซ่ึงส่งผลให้ทุนที่ออกและช าระแล้วเพิ่มขึ้น 72.58 ล้านบาท (7,257,600 หุ้น) และมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึน้ 1,625.70 ล้านบาท โดยที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ทีอ่อกและเสนอขายของบรษิัทฯ 
เมื่อวันที่  1 กันยายน 2548 และ 29 กันยายน 2549 ไดห้มดอายุแล้ว โดยมียอดคงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้
แล้วจ านวน  0.59 และ 0.35  ล้านหน่วย ตามล าดับ   
 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษทัย่อยส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจ านวน 
19,669 ล้านบาท โดย ปตท. และบริษทัย่อยมีเงินสดสุทธิต้นงวดที่ยกมาจากปี 2553 จ านวน 135,801 ล้านบาท เป็นผลใหเ้งินสด
สุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากับ 116,132 ล้านบาท ทัง้นี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงันี้ 

 
จ านวน (ล้านบาท)

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 177,550                 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (160,454)
กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (45,423)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,489
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างงวด-สทุธิ (19,669)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 135,801
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิปลายงวด 116,132
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11.3 ภาระการให้ความสนับสนนุทางการเงินแกบ่ริษัทในเครอื 

ณ 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีภาระในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รายละเอียด ดังนี้ 

                   หน่วย : ล้าน 

   ให้ความสนับสนุนแล้ว  
 

ยังไม่ได้ให้
ความ

สนับสนุน 

บริษัท  
สกุลเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู้
ค้างช าระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเชื่อ

ทางการค้า 

อ่ืนๆ 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้นน้อยกว่า 100% 

บริษัท พีทีที โกบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน)  
(PTTGC) 

บาท 5,807.69 4,823.82 - - - 

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จ ากัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 187.50 - - - 187.50 

 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จ ากัด(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 12.95 - - - 12.95 

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด (EnCo) บาท 1,250 580 - - - 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 220.34/2 - - 26.34 194 

บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (BIC) บาท 1,248.50/3 - - - 1,248.50 

รวม เหรียญสหรัฐ 437.70 - - 26.34 411.36 

บาท 8,306.19 5,403.82 - - 1,248.50 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.ที่ ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด (PTTLNG) บาท 23,408 23,408 - - - 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRB) บาท 4,900 4,691.97 - - - 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 724.50/4 708.31 - - 16.19 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) บาท 540 480 - -  

บริษัท พีทีท ีแทงค ์เทอร์มินัล จ ากัด (PTT TANK) บาท 2,700 1,750.10 - - 949.9 

บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากัด (PTTT) บาท 37.175/ 37.17 - - - 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 724.50 708.31 - - 16.19 

บาท 31,585.17 30,367.24 - - 949.90 

การขยายวงเงินสินเชื่อทางการค้า 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 99.81 - 0.19 

รวม 
เหรียญสหรัฐ      1,262.20         708.31               99.81       26.34           427.74  

บาท 39,891.36 35,771.06 - - 2,198.40 

 
/1 ตามหนังสือ Construction Cost Undertaking ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ระหว่าง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ที่ก าหนดให้ ปตท. และเปโตรนาส

ในฐานะผู้ถือหุ้นต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น 50 : 50 ในกรณีที่  TTM(T) ไม่สามารถช าระค่า Claims ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
โครงการเรียกเก็บได้ (วงเงิน 16.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯเป็นตัวเลขประมาณการ) และสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อ TTM(T) ช าระค่า Claims กับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเสร็จ  

/2   ตามสัญญาการให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อการกู้เงิน Project Financing ที่ผู้ถือหุ้นต้องให ้การสนับสนุน 
ช่วงการก่อสร้าง คิดเป็นภาระของผู้ถือหุ้นสูงสุดเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของยอดหนี้คงค้าง คิดเป็นวงเงิน 194 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และประมาณการ 
Cost Overrun Support (COS) ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 26.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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/3   ปตท.ได้เข้าร่วมทุนใน BIC เมื่อ 18 สิงหาคม 2554   ท าให้มีภาระตามสัญญา SSA  เพื่อการกู้เงิน Project Financing ที่ผู้ถือหุ้นต้องให ้การสนับสนุน 
ช่วงการก่อสร้าง (COS)  คิดเป็นภาระของ ปตท.สงูสุดเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของยอดหนี้คงค้าง คิดเป็นวงเงิน 1,248.50 ล้านบาท  

/4  ตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และบริษัท PTTI ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2553 วงเงินกู้ 724.50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อ
น าไปจ่ายช าระคืนเงินกู้ตามสัญญาฉบับเดิม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และเพื่อใช้เป็นดอกเบี้ยจ่ายจากสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ในช่วงที่ผู้กู้ยงัไม่มีรายได้ 
โดย ปตท. จะจ่ายเงินกูเ้ป็นเงินสกุลบาท และ PTTI จะช าระดอกเบี้ยและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนด   

5/  ตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder loan) ระหว่าง ปตท. และบริษัท PTTT ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 วงเงนิกู้ 7.42 ล้านหยวน เพื่อน าไปใช้เป็น

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของส านักงานตัวแทนที่ประเทศจีน โดย PTTT จะช าระดอกเบีย้และเงินกู้เป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีก าหนด   
 

      ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผูกพันทางการเงินใหมเ่พิ่มจากที่มีอยู่เดิม ยกเว้นในกรณีจ าเป็นและเปน็ประโยชนต์่อ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ และ/หรือสินเช่ือทางการค้าเปน็รายกรณี ซ่ึง ปตท. มี
ความเชื่อว่านโยบายและการด าเนนิการดังกล่าวจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
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11.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2555-2559) เป็นเงินรวมประมาณ 357,996 ล้านบาท โดยมีสรุป
รายละเอียดประมาณการใช้เงินรายปี ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 
ธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ป ี2559 รวม 
ก๊าซธรรมชาต ิ 27,163  31,831  35,812  16,653  7,611  119,070  
น้ ามัน 4,647  9,861  11,115  16,376  7,096  49,095  
ร่วมทุน   55,492  41,279  32,383  26,880  23,134  179,168  
ส านักงานใหญ่ 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 ปี (ปี 2554-2558) ไม่รวมงบส ารอง  

 
คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2555 – 2559) ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็น

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีโครงการหลักประกอบด้วย โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 บนบก โครงการ
ก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เพื่อน าส่งก๊าซฯ ให้กับลูกค้า ส าหรับเงินลงทุนในธุรกิจร่วมทุนเป็นเงินลงทุน
ในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด และการลงทุนธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น 

แหล่งเงนิหลักที่ ปตท. คาดว่าจะน ามาใช้ในการลงทุนตามแผนดังกล่าวข้างต้น จะมาจากเงนิสดจากการด าเนินงาน 
รวมถึงจากการก่อหนี้ทั้งระยะส้ันและระยะยาว  ทั้งนี้แผนการลงทนุข้างต้นเปน็แผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น ไม่รวมแผนการ
ลงทุนของบรษิัทในเครือ อนึง่ แผนการลงทุนในอนาคตของบรษิัทในเครือหลักได้น าเสนอในหัวข้อ 3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของแต่ละธุรกิจ 

 

11.5 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

11.5.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.)   
ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
จ านวน 14 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ล้านบาท  

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ . โดยความต้องการไฟฟ้ามีการ
ขยายตัวที่ลดลงตามวิกฤติเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.6 ต่อปี ตามแผน PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
2 เป็นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปีตามแผน PDP 2010 อย่างไรก็ตาม แผน PDP 2010 ยังมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration  ท าให้  ปตท. จึงจ าเป็นต้องทบทวนรายละเอียดแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับประมาณการความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติล่าสุดข้างต้น โดย ปตท. ได้ด าเนินการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มเติมจากสหภาพพม่า และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้า SPP   
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ทั้งนี้การทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เพื่อใช้เป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจ านวน 16 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 199,672 ล้านบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพิ่มการลงทุนในระบบท่อเชื่อมในทะเลโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

โครงการในระยะท่ี 1   

 โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รับและส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพพม่า สูงสุด 1,300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว เป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
30 นิ้ว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ที่อ าเภอไทรน้อย 
ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ จากไทรน้อยไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้
ในปี 2552 และไตรมาสที่ 4 ปี 2549 ตามล าดับ โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันส ารองที่เขตปฏิบัติการระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าไปยัง
ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซ่ึงโครงการแล้วเสร็จและเริ่มด าเนินงานเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบด้วย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพักท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2551 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแท่นพักท่อพีอาร์พี ต่อไปยังจังหวัด
ระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันในทะเล ซ่ึงก่อสร้างแล้ว
เสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อต้นปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งอาทิตย์ไปยังแท่นพักท่อ 
พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน โครงการแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติเมื่อต้นปี 2551 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเช่ือมกับระบบท่อคู่ขนานบน
บกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายหลังติดตั้งหน่วยเพิ่มความดัน 
บนบก ซ่ึงโครงการแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากแหล่งเจดีเอไปยังแหล่งอาทิตย์ เป็น
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ซ่ึง
โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2551 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่317 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพิ่มความดันของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 บนบก ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
เริ่มด าเนินการเมื่อต้นปี 2550 ส าหรับหน่วยเพิ่มความดันของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล คาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2555 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท TTM 
อ าเภอจะนะ  ไปยังโรงไฟฟ้าจะนะ อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  เป็นระยะประมาณ 8 กิโลเมตร  มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  ซ่ึงโครงการได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้เมื่อส้ินปี 2550 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดันระหว่างทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวังน้อยของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยังราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย -
พระนครใต้/พระนครเหนือ   

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4) เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ทั้งนี้ ปตท. ได้เริ่มด าเนินโครงการในส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่เช่ือมระหว่าง LNG Receiving Terminal กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ที่จังหวัดระยอง ระยะทาง
ประมาณ 13 กม. แล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554  ส าหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หลัก (ระยอง – แก่งคอย) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2556   

โครงการในระยะท่ี 3 

 โครงการติดตัง้หน่วยเพิ่มความดนับนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝั่งตะวันตก  

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว  จากชายแดนไทยสหภาพพม่า ไปยังอ าเภอ
ทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นระยะประมาณ 1 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 
280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณประมาณกลางปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 นิ้ว  จากอ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี    ไปยัง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะประมาณ 150 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 320 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 28 นิ้ว  จากอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไปยังจังหวัดนครสวรรค์  เปน็ระยะประมาณ 210 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  วัน ซ่ึงโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557 

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอ่เชื่อมในทะเล 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 นิ้ว จากแหล่งผลิตอาทิตย์เหนือส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2551 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่318 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2554 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพิ่ม มายังระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝั่ง
ตะวันออกและฝั่งตะวันตกของ ปตท. (รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งน้ าพอง) จาก 3,680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) เพิ่มเป็น 7,680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ได้ด าเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนกับโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังนี้ 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหลง่เจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์

 โครงการติดตัง้หน่วยเพิ่มความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวังน้อย - แก่งคอย 

นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนกับโครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งอาทิตย์ FPSO มายังท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไป
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 4 (ระยอง-แก่งคอย) เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2551 ตามล าดับ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเหน็ชอบให้การส่งเสริมการลงทุนของ ปตท. อีกหลายโครงการ โดยรายละเอียด
โครงการและวันที่ BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดังนี ้

 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน  (เหน็ชอบเมื่อ 17 ตุลาคม 2548) 

 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6  (เห็นชอบเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2550) 

 โครงการผลิตโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอน้ า ส าหรับโรงกล่ันน้ ามันบางจาก (เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2550) 

 

11.5.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ตามที่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550  
โดย ปตท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประกอบด้วย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ และกิจการไฟฟ้า ประกอบด้วย ใบอนุญาตผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับโรงกลั่นน้ ามันบางจาก  กิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อ



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้  
 

 ส่วนที่ 2 หน้าที ่319 

ใช้เองในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ การ
ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของ ปตท. ถูกก ากับโดย คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ภายใต้ พระราชบัญญัติ  การ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดอ านาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
(ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

 

11.5.3 โครงการก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมา  
จากราคาน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศ ปตท .ได้เริ่มน า NGV มา
ใช้เป็นเช้ือเพลิงให้กับรถโดยสารประจ าทาง NGV ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ ปตท. ยังพัฒนาการใช้ NGV ในโครงการทดลองพัฒนาก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสัตว์เพื่อการคมนาคมจงัหวัด
เชียงใหม่ ขนาดก าลังก๊าซชีวภาพอัดหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตัน/วัน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถ
ด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2555 และโครงการปรบัปรงุสถานี CNG ให้เปน็สถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) ณ สถานีบริการ NGV สาขาสารภี จ. เชียงใหม่ เพื่อลดต้นทุนคา่ขนส่งในพื้นที่ห่างไกลจากแนว
ท่อก๊าซธรรมชาติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จากโรงงานผลิต LNG จังหวัดสุโขทัย ไดด้ าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและ
เริ่มใช้งานในไตรมาสที่  4  ปี  2554 โดยมียอดจ าหน่าย NGV ประมาณ 8 ตัน/วัน 
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11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

         บริษทัและบริษทัย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และส านักงานสอบบัญชีอื่นๆ ในรอบปบีัญชีที่ผ่านมามีจ านวนเงนิรวม 51,948,042 บาท  (ห้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนสี่
หมื่นแปดพันส่ีสิบสองบาท) 

 2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

       บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซ่ึงได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการจัดท า Letter of Comfort เพื่อประกอบการ
ออกหนังสือช้ีชวนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทให้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และส านักงานสอบบัญชีอื่นๆ   
ในรอบปีที่ผ่านมา ปตท. ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ 
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛) มีช่ือเปน็ภาษาอังกฤษว่า PTT Public Company Limited ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 555 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตจุักร กรงุเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคท์ี่จะ
เสนอขายหุน้กู้ โดยมีมูลค่ารวมทัง้สิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึง่หมื่นห้าพันล้าน) บาท ซ่ึงมีลักษณะส าคัญของหุน้กู้ตามที่ระบุไว้
ข้างล่างนี ้

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ เสนอขายและสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก าหนดสิทธิ‛) และสรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

1.1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ผู้ออกหุ้นกู ้ : บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2562 

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จ านวนและมูลค่าหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย : หุ้นกู้ที่เสนอขายรวมจ านวนไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวม
ไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท  

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุ้นกู ้ : 6 ปี 11 เดือน 24 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 (ส่ีจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
4.48 (ส่ีจุดสี่แปด) ต่อปี 

การช าระคืนเงินต้น : ช าระคืนเงินต้นทั้งจ านวนในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

การช าระดอกเบี้ย : บริษัทจะช าระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี
ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มช าระครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจะท าการ
ช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ หากวันครบก าหนดช าระ
ดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดท าการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันช าระดอกเบี้ยเป็นวันท าการ
ถัดไป โดยไม่มีการค านวณดอกเบี้ยเพิ่มส าหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป  เว้นแต่กรณีวัน
ก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย จะน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับ
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รวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

การค านวณดอกเบี้ย : ในการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะค านวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี 
มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจ านวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวด
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยค านวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันช าระดอกเบี้ย
ก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช าระดอกเบี้ยในงวดนั้น หรือวันครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้หากผลการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มี
จ านวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ต าแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) 
ต าแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้
ปัดลง 

ทั้งนี้ การเลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท าการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อการค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้นี้ เว้นแต่กรณีวันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่
ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันท าการถัดไปและ
จะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ย
ที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

การไถ่ถอนหุ้นกู้ : การไถ่ถอนหุ้นกู้ จะกระท าในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่า
หุ้นกู้เพียงครั้งเดียว พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายที่จะต้องช าระในขณะนั้นทั้งหมด
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู ้

การซ้ือคืนหุ้นกู้ : บริษัทมีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ เมื่อบริษัทได้
ซ้ือคืนหุ้นกู้แล้ว ให้ถือว่าหนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลง และให้บริษัทด าเนินการแจ้งให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิกหุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าวทันที 

สถานะของหุน้กู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของบริษัท ซ่ึงมีสถานะเท่าเทียมกันทุกหน่วย และจะมีสถานะไม่ด้อยกว่าหนี้
ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท เว้นแต่
บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุ้นกู ้ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

การจดทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัทจะน าหุ้นกู้ไปขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา 

ตลาดรอง (การซ้ือขายหุ้นกู้ก่อน
วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้) 

: ผู้ลงทุนสามารถซ้ือขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด 
ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ หรือตลาดรองอื่นใด 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัทจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเ ช่ือถือหุ้นกู้ โดยสถาบันจัดอันดับความ  
น่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซ่ึงบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
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จ ากัด เป็นผู้ท าการจัดอันดับความน่าเช่ือถือหุ้นกู้ โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟิทช์ เรท
ติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยอันดับความ
น่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในเกณฑ์ AAA (tha) ซ่ึงอันดับความน่าเช่ือถือนี้มิได้จัดขึ้นเพื่อเป็น
ข้อแนะน าให้ผู้ลงทุนท าการซ้ือ ขาย หรือถือหุ้นกู้ที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ต่อไป ความหมายของผล
การจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดข้างท้ายนี้ 
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สัญลักษณ์ที่ก าหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวส าหรับประเทศไทย  

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ FITCH ใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ
ความสามารถของผู้ออกตราสารหนี้ในการช าระดอกเบี้ย และคืนเงินต้นของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ าสุด แต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 

AAA(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอันดับเครดิตขั้นสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย โดย
อันดับเครดิตนี้จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนี้ต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘AA(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดช าระ
หนี้ที่ต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย โดยความเส่ียงของการผิดนัดช าระหนี้
ส าหรับอันดับเครดิตภายในประเทศที่ระดับ ‘AA(tha)’ จะแตกต่างจากความเส่ียงของการผิดนัดช าระหนี้ส าหรับอันดับเครดิต
ภายในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเล็กน้อย 

A(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘A(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนี้
ที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
หรือสภาพทางเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่า
ตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BBB(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดช าระ
หนี้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลาของตราสารทาง
การเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

BB(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘BB(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงของการผิดนัดช าระ
หนี้ที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย การช าระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้
เหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และความสามารถในการช าระหนี้คืนตามก าหนดเวลาจะมีความ
อ่อนไหวค่อนข้างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 
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B(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ จะให้กับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงของการผิดนัดช าระหนี้
ที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้หรือตัวตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทย ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อผูกพันทาง
การเงินแม้ยังคงด าเนินอยู่ในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ความสามารถใน
การช าระหนี้ตามก าหนดอย่างต่อเนื่องนั้นไม่แน่นอนขึ้อยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ส าหรับตราสารหนี้เฉพาะตัว อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘B(tha)’ อาจแสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่มีแนวโน้มว่าอัตราการรับช าระ
คืนอยู่ในระดับสูงมาก 

CCC(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว 

CC(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผิดนัดช าระหนี้บางอย่าง 

C(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

D(tha) 
อันดับเครดิตภายในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกก าหนดให้ส าหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งก าลังอยู่ในภาวะผิดนัดช าระหนี้ 

หมายเหตุ:  

ค าเสริมท้าย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศส าหรับประเทศไทย เครื่องหมาย “+” 
หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับเครดิตภายในประเทศ เพื่อแสดงถึงสถานะเปรียบเทียบภายในอันดับเครดิตขั้นหลัก 
ทั้งนี้ เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ ดังกล่าวจะไม่ใช้ส าหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AAA(tha)’ หรืออันดับที่ต่ ากว่า 
‘CCC(tha)’ และจะไม่ใช้ส าหรับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะส้ันยกเว้นระดับ ‘F1(tha)’ 

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือ : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า  
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือ และแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น ‚สัญญาณบวก‛ ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น ‚สัญญาณลบ‛ จะบ่งชี้แนวโน้มใน
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ าลง หรือ ‚สัญญาณวิวัฒน์‛ ในกรณีที่อันดับความน่าเช่ือถืออาจจะได้รับการปรับขึ้น ปรับลงหรือ
คงที่ โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะระบุไว้ส าหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 

ที่มา: บริษัท ฟิทช์ เรทติงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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1.2  สรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดสิทธิ 

หน้าที่ของบริษัท : ตราบเท่าที่บริษัทมีภาระตามหุ้นกู้ 
1. บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อบริษัททราบว่า 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึ้น 
(ข) บริษัทถูกด าเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่

อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 

รวมทั้งแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อ
แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 

2. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใดบริษัทจะต้องส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดย
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มี
อ านาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่บริษัทได้รับทราบในขณะนั้น บริษัท
รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มี
คดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่บริษัทเป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณี
ที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้าม)ี)  

3. หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัทจะด าเนินการจัดหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่ และจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อและที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง 

4. หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะด าเนินการจัดหาบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้  
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขในข้อก าหนด
สิทธิข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดในประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่บริษัทได้ให้ไว้ หรือท าขึ้นก่อน
วันออกหุ้นกู้ บริษัทจะไม่จ านอง จ าน า ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ  บน
ทรัพย์สินส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุ้นกู้ยังคงค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อ
หลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
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(ก) การก่อหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพย์สินของบริษัท ใน
กรณีที่ทรัพย์สินนั้นๆ ตกอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายของบุคคลอื่นที่
มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการ
ช าระหนี้นั้นแล้ว เช่น ในกรณีบริษัทฝากทรัพย์สินของตนไว้กับผู้ประกอบ
ธุรกิจรับฝากของ แล้วบริษัทไม่ช าระหนี้ค่าฝากของดังกล่าว ผู้รับฝากของจะมี
สิทธิยึดหน่วงของที่รับฝากไว้จนกว่าบริษัทจะช าระหนี้นั้น 

(ข) การก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
ทั่วไปของบริษัท 

(ค) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึง
กันที่บริษัทเข้าท ากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็น
หุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือที่เข้าท ากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/
หรือหน่วยงานของประเทศซ่ึงเป็นคู่ค้าของบริษัท หรือตามสัญญาร่วมการ
งานใดๆ ที่ท าขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือ
รัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ /หรือ
รัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศซ่ึงเป็นคู่ค้าของบริษัท 

(ง) การก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้า
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นการก่อหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 

6. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ค าส่ังต่างๆ ที่ออก
ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบับ
นี้โดยเคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

7. บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการด ารงไว้ซ่ึงสถานะของการเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

8. บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณีที่บริษัทผิด
นัดไม่ช าระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไม่ช าระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุ้นกู้   

9. ตลอดอายุหุ้นกู้ บริษัทจะไม่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ (ก) การกระท า 
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ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหนี้
ตามหุ้นกู้ของบริษัทหรือ (ข) เป็นการโอนกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือกิจการท่อ
จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  

10. บริษัทจะจัดส่งส าเนางบการเงินรายปี และรายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่บริษัทได้จัดส่ง
เอกสารดังกล่าว ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดส่ง
เอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามสมควรและจ าเป็น ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะก าหนดอย่าง
สมเหตุสมผล 

เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด : 1.    กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงก าหนดช าระ
ตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความ
ล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ช าระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็น
เวลา 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ถึงก าหนดช าระนั้น 

(ข) บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไม่ช าระ
เงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 45 (ส่ีสิบห้า) วัน นับ
จากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ 
และขอให้บริษัทแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่
ของบริษัทแล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ท าการไถ่ถอนทั้งหมด 

(ค) หนี้ของบริษัทซ่ึงเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ ตราสารหนี้หรือที่เกิดจาก
การด าเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรม
อนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะ
เป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไขหรือโดยประการอื่น) 
ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ในฐานะ
ผู้ค้ าประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงิน ถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตาม
สัญญา หรือตราสารที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูล
หนี้รวมกันเกินกว่า 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) เหรียญสหรัฐ หรือ 
2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หลังจากได้
ค านึงถึงข้อก าหนดเรื่องการบอกกล่าว ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตราสารแล้ว
หรือพ้นระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว 

(ง) หากบริษัทต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้
ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไม่ช าระหนี้ดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือค าช้ีขาดอันเป็นที่สุดของ
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อนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไม่ช าระหนี้ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ความสามารถของบริษัทในการช าระหนี้หุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 

(จ) มีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอให้บริษัท
ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีค าส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตาม
กฎหมายให้เลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของบริษัทตามค า
พิพากษาหรือค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มด าเนินการค าพิพากษา 
ค าส่ัง หรือมติใดๆ มิได้ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน หรือท าให้หมดส้ินไปภายใน 45 
(ส่ีสิบห้า) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มด าเนินการหรือวันที่มีค าส่ังนั้นๆ 

(ฉ) บริษัทด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของบริษัท เว้นแต่ 
กรณีการเลิกกิจการของบริษัทดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 
ซ่ึงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการด าเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่
ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สิ้นหรือข้อผูกพันทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดย
ชัดเจน 

2.  เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 1 หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือ
ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน
ทั้งหมด หรือ  

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง) เป็นกรณีตามข้อ 1. (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ท าการช าระเงินต้นพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนั้น ซ่ึงถือเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลัน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้อง
ยืนยันต่อบริษัทว่า ในความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้บริษัท
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิได้ และมีผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 

3. เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทตามข้อ 2. แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการให้บริษัทช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้
ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ ซ่ึงรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดี
เอากับบริษัทด้วยหากสามารถกระท าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่
ตนเองจากบริษัทได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่
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ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทตามข้อ 2. แล้ว ยังไม่มีการช าระหนี้
ที่ค้างช าระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิ ได้
ด าเนินการฟ้องร้องบริษัทให้ช าระหนี้ที่ค้างช าระ 

อ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุน้กู ้

: 1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดาความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการ
ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือโดย
มิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2. นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2. นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อก าหนดสิทธิ 
ซ่ึงในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ข) ท าความตกลงกับบริษัทในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู ้

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ 
หุ้นกู้ในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้
หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ 
หุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็น
ได้โดยชัดแจ้ง 

(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ของข้อก าหนด
สิทธิในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องด าเนินการตามข้อ 11.2 
ของข้อก าหนดสิทธิหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้น
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็น
หลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซ่ึงผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาที่
เกี่ยวข้องกับหุ้นกู ้

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 
หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่าง
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ร้ายแรง 

(จ) จัดท ารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องส าคัญที่ได้ด าเนินการไปตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
คุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ
นั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลา
ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 12.1 (ค) ของข้อก าหนดสิทธิ
โดยไม่ชักช้า 

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ 
ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเช่ือถือหนังสือ
รับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือความเห็น ค าแนะน า  หรือ
ข้อมูลที่จัดท าโดยผู้เช่ียวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการ
เชือ่ถือด้วยความสุจริต และด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่
ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง 
ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าว จะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้ : กรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี ้

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่
สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัติ
นั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือ 
หุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ท าการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ท าให้สัญญาแต่งตั้งผู้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู้รายใหมป่ฏบิัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิไม่ว่า
ด้วยเหตุใดก็ตามผู้แทนผู้ถือหุ้นกูร้ายเดิมจะต้องรับปฏบิัตหิน้าทีเ่ช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อ
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รักษาผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นกูต้ามข้อก าหนดสิทธ ิ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท และที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิในเรื่องดังนี้ 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ใน
ประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง และ 

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ /หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ใน
ประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง 

กฎหมายที่ใช้บังคับ : ข้อก าหนดสิทธิอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย 

1.3  สรุปสาระส าคัญของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสัญญา : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

คู่สัญญา : บริษัท และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) (‚ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้‛) 

วันที่มีผลใช้บังคับ : วันออกหุ้นกู้เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ : บริษัทมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ และ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับแต่งตั้งในการเป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

สาระส าคัญ : บริษัท และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อก าหนด และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อก าหนดสิทธิ บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ และสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้  โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องกระท าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยงผู้มีวิชาชีพพึงกระท าในกิจการเช่นว่านั้น 

ค่าตอบแทน : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับค่าตอบแทนในการรับด าเนินการในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา  

การส้ินสุดของสัญญา : 1. เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ช าระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้น และหนี้อื่นใด
ครบถ้วน หรือ เมื่อมีการซ้ือคืนหุ้นกู้ทั้งหมด 

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้และ
ไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาด
คุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
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(ค) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อก าหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเช่นนั้นยังคงมีอยู่ เป็น
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นท าการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าว 

3. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลาออกจากการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

2. ข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

 -ไม่ม-ี 

3. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้า
พันล้าน) บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผู้
ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามนิยามดังต่อไปนี้ 

‚ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป‛ หมายถึง 
(1) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา 
(2) นิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน 
(3) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน 
(4) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทั้งที่เป็นส่วนราชการหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น) หรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศ (ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย) 

‚ผู้ลงทุนสถาบัน‛ หมายถึง 
(1) ธนาคารพาณิชย ์
(2) บริษัทเงินทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุน 

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บริษัทประกันภัย 
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
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(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(10) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(11) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(12) กองทุนรวม 
(13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม  

โดยแบ่งประเภทของผู้ลงทนุทีผู่้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เปน็ 2 ส่วน คือ 

3.1.1 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นกู้ PTTC125A 

 หมายถึง ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (PTTC125A)  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบยีน
หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (PTTC125A) ณ 
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้เพื่อก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ 

วันที่เสนอขาย: วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
มูลค่าจองซื้อ: จองซ้ือหุ้นกูใ้หม่ไดใ้นอัตราส่วนเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้กู้ใหม ่

จองซ้ือขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึง่แสน) บาท และทวีคูณครัง้ละ 100 (หนึ่ง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท  

3.1.2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นกู้ทีจ่ัดออกโดยบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 หมายถึง ผู้ลงทนุประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ทีจ่ัดออกโดยบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ดังนี ้

1) หุ้นกู้ไม่มปีระกัน ของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13NA) 
2) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (PTTC125A) 
3) หุ้นกู้ไม่มปีระกัน ของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165A) 
4) หุ้นกู้ไม่มปีระกัน ของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (PTTC195A) 
5) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (PTTC156A) 
6) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 (PTTC208A) 
7) หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2548 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15NA) 
8) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC165B) 
9) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (PTTC215A) 
10) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 (PTTC16OA) 
11) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC153A) 
12) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA) 
13) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC17DA) 
14) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18DA) 
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15) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OA) 
16) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OA) 
17) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 (PTTC13OB) 
18) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 (PTTC15OB) 
19) หุ้นกู้ไม่มปีระกัน ผู้ถือหุน้กู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนดของบริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2552 ครบก าหนด

ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC243A) 
20) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (PTTC127A) 
21) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 (PTTC167A) 
22) หุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนดของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2552 ชุดที่ 

3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC247A) 
23) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC172A) 
24) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (PTTC222A) 
25) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DB) 
26) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 (PTTC17DB) 
27) หุ้นกู้ไม่มปีระกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนก าหนดของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่ 3/2553 ครบ

ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2653 (PTTC10DA) 
28) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 (PTTC15OC) 
29) หุ้นกู้ไม่มปีระกันของบรษิทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 (PTTC18NA) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นที่มีช่ืออยู่
ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 
2555)  

วันที่เสนอขาย: วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
มูลค่าจองซื้อ: จองซ้ือขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึง่แสน) บาท และทวีคูณครัง้ละ 100 (หนึ่ง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท  

 ทั้งนี้ หากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจ าหน่าย ตามข้อ 3.7.1 – 3.7.2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปในวันที่ 18 และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้จ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่
บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

 

3.2 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสลีม 
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2230-2328 และ 0-2230-2295 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11000 
โทรศัพท์ 0-2208-3061-4 
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(ยกเว้นสาขาไมโคร)  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ส านักงานใหญ ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  
ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท ์0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0-2208-5000 

 

  

3.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 เป็นผู้ด าเนินการ
จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ ซ่ึงจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปตามจ านวนและราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ของส่วนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ 

ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ส าหรับการจัดออกหุ้นกู้มูลค่ารวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท ให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย โดยเมื่อหักค่าตอบแทนผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายแล้ว บริษัทจะได้รับเงินค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 14,985,000,000 (หนึ่งหมื่นส่ีพันเก้าร้อยแปดสิบ
ห้าล้าน) บาท  

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะคิดตามสัดส่วนของหุ้นกู้ที่ออกจริง ดังนั้น จ านวนที่แสดงไว้จะเป็นจ านวน
ประมาณการสูงสุด 
 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

            ค่าใช้จ่ายในการจัดออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นอกเหนือจากข้อ 3.3 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้แก่ 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับการเสนอขายหุน้กู ้ 500,000 บาท 

- ค่าธรรมเนียมการน าหุ้นกู้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 1,040,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 2,000,000 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดโดยประมาณ 3,540,000  บาท 
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หมายเหตุ: (1) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ส่ิงพิมพ์ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดอันดับความน่าเช่ือถือของหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการ
สุ่มคัดเลือก ค่าธรรมเนียมการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้ เป็นต้น 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือหุ้นกู้ สามารถติดต่อขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกู้ได้ที่ส านักงานของผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 และที่หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซ้ือ ภายหลัง
จากที่แบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้และหนังสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากส านักงาน 
ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ไม่ช้ากว่าวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 18 และ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ถ้าม)ี ระหว่างวันและเวลาท าการของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้ก่อนท าการจองซ้ือหุ้นกู้จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

3.6 วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(ก)  ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือต้องกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน 
พร้อมลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี โดยมีเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้ 

1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบบัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบ
ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซ้ือเป็นผู้เยาว์ 
ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้าม)ี และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

2) ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบส าเนาหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือน) พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4) ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบส าเนาหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง
ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินหนึ่ง (1) เดือน) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ
บุคคล และประทับตราส าคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนาม
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5) ผู้ลงทุนที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ต้องแนบส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาหนังสือ
ส าคัญการจัดตั้ง ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาหนังสือแสดง
รายช่ือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 
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พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซ้ือต้องจัดส่งเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซ้ือ
ไปที่ส านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายดังกล่าวที่มีบริการรับจองซ้ือ (อาจจะไม่เปิดรับจองซ้ือทุกสาขา) โดยสามารถช าระค่าจองซื้อได้ดังนี้ 

ส าหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC125A  

1) ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ได้ในอัตราเท่ากับ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้เดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นกู้
ใหม่ โดยผู้จองซ้ือจะได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซ้ือจากนายทะเบียนหุ้นกู้ในการจองซ้ือหุ้นกู้  โดยผู้จองซ้ือ
จะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่ง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท 

2) ผู้ลงทุนจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อโดยการขอให้หักบัญชีเงินฝากของผู้จองซ้ือหุ้นกู้เท่านั้น ผู้จองซ้ือหุ้นกู้สามารถ
ช าระค่าจองซ้ือตามวิธีนี้ได้โดยต้องยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากรับค่าไถ่ถอนในวันที่ครบอายุหุ้นกู้ 
PTTC125A  ซ่ึงตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภายในเวลา 9.30 น. หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นๆของ
ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภายในเวลา 9.30 น. โดยผู้จองซ้ือจะต้องระบุรายละเอียดดังกล่าว
ไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้และลงนามในเอกสารส าหรับการหักเงินจากบัญชีเงินฝากในวันจองซ้ือตามวิธีการที่
หน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายที่มีบริการรับจองซ้ือแต่ละแห่งก าหนด ทั้งนี้ บัญชีเงินฝาก
ของผู้จองซ้ือต้องเป็นบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ซ่ึงผู้จองซ้ือได้ยื่นใบจองซ้ือหุ้นกู้
เท่านั้น และในกรณีบัญชีเงินฝากของผู้จองซ้ือไม่ใช่บัญชีที่อยู่ในเขตส านักหักบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝาก
ส าหรับรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ของหน่วยรับการจองซ้ือแต่ละแห่งที่ผู้จองซ้ือได้ยื่นใบจองซ้ือหุ้นกู้ไว้ ผู้จองซ้ือตอ้ง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวเอง 

ส าหรับผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1) ในการจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือจะต้องจองซ้ือหุ้นกู้ขั้นต่ า 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท 
และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท  

2) ส าหรับผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช าระเงินค่าจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอน สามารถช าระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิด
ท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 โดยในกรณีที่ช าระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังนี้ 

‚บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2555‛ 

3) ส าหรับผู้ประสงค์จะจองซ้ือที่จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") ดร๊าฟท์ 
สามารถช าระเงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ถึงเวลา 12.00 
น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขา ของวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีเดียวกันกับ
ของสถานที่จองซ้ือเท่านั้น และขีดคร่อม ส่ังจ่ายดังนี้  

‚บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2555‛ 
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 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 19 
 

 

  

 

ส าหรับหุ้นกู้ที่เหลือจากการจัดจ าหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆ 

ส าหรับกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจ าหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายได้จัดสรรเพิ่มเติมให้กับผู้
จองซ้ือรายใดๆ ที่ประสงค์จะจองซ้ือจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น โดยสามารถช าระเงิน
ได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ถึงเวลา 15.30 น.หรือเวลาปิดท า
การของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ของวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และสามารถช าระ
เงินได้ตั้งแต่เวลาเปิดท าการของหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยในกรณีที่ช าระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชีดังนี้ 

‚บัญชีจองซ้ือหุน้กู้ บมจ. ปตท. ครั้งที่ 2/2555‛ 

 (ค) การด าเนินการจองซ้ือจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจัดเตรียมไว้ในแต่
ละสถานที่ 

(ง) ผู้จองซ้ือที่แสดงความจ านงในการจองซ้ือ และได้ด าเนินการจองซ้ือดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

(จ) ผู้จองซ้ือทุกรายที่ได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในวันจองซ้ือ จะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ บน
เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ จากบริษัทและจากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย (เว้นแต่เป็นกรณีที่ระบุไว้ตามข้อ 3.9 และ ข้อ 3.10 ที่
จะกล่าวต่อไป) 

(ฉ) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซ้ือหุ้นกู้ก่อนก าหนด หากจ านวนหุ้นกู้มีผู้จองซ้ือเข้ามาครบ
ตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว 

3.7 การจัดสรรหุ้นกูแ้ละวธิีการจัดสรรหุ้นกู ้ 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้ จ านวนไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท ให้แก่ผู้ลงทุน
ประชาชนทั่วไปในแต่ละประเภทตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 โดยการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
ตามแต่จะเห็นสมควร โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นควรเพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

ส าหรับรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นกู้มีดังนี้ 

3.7.1  การจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC125A 

 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้จะท าการจัดสรรหุ้นกู้จ านวนไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท ให้แก่
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ PTTC125A ซ่ึงปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555 (PTTC125A) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้
เพื่อก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555) เท่านั้น 

ผู้จองซ้ือจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ตามจ านวนที่จองซ้ือ แต่ทั้งนี้จะไม่เกินจ านวนสัดส่วนของสิทธิของแต่ละราย ใน
กรณีที่ผู้จองซ้ือจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าสิทธิที่ตนเองมีอยู่ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ มีสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือ
เท่ากับจ านวนหุ้นกู้ตามสิทธิทั้งหมด 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

 

 

 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 20 
 

 

  

 

ผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 แต่มาจองซ้ือในช่วงเวลาเสนอขายของผู้
ลงทุนตามข้อ 3.1.1 จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ และการคืนเงินค่าจองซ้ือจะเป็นไปตามข้อ 3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ใน
กรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ของส่วนที่ 3 ของหนังสือช้ีชวน  

3.7.2 การจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามรายช่ือผู้
ถือหุ้นกู้ในข้อ 3.1.2 ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 
2555) ในกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.1 เท่านั้น 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะจัดสรรหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท . 
จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับก่อนหลังตามข้อมูลที่ส านักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายได้รับจากแต่ละหน่วยงานขาย
หรือแต่ละสาขาของตน ในกรณีที่ไม่สามารถเรียงล าดับก่อนหลังของข้อมูลได้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายดังกล่าวมีสิทธิที่จะ
จัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธการจัดสรรให้แก่ผู้จองซ้ือ
นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ 

ผู้จองซ้ือที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) แต่มาจอง
ซ้ือในช่วงเวลาเสนอขายของผู้ลงทุนตามข้อ 3.1.2 จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ และการคืนเงินค่าจองซื้อจะเป็นไปตามข้อ 3.9 
วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ของส่วนที่ 3 ของหนังสือช้ีชวน 

ทั้งนี้ หากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจ าหน่ายตามข้อ 3.7.1 ถึง 3.7.2 ไม่ว่ากรณีใดๆ  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายอาจจะมีการเปิด
เสนอขายอีกครั้งในวันที่ 18 และ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยการเสนอขายในช่วงดังกล่าวนี้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิโดย
เด็ดขาดในการที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่
มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 
2555) ที่ได้รับการติดต่อจากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย  

และในกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจ าหน่ายตามวรรคก่อนหน้า  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายสามารถจัดสรรหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ
ให้กับผู้ลงทุนประเภทอื่นได้ โดยอาจท าการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด หรือผู้ลงทุนประเภทใดที่เป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายซ่ึงได้รับการติดต่อจากผู้จัดการการจัดจ าหน่าย ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามแต่วิธีการที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายเห็นควร เพื่อให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความส าเร็จสูงสุด 

3.7.3  การจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ . 
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม (‚ประกาศที่ ทธ. 70/2552‛) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การ
จอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (‚ประกาศที่ ทจ. 29/2551‛) 

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น 
PTTC125A ดังนั้น ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อยของตนเอง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตลอดจนผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัท



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

 

 

 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 21 
 

 

  

 

ใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTC125A มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้นกู้ในส่วนนี้ เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามข้อ 7(1)(ก)5 ของประกาศที่ ทธ. 70/2552 และข้อ 4(1)(จ) ของประกาศที่ ทจ. 
29/2551 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนตามข้อ 3.7.2 ดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นกู้
ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองหรือ
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายที่ร่วมในการจัดจ าหน่ายครั้งนี้ ตลอดจนกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายถูกห้าม
ไม่ให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ อีกทั้งรวมถึง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซ้ือของผู้จองซ้ืออื่นทั้งหมด ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่
ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. 70/2552 และประกาศที่ ทจ. 29/2551  

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผู้จองซ้ือที่ด าเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิได้
รับการช าระเงินครบถ้วนจากผู้จองซ้ือ ณ เวลาที่ท าการจองซ้ือหุ้นกู้ในกรณีช าระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผู้จองซ้ือ
ช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ แต่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชี
เดียวกันกับสถานที่จองซ้ือนั้นๆ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการรับจองซ้ือหุ้นกู้เกินกว่าจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อ
ส ารองไว้กรณีที่ไม่สามารถเรียกช าระเงินจากผู้จองซ้ือในล าดับที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ หรือในกรณีที่ผู้จองซ้ือที่อยู่ในล าดับที่จะ
ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือ และการช าระเงินค่าจองซ้ือตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6 ซ่ึงผู้จัดการการจัดจ าหน่ายจะ
ตัดสิทธใินการได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซ้ือรายนั้นๆ และจะจัดสรรหุ้นกู้ในส่วนที่ตัดออกให้แก่ผู้จองซ้ือรายถัดไป จนกว่าจะ
ครบตามจ านวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 

ผู้จองซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุน้กู้
ทราบว่ามีเหตุที่ท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซ้ือได้ 
โดยผู้จัดการการจ าหน่ายหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทราบถึงเหตุดังกล่าวภายในวันท าการเดียวกันกับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ 
ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันจองซ้ือหุ้นกู้ วันสุดท้ายให้ผู้จองซ้ือที่ประสงค์จะยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ต้องด าเนินการ
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ภายในวันนั้น 

3.9 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ 

 ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเต็มตามจ านวนที่จองซ้ือ บริษัทจะด าเนินการให้ผู้จัดการ
การจัดจ าหน่ายส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเตม็ตามจ านวนที่จองซ้ือ โดยไม่
มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ หรือดร๊าฟท์ส่ัง
จ่ายผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันปิดรับการจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้าย (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ให้แก่ผู้
จองซ้ือได้ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันปิดรับการจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้าย (วันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555) ผู้จองซ้ือดังกล่าวจะมี
สิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น 
นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคืนเงิน
ค่าจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
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3.10 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ 

 ในกรณีที่ผู้จองซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากมีการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ บริษัทจะด าเนินการให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
ส่งคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ในส่วนที่มีการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ คืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้ 
โดยจัดท าเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้  หรือดร๊าฟท์ส่ังจ่ายผู้จองซ้ือหุ้นกู้ ภายใน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันที่มีการ
ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ระบุไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้  ทั้งนี้ ในกรณีที่ ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ให้แก่ผู้จองซ้ือได้ภายใน 14 (สิบสี)่ วัน นับจากวันที่มีการยกเลิกการจองซ้ือหุ้นกู้ ผู้จองซ้ือดังกล่าวจะ
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ที่ต้องคืนให้แก่ผู้จองซ้ือหุ้นกู้นั้น 
นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 (สิบสี)่ วันดังกล่าว จนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ได้มีการช าระคืน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกต้องแล้ว  ให้ถือว่าผู้จองซ้ือได้รับคื น
เงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว และผู้จองซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

3.11 วิธีการส่งมอบหุ้นกู ้

 บริษัทจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดท าและส่งมอบใบหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดสรร
ภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับจากวันปิดรับการจองซ้ือหุ้นกู้วันสุดท้าย (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) โดยการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ของผู้จองซ้ือหุ้นกู้ที่ปรากฏอยู่ในใบจองซ้ือ หรือด าเนินการน าหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ 
‚บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก‛ ภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นับจากวันปิดรับการจองซ้ือหุ้นกู้วัน
สุดท้าย (วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) ส าหรับผู้จองซ้ือที่ได้แจ้งความประสงค์ให้ด าเนินการดังกล่าวไว้ในใบจองซ้ือหุ้นกู้ 

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอื่น 

ข้อมูลในส่วนนี้เป็นเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุ้นกู้เท่านั้นและไม่ใช่ค าแนะน าเกี่ยวกับภาษี
แต่อย่างใด ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้ รวมถึง (แต่
ไม่จ ากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีท้องถิ่นหรือภาษีต่างประเทศใดๆ ข้อมูลในส่วนนี้ท าขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของ
ประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่มีการจัดท าเอกสารนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรต่อไปนี้มิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหุ้น
กู้แต่อย่างใด 

ภาระภาษีของผู้ที่ประสงค์จะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ ผู้ลงทุนเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยภาษีซ้อนกับประเทศ
ไทยหรือไม ่

ข้อมูลในส่วนนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ให้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้แต่อย่างใด 

1. ภาษีเงินได ้

กรณีที่ผู้ลงทุนเปน็ผู้มีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 
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 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 23 
 

 

  

 

 (2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้  ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่
ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกล่าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตาม (1) หรือ (2) ข้างต้น โดย
ไม่ต้องน าดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ไป
รวมกับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงมีอัตราภาษีระหว่างร้อยละ 5 (ห้า) – 37 (สามสิบเจ็ด) โดยหากผู้
ลงทุนเลือกที่จะน าดอกเบี้ยและผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซ้ือหุ้นกู้หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวไปรวม
กับเงินได้อื่นเพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้ลงทุนสามารถน าภาษีหัก ณ ที่ จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเป็นบริษัทห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ แต่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนดให้เป็นองค์การ 
หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 (หนึ่ง) และต้องน าดอกเบี้ยไปรวมค านวณเป็น
รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถน าภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้างต้นมาเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได ้

ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ที่ผู้ลงทุนได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้ลงทุนจะต้องน าผลประโยชน์จากการ
โอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนไปรวมกับรายได้อื่นของผู้ลงทุนเพื่อค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเปน็ผู้ไม่มีถิน่ที่อยู่ในประเทศไทย 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาว่า บุคคลธรรมดาจะถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมายไทยจะไม่ค านึงถึงสัญชาติ
ของผู้ลงทุน แต่จะใช้หลักเกณฑ์ว่า หากผู้ลงทุนนั้นอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกัน
ตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วันในปีปฏิทินเดียวกันให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย   

(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนส าหรับเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ซ่ึงผู้ลงทุนได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 15 (สิบห้า) 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

 

 

 ส่วนที่ 3 หน้าที่ 24 
 

 

  

 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใน
อัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

กรณีผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

กรณีที่ผู้ลงทุนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมิได้
ประกอบกิจการหรือถือว่าประกอบการในประเทศไทยหรือมิได้มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ได้รับดอกเบี้ย 
หรือผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ซ่ึงจ่ายจากหรือในประเทศไทย ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ย  

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจ านวนดอกเบี้ย 

(2) ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้ 

เว้นแต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ท าขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ผู้ลงทุนมีถิ่นที่อยู่จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผลประโยชน์จากการโอนหุ้นกู้เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) 

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผู้ลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 0.011 (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหนึ่ง) 
(รวมถึงภาษีบ ารุงท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว) หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายก าหนด จากยอด
ดอกเบี้ยรับและก าไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการโอนขายหุ้นกู้ หากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกู้ถือ
เป็นรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทุน 

3. อากรแสตมป์ 
การโอนใบหุน้กู้ได้รับยกเว้นอากรแสตมป ์

 
 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

 

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ ์
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(2) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารการเงิน  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

  



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)     งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)     งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวัชรกติิ วัชโรทัย กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)    งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)      งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรปุมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถว้นใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)    งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน ์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย ์ กรรมการ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายมนตรี โสตางกูร กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1)    งบการเงินและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

พลเอกพฤณฑ์ สุวรรณทัต กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

  

 

ส่วนท่ี 4 
การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว

ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรอง
ว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในหนังสือช้ีชวนได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษทัย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบัตติามระบบดังกล่าว และ
บริษทัได้แจง้ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ หรือ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการอิสระ  

   

ผู้รับมอบอ านาจ   

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน 

 

 

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

  
 
 

หน้าที่ 1  

 

(ร่าง) ขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธแิละหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ 

หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2562 

 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 และมี
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้น
กู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องผูกพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ใน
ข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และข้อก าหนดต่างๆ ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิ ส าเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และส าเนา
สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ขอตรวจสอบ
ส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสัญญาต่างๆ ดังกล่าวได้ในวันและเวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ 

1. ค าจ ากัดความ 

ค าและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิให้มีความหมายดังต่อไปนี้ 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ 

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นกู้แทน 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้แต่ละจ านวนตามข้อ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

“วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมายถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

“วันก าหนดช าระดอกเบี้ย” หมายถึง วันที่ 15 พฤษภาคม และวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยเริ่ม
ช าระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และจะท าการช าระดอกเบี้ยงวด
สุดท้ายในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

“วันท าการ” หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมิใช่วันเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ 

“วันออกหุ้นกู้” หมายถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับ
ฝากทรัพย์ได้ตามกฎหมายซ่ึงเข้ารับท าหน้าที่แทน 



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

  
 
 

หน้าที่ 2  

 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซ่ึงบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้และผู้
ถือหุ้นกู้ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบหุ้นกู้ใหม่ไว้
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมายถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกู้อันรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ) สิทธิในการได้รับช าระเงินต้น
และดอกเบี้ย และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุน้กู”้ หมายถึง สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ลงวันที่ [21] พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างผู้ออกหุ้น
กู้ กับ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่เพื่อท าหน้าที่แทน (ถ้าม)ี 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมายถึง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ [21] พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ 
กับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เพื่อท าหน้าที่แทน (ถ้าม)ี 

“หุ้นกู้” หมายถึง หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่
ออกโดยผู้ออกหุ้นกู้ จ านวนไม่เกิน 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 
1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) 
บาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 โดยใช้ช่ือหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” 

“อัตราดอกเบี้ยผิดนัด”  หมายถึง อัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.1 บวกด้วยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งนี้ หาก
ดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวมีอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บ
ในขณะใดๆ ให้ดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้เรียกเก็บ
ได้  

2.  ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าท่ีตราไว้ อัตราดอกเบี้ย และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน นับจากวัน
ออกหุ้นกู้ โดยปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 (ส่ีจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.48 (ส่ีจุดสี่แปด) ต่อปี 

2.2 ในวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีจ านวนทั้งหมด 15,000,000 (สิบห้าล้าน) หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมหุ้นกู้ทั้งสิ้น 15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน) บาท  

3.  ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 
2 แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยในส่วนของหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และจะต้องลงช่ือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้นั้น นายทะเบียนหุ้นกู้จะออกใบหุ้นกู้หรือออกใบรับเพื่อ
ใช้แทนใบหุ้นกู้ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

3.2 นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญานายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้จนกว่าหุ้นกู้
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ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

3.3 ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีทั่วไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนดังกล่าวอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะได้มีการโอนหุ้นกู้ซ่ึง
สามารถใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ตามข้อ 4.1 (ก) เกิดขึ้นแล้วในวันปิดสมุดทะเบียนข้างต้น ซ่ึงสิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่
ผู้รับโอนหุ้นกู้ 

(ข) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลที่นายทะเบียนหุ้นกู้
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนดังกล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบยีน
ผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อยู่ ณ เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ เว้นแต่จะมี
การคัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

3.4 เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งต่อผู้ออกหุ้นกู้ และ /หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้ง 
นายทะเบียนหุ้นกู้ที่จะต้องออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้  
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้รายดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เมื่อได้มีการออกใบหุ้นกู้และลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนหุ้นกู้จะแก้ไขจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยหักจ านวนหุ้นกู้ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของ  
ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ านวนรวมของหุ้นกู้ที่ปรากฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพื่อใช้แทนใบหุ้นกู้ที่ออกให้แก่  
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวน
ของหุ้นกู้ที่ได้แยกไปออกใบหุ้นและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าว 

4.  การโอนหุ้นกู้ 

4.1 การโอนหุ้นกู้ที่มิได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) แบบการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน การโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนหุ้นกู้ซ่ึงเป็นผู้ที่สมุดทะเบียน 
ผู้ถือหุ้นกู้ระบุช่ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ายโดยมีการสลักหลังแสดงการโอน
ต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลักหลัง
แสดงการโอนให้ไว้ด้วย 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับผู้ออกหุ้นกู้  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับผู้ออกหุ้นกู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับโอนหุ้นกู้อยู่
ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยนายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้
พร้อมทั้งใบหุ้นกู้ที่ผู้รับโอนหุ้นกู้ได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้รับโอนในด้านหลังของใบหุ้นกู้นั้นครบถ้วนแล้ว 

ผลของการโอนหุ้นกู้ระหว่างผู้รับโอนกับบุคคลภายนอก  การโอนหุ้นกู้จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว 

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้จะต้องกระท า ณ ส านักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบ  
ใบหุ้นกู้ที่ลงลายมือช่ือครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่ยืนยันถึงความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนหุ้นกู้ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนดให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ด้วย ซ่ึงนายทะเบียน
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หุ้นกู้จะลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ หลังจากวันที่ 
นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้พร้อมทั้งใบหุ้นกู้และหลักฐานอื่นๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากการโอนหุ้นกู้รายใดขัดต่อกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การโอนหุ้นกู้ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธินี้ นายทะเบียนหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้หรือการรับรองการโอนหุ้นกู้รายนั้นๆ 
และให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งให้แก่ผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนการโอนทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันท าการ 
นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับค าขอลงทะเบียนการโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่ผู้ขอลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ 

4.2 ส าหรับการโอนหุ้นกู้ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้  

 -ไม่ม-ี 

4.4 ผู้ออกหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบส่ี) วัน (รวมวันท าการและวันหยุดท าการ
ของธนาคารพาณิชย์) ก่อนวันก าหนดช าระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยแต่ละงวด และ/หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/
หรือวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ การปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ่มต้นระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หากวันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรกไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนไปเป็นวันท าการถัดไป 

นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด และเป็นไปตามวิธีการตามที่ทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้สิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง 

5.  สถานะของหุ้นกู้ 

หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่า
สิทธิได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมาย
คุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 

6.  หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ 
ตราบเท่าที่ผู้ออกหุ้นกู้มีภาระตามหุ้นกู้ 

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่า 
(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึ้น 
(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณีพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซ่ึง

อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหนี้ของหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธินี้ 
รวมทั้งแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย 

6.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอไม่ว่าเมื่อใดผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งมอบเอกสารซ่ึงลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้  
(หรือบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจ) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ว่า จากข้อมูลที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบใน
ขณะนั้น ผู้ออกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไม่มีคดีความหรือการ
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อนุญาโตตุลาการที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นจ าเลยหรือผู้ถูกกล่าวหา (ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบแล้ว (ถ้าม)ี)  

6.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งช่ือและ
ที่อยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง 

6.4 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะด าเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ราย
ใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซ่ึงการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี 
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดในประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้ หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ านอง
จ าน า ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุ้นกู้ยังคงค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ 
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นๆ ตกอยู่ภายใต้สิทธิยึด
หน่วงตามกฎหมายของบุคคลอื่นที่มีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการช าระหนี้
นั้นแล้ว เช่น ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ฝากทรัพย์สินของตนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจรับฝากของ แล้วผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช าระหนี้ค่า
ฝากของดังกล่าว ผู้รับฝากของจะมีสิทธิยึดหน่วงของที่รับฝากไว้จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะช าระหนี้นั้น 

(ข) การก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ค) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุน ใบอนุญาต การ
อนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่คล้ายคลึงกันที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าท ากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาล
ไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคล
ทั่วไป ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือที่เข้าท ากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือ
หน่วยงานของประเทศซ่ึงเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้ หรือตามสัญญาร่วมการงานใดๆ ที่ท าขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ /หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ /หรือองค์กรที่รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ
รัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศซ่ึง
เป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ง) การก่อหลักประกันที่ก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอมล่วงหน้าจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้  หรือเป็นการก่อ
หลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ 

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าส่ังต่างๆ ที่ออก
ตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบับนี้ โดยเคร่งครัดตลอดอายุหุ้นกู้หรือ
จนกว่าหุ้นกู้ทั้งหมดจะได้รับการไถ่ถอน  
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6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการด ารงไว้ซ่ึงสถานะของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระดอกเบี้ยหรือผิด
นัดไม่ช าระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุ้นกู้   

6.9 ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ (ก) การกระท าดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถใน
การช าระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือ (ข) เป็นการโอนกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือกิจการท่อจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งส าเนางบการเงินรายปี และรายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 
(สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะ
จัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามสมควรและจ าเป็น ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะก าหนดอย่างสมเหตุสมผล 

7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือการด าเนินการหรือการกระท า
ใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก
ประการ และไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือ
มีอยู่กับบุคคลอื่นใด 

8. ดอกเบี้ย 

8.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 ในวันก าหนดช าระดอกเบี้ย  

ในการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะค านวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และ
โดยการนับจ านวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยค านวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวัน
ช าระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันช าระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวัน
ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการค านวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อหน่วยที่ได้มีจ านวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) 
ต าแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต าแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 
(ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง  

ทั้งนี้ การเลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันท าการถัดไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการค านวณดอกเบี้ยที่ก าหนดไว้
นี้ เว้นแต่ในกรณีวันก าหนดช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันท าการ ให้เลื่อนวันก าหนดช าระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันท า
การถัดไปและจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันก าหนดช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม 

8.2 ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้น ตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ ดอกเบี้ยส าหรับเงินต้นค้างช าระนับจากวันถึง
ก าหนดช าระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนี้ครบถ้วนให้คิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้จะได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้วหรือไม่ก็ตาม 
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ในกรณีที่หนี้ถึงก าหนดช าระโดยพลันตามข้อ 11.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ถึง
ก าหนดและที่ค้างช าระอยู่ในขณะนั้นโดยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ท าการช าระหนี้
เสร็จสิ้นให้ค านวณในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด โดยค านวณจากเงินต้นค้างช าระ 

9.  วิธีการ เวลา และสถานที่ส าหรับการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ 

9.1 การช าระเงินต้น 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะ
ในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน
ต้น / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 
15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน ทั้งนี้ การช าระเงินต้นที่จะท าการช าระในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  
ผู้ถือหุ้นกูไ้ม่จ าต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มี
ข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้  

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่
บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายัง  นายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่างๆ ที่
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือ
หุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์
อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินต้น / การโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า)  วัน
ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน ทั้งนี้ การช าระเงินต้นที่จะท าการช าระในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้อง
น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้น
กู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ 

9.2 การช าระดอกเบี้ย หรือเงินจ านวนอื่นใด (ถ้าม)ี 

(ก) กรณีทั่วไป  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินตามข้อ 9.2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะใน
นามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรงกับวันท าการที่ต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ
ไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน
ดังกล่าว / การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อย
กว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึงก าหนดช าระเงิน ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้องน าใบหุ้นกู้มา
เวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนาย
ทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ 

(ข) กรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน  ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระเงินตามข้อ 9.2 ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคล
ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จ านวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนใน
สมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในช่ือของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย เช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรง
กับวันท าการที่ต้องช าระเงินตามข้อก าหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) 
(ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงก าหนดช าระเงินดังกล่าว / การโอนเงินเข้าบัญชี



  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 

  
 
 

หน้าที่ 8  

 

ธนาคารตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันก่อนวันถึง
ก าหนดช าระเงิน ทั้งนี้ ในการช าระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกูไ้ม่จ าต้องน าใบหุ้นกู้มาเวนคืนให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ณ ส านักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัย ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจ
เรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใด ๆ น าใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้ 

9.3 หากวันครบก าหนดช าระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจ านวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวัน
ท าการ ให้เลื่อนวันช าระเงินไปเป็นวันท าการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จ าต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ ส าหรับการเลื่อน
วันช าระเงินตามข้อ 9.3 นี้เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซ่ึงจะต้องน าจ านวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วันช าระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมค านวณดอกเบี้ยด้วย 

10.  การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ 

10.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยการช าระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้เพียงครั้งเดียว 

10.2 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาใดๆ ก็ได้ แต่หากผู้ออกหุ้นกู้ท าค า
เสนอซ้ือคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย  และจะต้องท าการซ้ือคืนหุ้นกู้
จากผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย 

10.3 เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ท าการซ้ือคืนหุ้นกู้แล้วจะมีผลท าให้หนี้ตามหุ้นกู้ดังกล่าวระงับลงเนื่องจากหนี้เกลื่อนกลืนกันตามกฎหมาย 
และผู้ออกหุ้นกู้จะน าหุ้นกู้ดังกล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบเพื่อยกเลิก
หุ้นกู้ที่ซ้ือมาดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเรื่องการซ้ือคืนหุ้นกู้ให้ตลาดรองที่มีการซ้ือขายหุ้นกู้และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชักช้าทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10.4 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

11.  เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ เว้นแต่
การผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ช าระเงินดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นเวลา  
5 (ห้า) วัน นับจากวันที่ถึงก าหนดช าระนั้น 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไม่ช าระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมี
อยู่เป็นระยะเวลา 45 (ส่ีสิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ
และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ท าการไถ่ถอนทั้งหมด  

(ค) หนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ ตราสารหนี้หรือที่เกิดจากการด าเนินการทางการเงินอื่นใด 
(เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะ
เป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ 
หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงินถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตาม
สัญญาหรือตราสารที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกินกว่า 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) 
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เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หลังจากได้ค านึงถึงข้อก าหนดเรื่อง
การบอกกล่าวที่ระบุไว้ในสัญญาหรือตราสารแล้วหรือพ้นระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือค าช้ีขาดอัน
เป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไม่ช าระหนี้ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออก
หุ้นกู้ในการช าระหนี้หุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หรือได้มีค าส่ังหรือมติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออก
หุ้นกู้ตามค าพิพากษาหรือค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเริ่มด าเนินการ ค าพิพากษา ค าส่ังหรือมติใดๆ มิได้ถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท าให้หมดส้ินไปภายใน 45 (ส่ีสิบห้า) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มด าเนินการหรือวันที่มีค าส่ัง
นั้นๆ  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเพื่อขอฟ้ืนฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่ กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้
ดังกล่าว เป็นกรณีที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ ซ่ึงตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการด าเนินการดังกล่าว นิติบุคคลที่
จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนี้สิ้นหรือข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน 

11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จะต้องยืนยันต่อผู้ออกหุ้นกู้ว่าในความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธินี้ได้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

11.3 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้ว  

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องด าเนินการให้ผู้ออกหุ้นกู้ช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ตามหุ้นกู้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถ
กระท าได้ ซ่ึงรวมถึงการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับผู้ออกหุ้นกู้ด้วยหากสามารถกระท าได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับช าระหนี้ตามหุ้นกู้ที่ค้างช าระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได้ด้วยตนเองก็
ต่อเมื่อหลังจาก 14 (สิบส่ี) วันนับจากวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 11.2 แล้ว ยังไม่มี
การช าระหนี้ที่ค้างช าระแก่ตน และขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องคดีนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ด าเนินการฟ้องร้องผู้ออกหุ้นกู้
ให้ช าระหนี้ที่ค้างช าระ 
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12.  การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ แต่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้โดยเร็ว ซ่ึงจะต้องไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมีค าขอเป็นหนังสือให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือนับแต่วันที่เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11.1 และในขณะนั้นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังมิได้ส่งหนังสือแจ้ง
ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระหนี้หุ้นกู้ค้างช าระตามข้อ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิในสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.1 

(ค) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่แทนผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้รายเดิม เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีการออกหนังสือ
เพื่อขออนุมัตเิปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ตาม ข้อ 14.3 (ข) 

(ง) หากมีเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้) เห็นว่าอาจกระทบต่อส่วน
ได้เสียของผู้ถือหุ้นกู้ หรือความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่เรียกประชุมและด าเนินการประชุมโดยชอบมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย  
ไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1  
แนบท้ายข้อก าหนดสิทธิ 

12.3 ผู้ออกหุ้นกู้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งที่เรียกประชุมโดยผู้ออกหุ้นกู้ 
และที่เรียกประชุมโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่บรรดา
ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ
โดยมิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 13.2 นี้ และข้ออื่นๆ ของข้อก าหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิใช้ 
ดุลยพินิจของตนตามข้อก าหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ข) ท าความตกลงกับผู้ออกหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

(1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่ท าให้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยลง  

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ในประเด็นที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่า
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง 
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(3) ผ่อนผันหรือยกเว้นไม่ถือว่ากรณีที่เกิดขึ้นตามข้อ 11.1 ในขณะใดขณะหนึ่งเป็นกรณีผิดนัดที่จะต้องด าเนินการ
ตามข้อ 11.2 หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือยกเว้นดังกล่าวเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้เป็นหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพย์สินรวมทั้งหลักประกัน (ถ้ามี) ซ่ึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับไว้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้
ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้อย่าง
ร้ายแรง 

(จ) จัดท ารายงานส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เกี่ยวกับเรื่องส าคัญที่ได้ด าเนินการไปตามอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติและไม่สามารถด าเนินการแก้ไขคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องภายใน 60 (หกสิบ) วัน
นับจากวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นหนังสือทันทีที่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้เสนอตัวบุคคลที่จะเข้ารับท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนตน และจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อ 
12.1 (ค) โดยไม่ชักช้า 

13.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  แต่  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเช่ือถอืหนงัสือ
รับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า  หรือข้อมูลที่จัดท าโดยผู้เช่ียวชาญให้แก่ 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช่ือถือด้วยความสุจริตและด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จาก
บุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าว
จะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

14.  การแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผู้ออกหุ้นกู้ได้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความเป็น
อิสระ ให้ท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แล้ว และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายยินยอมให้ผู้ออกหุ้นกู้แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู ้

14.2 กรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 
(หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือ
บกพร่องต่อหน้าที่ 

(ค) เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืนนั้น
ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้ท าการแก้ไข 
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(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่โดยถูกต้องตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ท าให้สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระงับไป ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู ้

14.3 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องท าการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออก
หุ้นกู้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยผู้ออกหุ้นกู้เข้าท าหน้าที่ผู้แทน  
ผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย  ซ่ึงหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) 
ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้
ออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผู้ออก
หุ้นกู้เสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว  

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
รายเดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ 

14.4 การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นี้  ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย ซ่ึงเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 (สามสิบ) 
วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่
ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การด าเนินการ
ตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

15.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธ ิ

15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออก 
หุ้นกู้และที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

15.2 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นกู้เมื่อได้รับการร้องขอ 

16.  การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หากใบหุ้นกู้ฉบับเก่าสูญหาย ฉีกขาดหรือช ารุดด้วยประการใดๆ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องการให้แยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบ
หุ้นกู้ หรือให้ออกใบหุ้นกู้ในชื่อของตน ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิยื่นค าขอให้นายทะเบียนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตาม สมควรตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ในการนี้  
นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วันท าการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้
รับค าขอให้ออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารอื่นๆ ตามที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด และนายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ว่ามีการยกเลิกใบหุ้นกู้ฉบับเก่าด้วย 
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17.  ผลบังคับของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี้จะมีผลใช้บังคับเริ่มในวันที่ออกหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่มีการช าระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดย
ข้อก าหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินี้ขัดหรือ แย้งกับ
กฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับ
หุ้นกู้แทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น 

  

 ผู้ออกหุ้นกู ้

 บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

โดย    

      []        
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เอกสารหมายเลข 1 

หลักเกณฑ์ในการประชมุผู้ถือหุน้กู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงประสงค์จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี จะต้องด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้
จัดส่งหนังสือเรียกประชุมถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขอให้เรียกประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย 
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศ (Air mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ตามรายช่ือและ
ที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ถึงผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ซ่ึงมิได้เป็นผู้ขอให้เรียก
ประชุม) และผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ก่อนวันนัดประชุม 
หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม วาระการประชุมและผู้ที่ขอให้เรียกประชุม 
ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อส้ินเวลาท าการในวันท าการก่อนวันนัดประชุมไม่เกิน 14 (สิบสี)่ วัน 

2.  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละครั้งจะประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุน้กู้และผู้แทนผูถ้ือหุ้นกู ้

(ข) ผู้ถือหุ้นกู้อาจแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รายอื่นหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได้ โดยจัดท าหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่นายทะเบียนหุ้นกู้ก าหนด ซ่ึงขอรับได้ ณ ส านักงานใหญ่ของนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบส่ี) 
ช่ัวโมงก่อนเวลานัดประชุม 

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาซ่ึงได้รับการร้อง
ขอจากผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อท าการช้ีแจงและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ที่ประธานในที่ประชมุอนุญาตใหเ้ข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3.  องค์ประชุม 

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 
2 (สอง) รายขึ้นไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วม
ประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อน
ซ่ึงไม่สามารถประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.1 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้ จะต้อง
ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปไม่ว่าจะถือหุ้นกู้รวมกันเป็นจ านวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม 

3.2  การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป
ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถ
ประชุมได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.2 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้
ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
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เข้าร่วมประชุม  

3.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่สองรายขึ้นไป
ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งก่อนซ่ึงไม่สามารถประชุม
ได้เนื่องจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 3.3 นี้ องค์ประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่เลื่อนมานี้จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 (สามสิบสาม) ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด
เข้าร่วมประชุม 

4.  ประธานในที่ประชุม 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ผู้ที่จะท า
หน้าที่ประธานไม่มาประชุมเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที  ให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้ถือหุ้นกู้รายหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

5.  การเลื่อนประชุม 

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่าครั้งใด หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 45 (ส่ีสิบห้า) นาที ยังมีผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมจะต้องสั่งเลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้เรียกประชุม ให้ประธานในที่ประชุมเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไป
ประชุมในวัน เวลา และสถานที่ซ่ึงประธานก าหนด โดยวันนัดประชุมใหม่จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 7 
(เจ็ด) วัน แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วัน นับจากวันนัดประชุมเดิม ทั้งนี้ เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงกัน
ให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี้เรื่องที่พิจารณาและลงมติในที่ประชุมครั้งใหม่จะต้องเป็นเรื่องเดิมที่อาจ
พิจารณาได้โดยชอบในการประชุมครั้งก่อนเท่านั้น  

(ข)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

(ค) ในกรณีที่การประชุมซ่ึงขาดองค์ประชุมนี้เป็นการประชุมที่ได้เรียกประชุมเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนขาดองค์
ประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่ตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) 

5.2 นายทะเบียนหุ้นกู้จะต้องจัดส่งหนังสือเรียกประชุมส าหรับการประชุมครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนขาด
องค์ประชุมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ตามรายช่ือและที่อยู่ซ่ึงได้เคยจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ให้ในครั้งที่ขาดองค์ประชุมนั้นทุกรายภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน ก่อนวันนัดประชุมครั้งใหม่ (ไม่นับวันที่ส่ง
หนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้จะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ส าหรับการประชุม 
วาระการประชุม และองค์ประชุมที่ต้องการส าหรับการประชุมครั้งใหม่ 

6.  มติของที่ประชุม 

6.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ให้ตัดสินโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 
ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นกู้ที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นกู้ 1 (หนึ่ง) หน่วยมี 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขาด (ทั้งกรณีการลงมติโดยการชูมือและลงคะแนนลับ) เพิ่มจาก
คะแนนเสียงที่ประธานในที่ประชุมอาจมีในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้รับมอบฉันทะ 
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6.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4 จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 

(ข) การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่  

6.4 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้จะต้องเป็นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 (เจ็ดสิบห้า) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การช าระหนี้ตามหุ้นกู้ด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้น หุ้นกู้อ่ืน หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลใดๆ 

(ข) การแก้ไขวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันครบก าหนดช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ตามหุ้นกู้  

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ านวนเงินต้น ดอกเบี้ย และ/หรือเงินจ านวนอื่นใดที่ค้างช าระหรือที่จะต้องจ่าย
ตามหุ้นกู ้

(ง) การเปลี่ยนแปลงสกุลเงินตราของเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ที่จะต้องช าระตามหุ้นกู้ 

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประชุม (ข้อ 3.) และมติของที่ประชุม 
(ข้อ 6.) 

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิเพื่อให้สามารถด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น 

6.5 ผู้ถือหุ้นกู้รายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  

7.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ประธานในที่ประชุมครั้งนั้นลงนามรับรองภายใน 14 (สิบส่ี) วัน
นับจากวันประชุมและเก็บรักษาต้นฉบับไว้รวมทั้งจัดให้มีส าเนาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ตรวจสอบได้ ณ ส านักงานใหญ่ของผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ในวันและเวลาท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู ้
 

 
 

 

 



ใบหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
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                        UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 2/2012 DUE 2019 

 
วันออกหุ้นกู้ 21 พฤษภาคม 2555 วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้     15 พฤษภาคม 2562 อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน มูลค่าท่ีตราไว้ 1,000 บาท ต่อหน่วย จ านวนท่ีออก   [„] หน่วย มูลค่ารวม [„] บาท 
Issue Date  21 May 2012 Maturity Date   15  May 2019 Term 6 years 11 months 24 days Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   [„] Unit  Total Amount [„] Baht 
   
อัตราดอกเบ้ียปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ร้อยละ 4.10 ต่อปี  
อัตราดอกเบ้ียปีท่ี 5 ถึงปีท่ี 7 ร้อยละ 5.10 ต่อปี 

ช าระปีละ 2 คร้ัง โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามข้อ  2  ด้านหลังใบหุ้นกู้นี้ 

1st ‟ 4th year, Interest Rate 4.10% per annum 
5th ‟ 7th year, Interest Rate 5.10% per annum 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 
procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบก าหนดไถ่ถอนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 โดยช าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามผู้ถือหุ้นกู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 May 
2019 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ชื่อผู้ถือหุ้นกู้  [„]  
 

Name of Debentureholder  [„]   
   
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้   [„] จ านวนหน่วยหุ้นกู้ [„]              หน่วย วันท่ีออกใบหุ้นกู้ [„] 
Debentureholder Registration No. [„] No. of Debentures [„]              Units Issue Date of the Certificate [„] 
   
เลขท่ีใบหุ้นกู้ [„] จ านวนเงิน [„]              บาท  
Certificate No. [„] Amount [„]              Baht  

 
 
 
   
       กรรมการ/นายทะเบียน 
                                         Director/Registrar 
 

หุ้นกู้ที่เสนอขายนี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้คร้ังน้ี  
The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as stipulated in the Prospectus of the Debentures. 
หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิได้รับช าระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญท้ังในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่
บรรดาหนี้ท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับช าระหนี้ก่อน 
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the 
Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law. 



 

 

 
 
ใบหุ้นกู้นี้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุ้นกู้ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า เว้นแต่จะได้
นิยามไว้เป็นอย่างอื่นในใบหุ้นกู้นี้  ค าเฉพาะที่ใช้ในใบหุ้นกู้นี้ ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
This Certificate is subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as specified in the Prospectus o f the Debentures and/or any amendment as 
may be made to the Conditions at a later date. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Cert ificate have the same meanings given to them in the Conditions. 
สรุปสาระส าคัญของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของหุ้นกู้  
Summary of the Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกู้นีเ้ป็นหุน้กู้ชนิดระบุช่ือผู้ถอื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้ 

 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 
1.1 นายทะเบยีน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) : 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 
2. ระยะเวลาในการค านวณดอกเบี้ยและวิธีการในการช าระดอกเบี้ยและการไถ่ถอนหุ้นกู้  

 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1 บริษัทจะค านวณดอกเบีย้และช าระดอกเบี้ย ตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสทิธิ โดยมีการก าหนดช าระดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้ ทุกวนัที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหากวนัก าหนดช าระ

ดอกเบีย้ และ/หรอืวันครบก าหนดไถถ่อนหุ้นกูไ้ม่ตรงกับวันท าการ จะเลือ่นวันช าระดอกเบีย้ และ/หรือวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เปน็วนัท าการถัดไป ยกเว้น การจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ให้เปน็ไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 May and 15 November of each year throughout the term of the 
Debentures.  If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, except the last interest payment which shall be made in 
accordance with the Conditions. 

2.2 บริษัทจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามข้อ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดย (หากสามารถท าได้) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ (ตามที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้แก่นาย
ทะเบียนหุ้นกู้) หรือโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาท โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์อากาศตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้  ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
กู้ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้  

 The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as 
informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque via registered mail or air mail to the address of the relevant Debentureholders according to the address appearing in 
the Register Book on the Record Date according to the procedures specified in Clause 3 or in such other way as may be agreed from time to time by the Issuer, the Debentureholders’ Representative and the 
Registrar..  

2.3 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จ าต้องน าใบหุน้กู้มาเวนคืนให้แกน่ายทะเบียนหุ้นกู้ โดยบริษัทมอบหมายให้นายทะเบยีนหุ้นกู้เปน็ผู้จ่ายเงินตน้คงค้างงวดสุดท้ายและดอกเบี้ยส าหรับงวดดอกเบีย้สุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุน้กู้ในวนัครบก าหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้ โดย (หากสามารถท าได้) การโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถอืหุ้นกู้ (ตามที่ผู้ถือหุน้กู้ได้แจ้งให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้) หรือโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุน้กู้ ซึ่งเปน็เช็คทีเ่ปน็เงนิสกุล
บาท 

 The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar.  The Company shall assign the Registrar to repay the the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar).  if possible, or account payee Baht cheque. 

3. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้กู้ 
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษัทหรือนายทะเบียนจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันก าหนดดอกเบี้ย วันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้

ในข้อก าหนดสิทธิและตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก ซึ่งวันปิดสมุด
ทะเบียนวันแรกดังกล่าวให้เรียกว่า “วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” ถ้าวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันท าการให้เลื่อนเป็นวันท าการถัดไป 

           The Company or the Registrar shall close the Register Book of the Debenture at noon on the fourteenth (14th) day prior to any  Interest Payment Date, the Maturity Date, any date fixed for any meeting of the 
Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in these Conditions and as notified by the Issuer to th e Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เงื่อนไขอื่น ๆ เปน็ไปตามหนังสือช้ีชวนของผู้ออกหุน้กู้ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 

 
 

โปรดอ่าน 
Please read 

(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกู้ท าแบบค าขอลงทะเบียนรบัโอนหุ้นกู้ทุกครั้งทีย่ื่นโอนหุน้กู้ตอ่นายทะเบยีน 
 An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพาะผู้รับโอนหลักทรัพย์รายแรกจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏช่ือที่ด้านหน้าของใบหุน้กู้ ให้แนบภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้รบัรองส าเนาถกูต้องไปพร้อมกับใบหุน้กู้ฉบับนี้  
 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้แนบส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีที่ได้รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมกับภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจที่ได้รับรองส าเนาถูกต้องไปพรอ้ม

กับใบหุ้นกู้ฉบับนี้ด้วย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified true copy of the I .D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit  issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one year old, and certified true copy(ies) of the I.D. 
card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เมื่อผู้รบัโอนหุ้นกู้ประสงค์จะโอนหุ้นกู้จะต้องลงลายมือช่ือแบบเดียวกับลายมือช่ือที่เคยลงไว้เมื่อรับโอนหุ้นกู้ กรณีเปน็นิติบุคคลและเปลีย่นผู้ลงลายมอืช่ือให้แสดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกับขอ้ (2) 
 When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of a juristic person, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2).  

 
ลงลายมือชื่อผู้โอน 

Signature of transferor 

ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 
(ผู้ท่ีต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นกูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลายมือช่ือผู้มอี านาจ 
ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท 

Authorized Signaturewith the seal of the 
Registrar/Company 

 ชือ่-สกุล ของผู้รับโอน (ตวับรรจง)Full name of transferee in block letters  
1  
 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

2  
 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

3  
 ลงลายมือชื่อผู้โอน 
 Signature of transferor 

 
ลงลายมือชื่อผู้รับโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตัวบรรจง 
(Block letters) 

 

 

 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าท่ี 1 
 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณอคุณ 
สิทธิพงศ์ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 
 

58 
 
 
 
 
 

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) 
 กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 
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หน้าท่ี 2 
 

 

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 

61 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   ประธานกรรมการตรวจสอบ   และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท การบินไทย จ ากดั (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 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL.,  U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรการ 
 ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนและ 
 การเมือง วปม. รุ่นที่ 4 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหาร 
 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   กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี   ประธานกรรมการสรรหา 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าท่ี 4 
 

  

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 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

55 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  กรรมการตรวจสอบ 
 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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หน้าท่ี 5 
 

 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุรพล 
นิติไกรพจน์ 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 ประธาน
 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 ส านักศึกษาอบรม 
 กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
  Diplôme d’ études  approfondies (D.E.A.) 
 de droit public มหาวิทยาลัย Strasbourg III 
 ประเทศฝรั่งเศส 
 Doctorat de I’ Universite Robert Schuman de 
 Strasbourg (mention treshonorable) 
 มหาวิทยาลัย Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสตูร 
 “การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น” 
 ณ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ 
 กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรการ
 ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
 (ปรอ.) รุ่นที่ 23 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร DCP 102/2008 , RCP 25/2011 

2542 - 2544 หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2544 - 2547 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2549 - 2551 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ สภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

2547 - 2553 อธิการบด ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะนิตศิาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
    
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
        - 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการพัฒนากฎหมาย 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอ านาจ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา 
 ที่ปรึกษาพิเศษส านักงานศาลปกครอง 
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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 ์
อุชุกานนท์ชัย 
 
 กรรมการ 
 อิสระ 
 
 กรรมการ 
 ตรวจสอบ 

56 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.B.A. (Banking and Finance), North Texas 
 State University, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร DCP 59/2005 , RCP 16/2007 

2546 - 2548 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 

2547 - 2548 กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก จ ากัด 
(มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

2548 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟป์ระกนัชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
2551 - 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
   ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท วี.กรุป๊ ฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกับนโยบายดา้นรัฐวิสาหกิจ 
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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 

58 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 

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  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 
 ก ากับดูแล 
    กิจการที่ดี 

43 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   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 

นายมนตรี 
โสตางกูร 
 
 กรรมการ 
    อิสระ 

49 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 
 

62 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   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 

59 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 

62 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 
 
 

54 
 
 
 
 
 

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   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 

55 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.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ ่

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 

นายเทวินทร ์
วงศ์วานิช 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหาร 
 การเงิน 

53 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 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บริษัท ปตท. 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 

นายวิชัย 
พรกีรติวัฒน์ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    ปฏิบัติการ 
    กลุ่มธุรกิจ 
    ปิโตรเลียม 
    ขั้นต้นและ 
    ก๊าซธรรมชาติ 

58 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. กรีนเอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด 
 กรรมการ PTT  FLNG  Limited   
 
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 

56 
 

0.000061 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 บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ     บริษัท ระยองโอเลฟินส์ 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 

นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ 
 
  รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่ 
    กลยุทธ์ 
    องค์กร 
     

52 0.000035 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 

และผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
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 

55 
 
 
 
 
 

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) 
   กรรมการ   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
   กรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 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 

59 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 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 

54 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 ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จ ากัด 
 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 

53 
 
 

0.000007 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลักสูตร 
 TLCA Executive Development Program 
 (EDP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 หลักสูตร  DCP 132/2010 

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) 
 กรรมการ   บริษัท ไทยลูบ้เบส 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 

57 0.000236 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 ปตท. ค้าสากล จ ากัด  (PTT International Trading PTD Ltd.) 
 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 

นายอนนต ์
สิริแสงทักษิณ 
 
  ประธาน 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท ปตท. 
    ส ารวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จ ากัด 
 (มหาชน) 

59 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 , 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 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     กรรมการ   บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
     กรรมการ   PTT  FLNG  Limited 
     กรรมการ   PTTEP  FLNG  Holding Company Limited 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ที่ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา 
 ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป ี2553 
 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ปี 2552 - 2554 
 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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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 พีทีที  
 โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากัด 
    (มหาชน) 

57 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 าแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานธุรกิจการคา้  
และกรรมการผู้จัดการ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จ ากัด (มหาชน) 

2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 

 
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 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการ  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ     บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
 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 

นายบวร 
วงศ์สินอุดม 
 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีท ี
 โกลบอล 
 เคมิคอล 
 จ ากัด  
 (มหาชน) 

57 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) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 อุปนายกสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย 
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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 
    เจ้าหน้าที่ 
    บริหาร 
    บริษัท 
    ไทยออยล์ 
    จ ากัด  
   (มหาชน) 

55 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 - ปัจจุบัน 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการและเลขานุการ  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยเพาเวอร์ จ ากัด 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยพาราไซรีน จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีโซลูชั่น จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอ านวยการ  สถาบันปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าท่ี 29 
 

 

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 

59 0.000112 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) 

49 
 
 
 
 
 

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) 
 กรรมการและเลขานุการ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษท่ีส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2553-2555 
 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม วาระปี 2553-2555 
  



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าท่ี 31 
 

 

  

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) 
 - 

 
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) 
 - 



รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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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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0.000290 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ 
 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 านักงานใหญ ่ 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. 
 
ต าแหน่งงานพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการดา้นการท าบญัชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการพัฒนาการท าบัญชีของรัฐวิสาหกิจ 
 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (IFRS)  



 
สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 

 

 
 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ ผูถื้อหุน้บริษทั  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

  สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2554 และ 2553  งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ  และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบ
ต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน
สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินมิไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ยบางบริษทั และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัอ่ืน และการร่วมทุนระหว่างบริษทัยอ่ยกบับริษทัอ่ืน 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม  งบการเงินของบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นแสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.86 และ 13.78 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 34.64 และ 33.80 ตามลาํดบั งบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดรั้บรายงานของผูส้อบบญัชีนั้นและการเสนอ
รายงานของสาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าว ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 

  สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป               
ซ่ึงกาํหนดให้สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดินตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า         
งบการเงินแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการ      
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมิน         
ความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั           
ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ ัดทาํข้ึน  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอใน 
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งบการเงินโดยรวม สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวประกอบกบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีกล่าวในวรรคแรก ให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสาํนกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 

        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอื่น            
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ        
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน          
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี               
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง          
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

    

 

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 
 

 
 
 
 
 
 

สาํ นัก ง านการตรวจ เ งินแ ผ่นดิน  
Office of the Auditor General 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

update 3/11/54 16.32 update 22/10/54

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

เงินลงทุนชัว่คราว 5 10,961,666,994 21,783,590,159 9,758,576,305 20,891,870,129

ลูกหน้ีการคา้ 6 171,361,544,041 140,348,479,080 157,057,537,383 148,173,632,772

ลูกหน้ีอ่ืน 7 32,624,731,771 18,804,908,690 16,744,092,815 12,009,417,091

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8.1 4,999,170,504 284,032,738 5,540,512,739 674,885,032

สินคา้คงเหลือ 10 26,000,290,599 31,230,659,162 18,862,996,073 8,607,545,552

พสัดุคงเหลือ 11 13,201,578,538 11,102,529,042 4,111,583,529 3,494,039,418

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,876,128,182 4,578,233,175 1,484,676,958 1,174,673,374

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 381,157,165,300 363,933,480,879 264,900,588,093 256,337,081,195

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื่อขาย 13 11,680,416,176 13,590,595,650 11,421,510,900 13,223,299,213

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.3,12.4 227,732,639,043 205,062,693,918 120,212,474,472 115,259,730,449

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.4 -                          -                         73,278,181,513 45,045,196,213

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 12.4 -                          -                         22,739,274,827 22,067,622,412

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 1,749,852,705 2,179,358,395 1,106,117,996 1,106,117,996

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 8.2 145,763,221 5,878,369,498 52,837,646,611 55,426,744,308

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 8,345,289,339 8,731,933,121 5,099,303,532 5,139,507,150

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 601,341,407,271 496,660,664,858 219,160,024,975 212,981,478,144

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 52,613,777,875 20,712,453,922 13,865,968,171 13,996,271,502

สินทรัพยเ์หมือง 18 33,914,479,701 32,699,297,892 -                          -                          

คา่ความนิยม 19 28,347,704,751 17,541,828,888 -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 19,318,398,602 16,446,488,959 1,807,794,853 1,974,175,624

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 21 7,346,227,917 8,304,595,071 8,495,573,306 9,743,471,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22 28,718,969,821 37,367,434,624 20,763,637,935 19,957,960,064

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,021,254,926,422 865,175,714,796 550,787,509,091 515,921,574,664

รวมสินทรัพย์ 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 15,520,544,127 8,593,725,864 -                          -                          
เจา้หน้ีการคา้ 164,300,728,974 137,222,313,887 162,392,716,091 136,189,250,949
เจา้หน้ีอ่ืน 13,392,300,878 12,027,384,223 8,553,489,060 8,526,872,277
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 25 54,978,794,837 28,562,271,813 30,472,118,302 27,195,263,165
เงินกูย้ืมระยะสั้น -                          7,944,914,750 6,094,303,584 2,564,782,400
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,355,835,574 27,038,394,342 -                          4,097,666,956
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,062,657,595 39,589,099,070 16,058,355,234 17,194,328,688
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะสั้น 27 2,312,666,525 3,753,368,515 -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 4,592,374,625 4,932,573,049 3,510,666,798 3,178,600,890

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 335,515,903,135 269,664,045,513 227,081,649,069 198,946,765,325

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 9.6 671,712,624 705,231,528 685,031,224 719,431,654

เงินกูย้ืมระยะยาว 25 337,423,813,560 342,466,775,251 213,299,643,983 239,630,439,808

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 43,174,141,915 19,850,537,675 4,961,286,309 6,319,413,316

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 26 5,500,054,851 5,147,726,740 2,387,397,715 2,314,495,558

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนระยะยาว 27 22,628,852,001 22,151,780,423 -                          -                          

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 6,567,504,468 6,038,460,073 6,567,504,468 6,038,460,073

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28 6,981,535,136 5,670,773,882 5,022,246,647 4,522,605,533

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 422,947,614,555 402,031,285,572 232,923,110,346 259,544,845,942

รวมหนีสิ้น 758,463,517,690 671,695,331,085 460,004,759,415 458,491,611,267

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 31/1/55 Update 31/1/55 Update 31/1/55

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน       

หุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.1 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250 28,572,457,250
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,562,996,250 28,562,996,250
หุน้สามญั 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 29.2 28,490,420,250 28,490,420,250

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 29.2 29,211,131,966 27,585,429,566 29,211,131,966 27,585,429,566
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30.1 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725 2,857,245,725
ทุนสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 30.2 1,034,861,938 1,005,090,857 1,034,861,938 1,005,090,857

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 500,929,192,499 428,455,273,592 290,592,601,966 249,981,088,941
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,675,214,432) (7,689,623,648) 3,424,499,924 3,847,769,253

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 555,920,213,946 480,703,836,342 355,683,337,769 313,767,044,592
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 88,028,360,086 76,710,028,248 -                           -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 643,948,574,032 557,413,864,590 355,683,337,769 313,767,044,592

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,402,412,091,722 1,229,109,195,675 815,688,097,184 772,258,655,859

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

-                             -                              -                             -                          

          (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร)

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน

(นายเทวนิทร์ วงศว์านิช)

บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 3



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

Update 3/11/54 16.41 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 31/1/55

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 33 2,428,164,676,896 1,898,682,172,970 2,197,555,053,912 1,758,750,604,497
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 35 2,208,895,705,623 1,724,780,052,269 2,118,188,516,700 1,693,959,981,330

กําไรขั้นต้น 219,268,971,273 173,902,120,701 79,366,537,212 64,790,623,167
รายไดอ่ื้น 34 16,601,460,342 13,025,889,809 38,950,511,050 31,041,296,773

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 235,870,431,615 186,928,010,510 118,317,048,262 95,831,919,940
ค่าใชจ่้ายในการขาย 35 10,439,160,482 11,267,895,665 9,187,616,934 10,165,329,770
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 35 33,911,360,845 24,670,338,542 19,743,394,464 15,408,631,266
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 9.10 655,802,601 709,394,643 125,084,349 123,124,356
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 6,615,168,228 2,721,147,164 -                           -                            
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 36 22,029,599,601 18,540,069,013 -                           -                            
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,449,546,687        1,929,057,976 46,342,898              -                            
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,265,813,247) (6,361,927,258) (1,289,377,071) (9,234,428,110)

กําไรจากการดาํเนินงาน 157,035,606,418 133,452,034,765 90,503,986,688 79,369,262,658

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37 29,462,624,212 18,815,955,242 -                           -                            
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 186,498,230,630 152,267,990,007 90,503,986,688 79,369,262,658

ตน้ทุนทางการเงิน 38 18,041,630,293 16,803,230,182 12,742,469,877 12,243,203,492
กําไรก่อนภาษเีงินได้ 168,456,600,337 135,464,759,825 77,761,516,811 67,126,059,166

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
กําไรสําหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 19,929,576,434 17,512,169,133 -                           -                            

125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 31 36.91 29.58 25.74                       19.18

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 31 36.89 29.50 25.73                       19.16

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

4



หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

update 2/11/54 Update 19/1/55 Key 28/1/55 Update 19/1/55

กาํไรสาํหรับปี 125,225,985,258 101,504,222,645 73,434,002,942 54,457,274,823
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน:

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,282,620,467) 3,895,745,465 (1,216,188,313) 3,849,126,090
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลกาํไร(ขาดทุน)จากการ
      วดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 792,918,984 (1,154,737,827) 792,918,984 (1,154,737,827)
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 9,467,735,552 (17,416,127,502) -                         -                          
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 6,085,576,668 (211,636,280) -                         -                          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจากภาษี 15,063,610,737 (14,886,756,144) (423,269,329) 2,694,388,263
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 117,259,091,650 75,743,268,526 73,010,733,613 57,151,663,086
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 23,030,504,345 10,874,197,975 -                         -                          

บริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5

140,289,595,995 86,617,466,501 73,010,733,613 57,151,663,086

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

5



หน่วย : บาท

ส่วนเกนิทุน
ส่วนแบ่งกาํไร จากการเปลีย่นแปลง รวมองค์ประกอบอืน่ ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ สํารอง สํารองเพือ่กองทุน การแปลง เงนิลงทุน ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ สัดส่วนการถอืหุ้น ของส่วนของ รวมส่วนของ ที่ไม่มี รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกนัวนิาศภัย ยังไม่ได้จดัสรร ค่างบการเงนิ เผื่อขาย ในบริษทัร่วม ในบริษทัย่อย ผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 368,621,344,561 (1,494,863,079) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 3,822,216,767 429,179,941,373 68,910,650,673 498,090,592,046
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   2,109,747,451 (3,516,237,638) -                         -                         -                         (3,516,237,638) (1,406,490,187) 793,729,021 (612,761,166)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 370,731,092,012 (5,011,100,717) 1,153,368,193 3,559,561,798 604,149,855 305,979,129 427,773,451,186 69,704,379,694 497,477,830,880
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000         3,032,756,600   -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             3,185,328,600 403,150,400 3,588,479,000
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       16,477,753 (16,477,753) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล -                        -                     -                       -                   (26,251,394,179) -                         -                         -                         -                         -                             (26,251,394,179) (4,599,680,415) (30,851,074,594)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         253,182,209 253,182,209 253,182,209 (674,209) 252,508,000

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        328,654,803 328,654,803
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   83,992,053,512 (10,778,156,344) 2,741,007,638       (211,636,280) -                         (8,248,784,986) 75,743,268,526 10,874,197,975 86,617,466,501
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2553 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 425,441,191,930 (2,577,798,386) 3,894,375,831 3,365,302,363 863,794,144 5,545,673,952 490,925,052,280 80,387,522,064 571,312,574,344
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                        -                     -                       -                   3,014,081,662 (13,211,458,675) -                         (17,376,845) (6,462,080) (13,235,297,600) (10,221,215,938) (3,677,493,816) (13,898,709,754)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 428,455,273,592 (15,789,257,061) 3,894,375,831 3,347,925,518 857,332,064 (7,689,623,648) 480,703,836,342 76,710,028,248 557,413,864,590
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             1,698,278,400 317,046,472 2,015,324,872
สํารองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                        -                     -                       29,771,081 (29,771,081) -                         -                         -                         -                         -                             -                        -                      -                           
เงินปันผล 41 -                        -                     -                       -                   (32,792,718,836) -                         -                         -                         -                         -                             (32,792,718,836) (7,835,089,926) (40,627,808,762)
ส่วนเกินทุน(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลง           
 สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         (10,948,273,610) (10,948,273,610) (10,948,273,610) 120,275,706 (10,827,997,904)

ซื้อธุรกิจ -                        -                     -                       -                   -                              -                         -                         -                         -                         -                             -                        (4,314,404,759) (4,314,404,759)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                        -                     -                       -                   105,296,408,824       6,370,840,313 (493,734,155) 6,085,576,668 -                         11,962,682,826        117,259,091,650 23,030,504,345 140,289,595,995
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 500,929,192,499 (9,418,416,748) 3,400,641,676 9,433,502,186 (10,090,941,546) (6,675,214,432) 555,920,213,946 88,028,360,086 643,948,574,032

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่
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หน่วย : บาท

รวมองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน สํารอง สํารองเพือ่กองทุน เงินลงทุน รวมส่วน
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ประกันวินาศภัย ยังไม่ได้จัดสรร เผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 223,288,146,422 1,153,380,990 281,177,907,457
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,496,460,372) -                              (1,496,460,372)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,337,848,250 24,552,672,966 2,857,245,725 988,613,104 221,791,686,050 1,153,380,990 279,681,447,085
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2553
การเพิ่มหุน้สามญั 152,572,000           3,032,756,600        -                          -                     -                          -                              3,185,328,600
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          16,477,753        (16,477,753) -                              -                             
เงินปันผล -                          -                           -                          -                     (26,251,394,179) -                              (26,251,394,179)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     54,457,274,823 2,694,388,263 57,151,663,086

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592

กําไรสะสม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 251,597,216,474 3,847,769,253 315,383,172,125
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3.2.1 -                          -                           -                          -                     (1,616,127,533) -                              (1,616,127,533)
ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว 28,490,420,250 27,585,429,566 2,857,245,725 1,005,090,857 249,981,088,941 3,847,769,253 313,767,044,592
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี 2554
การเพิ่มหุน้สามญั 29.2 72,576,000 1,625,702,400 -                          -                     -                          -                              1,698,278,400
สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 30.2 -                          -                           -                          29,771,081 (29,771,081) -                              -                             
เงินปันผล 41 -                          -                           -                          -                     (32,792,718,836) -                              (32,792,718,836)
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                           -                          -                     73,434,002,942 (423,269,329) 73,010,733,613

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 28,562,996,250 29,211,131,966 2,857,245,725 1,034,861,938 290,592,601,966 3,424,499,924 355,683,337,769

หมายเหตปุระกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน key 23 Jan 55  Key 27 Jan 55 key 23 Jan 55

กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 105,296,408,824 83,992,053,512 73,434,002,942 54,457,274,823

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 55,318,163,795 46,704,908,559 15,907,757,701 10,283,085,637
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 6,919,238,816 (74,886,501) (893,136,283) (75,407,254)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 73,432,947 (494,107,434) (19,395,401) (197,537,592)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (993,858,274) 78,400,000 (1,417,514,904) 78,400,000
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย 461,008,276 (5,399,501) 399,092,166 (72,234,981)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,462,624,212) (18,815,955,242) -                         -                           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไรสาํหรับปี 19,929,576,434 17,512,169,133 -                         -                           
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 604,661,614 725,785,544 232,152,324 314,715,821
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (667,960,809) 881,850,131 2,926,456,635 (5,434,881,825)
(โอนกลบั)หน้ีสงสัยจะสูญ (261,091,935) 58,869,992 (259,082,266) 54,794,478
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 4,598,349,506 1,426,444,825 -                         -                           

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

คาใชจายในการสารวจตดจาหนาย 4,598,349,506 1,426,444,825                                                     
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 26,303,101 20,850,041 25,705,588 17,980,482
คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 328,815,977 27,230,746 288,973,253 5,851,193
(โอนกลบั)สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ (47,765,599) -                          (47,765,599) 1,178,822
เงินปันผลรับ (599,857,149) (514,280,000) (24,783,995,843) (18,830,837,386)
ภาษีเงินได้ 43,230,615,079 33,960,537,180 4,327,513,869 12,668,784,343
ดอกเบ้ียรับ (3,477,502,255) (2,679,085,381) (4,873,459,757) (3,852,357,879)
ดอกเบ้ียจ่าย 17,376,431,932 16,053,104,586 12,245,706,241 11,635,782,945
อ่ืนๆ 2,825,130 (4,410,440) 600,000                 100,000

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 218,682,717,578 178,881,626,130 77,521,157,046 61,082,238,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้ (30,159,723,390) (12,786,834,417) (8,381,564,230) (27,418,656,811)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (9,169,957,173) 4,975,287,894 (2,975,386,531) 3,295,531,596
สินคา้คงเหลือ 4,949,763,572 (18,511,724,452) (10,549,084,919) (2,312,350,519)
พสัดุคงเหลือ (1,822,653,254) (691,901,442) (666,531,240) (645,472,866)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,740,296,264) (673,542,072) 662,877,334 200,992,282
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 7,786,823,006 11,070,056,214 8,577,154,953 11,739,116,156
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (19,375,768) -                          -                         -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,195,762,563)         (1,313,204,891)       (2,795,051,931)      (1,392,265,378)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ 19,017,730,900 33,994,764,795 18,219,327,281 29,935,487,805

เจา้หน้ีอ่ืน (290,110,844) 1,888,056,462 (335,849,005) 665,354,276
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 13,797,977,070 467,365,837 1,449,800,803 1,957,224,254
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 156,707,147 (339,710,675) 197,879,989 481,226,194
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 529,044,395 557,596,570 529,044,395 557,596,570
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว (33,949,713) (39,264,990) (34,421,297) (43,801,272)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,677 25,108,577 -                         -                           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 904,733,286 2,006,959,467 364,871,857 1,615,817,433

(289,041,916) 20,629,012,877 4,263,067,459 18,635,799,720
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 218,393,675,662 199,510,639,007 81,784,224,505 79,718,037,727
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,420,179,595 544,724,850 502,943,090 135,914,190
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (189,538,807) (446,176,676) -                         -                           
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (42,074,236,760) (43,706,692,257) (9,655,026,600) (14,153,261,267)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,550,079,690 155,902,494,924 72,632,140,995 65,700,690,650

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 62,745,278 1,516,193,612 60,097,531 1,476,177,497
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (108,043,747,301) (102,590,084,221) (24,502,316,887) (20,050,513,274)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                            (629,263) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,160,203,030) (2,041,726,212) (186,299,135) (77,576,669)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (62,084,455) (2,451,174,587) -                         -                           
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (321,210,220) (348,371,249) (213,934,430) (272,790,437)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ -                            (10,850,497,200) -                         -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                            (340,238,416)          (4,097,257,304)      (30,956,438,525)      
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (288,759,714) (40,433,875) (35,385,019) 20,791,013,476
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,165,257,041)       -                          (28,233,475,300)    (3,545,532,500)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (57,615,905,098)       -                          (671,652,415)         (2,118,129,375)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,251,997,334)         (2,671,568,460) (4,004,497,324)      (2,671,568,460)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                            (1,313,782,686) -                         (1,250,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 1,973,345,386 -                          1,973,345,386 -                           
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 948,575,962 220,003,335           2,916,605,962       220,003,335             

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 8,370,825 -                          -                         -                           
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 18,108,253 20,551,486 18,108,253 20,551,486
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,800,315,199 (12,856,130,622) 11,118,566,398 (12,822,815,548)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,035,799,758 762,996,674 6,074,064,381 3,699,543,506
เงินปันผลรับ 11,607,769,912 9,858,615,003 24,514,295,843 18,424,837,386

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,454,133,620) (123,126,276,681) (15,269,734,060) (29,133,238,102)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 356,985,198 593,734,372 72,576,000 152,572,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 1,625,702,400 3,032,756,600 1,625,702,400 3,032,756,600
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 20,713,594,064 23,802,722,557 8,284,000 9,872,415,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 21,283,797,651 45,525,882,151 -                         20,636,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 2,330,539,611 26,931,762,885 3,529,521,184 19,911,312,978
เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 4,520,000,000 -                          4,520,000,000 -                           
จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (4,520,000,000) -                          (4,520,000,000) -                           
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (2,057,513,686) (18,615,635,128) -                         (17,346,530,578)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (6,731,192,810) (11,270,854,783) (4,258,538,938) (3,616,095,363)
จ่ายคืนหุน้กู้ (14,749,338,905)       (12,354,534,040)     (14,749,338,905)    (3,300,000,000)        
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (8,000,000,000) (9,000,000,000) (8,000,000,000) (9,000,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (226,042,568) (211,094,447) (193,643,205) (184,203,820)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (330,190,000) 2,939,229,336 -                         -                           
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 12,118,437 904,903 -                         -                           
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (18,548,318,494) (14,718,785,877) (12,628,273,267) (11,931,883,711)
เงินปันผลจ่าย (41,103,228,061) (31,754,753,364) (32,786,500,568) (26,250,275,249)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

11

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (45,423,087,163) 4,901,335,165 (67,380,211,299) (18,023,932,143)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,488,739,034 (5,576,158,699) 47,398,828 (538,498)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 7,169,407,897 (333,254,940) -                         -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,668,994,162) 31,768,139,769 (9,970,405,536) 18,542,981,907
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801,048,833 104,032,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 4 116,132,054,671 135,801,048,833 51,340,612,291 61,311,017,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

11



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554  และ 2553
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  
3 นโยบายการบญัชี 
4 
5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินใหกู้ย้มื 
9 
10 
11 
12 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม 

13 เงินลงทุนเผื่อขาย 
14 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
15 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
16 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
17 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
18 สินทรัพยเ์หมือง 
19 
20 

ค่าความนิยม 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

21 
22 
23 
24 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

25 เงินกูย้มืระยะยาว 
26 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
27 
28 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

29 ทุนเรือนหุน้ 
 



13 
 

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 



24 
 

3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2     การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.7  การรวมธุรกิจ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 
2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง  การรวมธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
ค่าความนิยม ณ วนัซ้ือ โดย 

• มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้บวก 
• มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของผูถ้กูซ้ือ บวก  
• มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้น ๆ  หัก 
• มูลค่าสุทธิ (โดยทัว่ไปคือมูลค่ายติุธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

 
เม่ือส่วนท่ีเกินเป็นยอดติดลบ กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือจะถูกรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหไ้ม่รวมค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายเพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ท่ีมีอยูก่่อนการรวมธุรกิจหมดไป จาํนวนเงิน
ดงักล่าวจะถกูรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ นอกเหนือจากตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน   
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

 
หน้ีสินส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ หากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ หน้ีสินดงักล่าวจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่และจะบนัทึกการจ่ายชาํระในส่วน
ของผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากกรณีดงักล่าวการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาด
วา่จะตอ้งจ่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 
เม่ือมีขอ้กาํหนดใหเ้ปล่ียนแทนโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(โครงการทดแทน) กบัโครงการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์พนกังานของผูถู้กซ้ือถืออยู ่(โครงการของผูถู้กซ้ือ) และสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีต โดย
มูลค่าทั้งหมดหรือบางส่วนของโครงการทดแทนของผูถู้กซ้ือน้ีไดถู้กรวมในการวดัมูลค่าส่ิงท่ีจะโอนให้ใน
การรวมธุรกิจ ทั้งน้ีไดว้ดัมูลค่าโครงการโดยใชร้าคาตลาดของโครงการทดแทนเปรียบเทียบกบัราคาตลาด
ของโครงการของผูถู้กซ้ือ และขอบเขตของโครงการทดแทนนั้นสัมพนัธ์กบัตน้ทุนบริการในอดีตและ/หรือ
ตน้ทุนบริการในอนาคต 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2      การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (ต่อ) 
 

3.2.8 การเปล่ียนสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ ได้เปล่ียนสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจากสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ือใหง้บการเงินของ PTTEP ไดแ้สดงขอ้มูลท่ีเหมาะสมและเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจมากข้ึนในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของรายการคา้ เหตุการณ์และสถานการณ์อ่ืนท่ีมีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน 
และกระแสเงินสดของกิจการ  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี ดงันั้น 
PTTEP ไดป้รับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดน้าํงบการเงินของ PTTEP ท่ีไดมี้การแปลงค่าเงิน
เป็นสกลุเงินบาทแลว้มาจดัทาํงบการเงินรวม โดยผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี  
 

   หน่วย: ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  
  เพิม่ข้ึน(ลดลง)  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553    
• สินทรัพยร์วม  (20,710.60)  
• หน้ีสินรวม  (11,487.34)  
• ส่วนของผูถื้อหุน้  (9,223.26)  
    

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  
• รายไดร้วม  (6,797.22)  
• ตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายรวม  (3,984.27)  
• ภาษีเงินได ้  (4,865.22)  
• กาํไรสาํหรับงวด  2,052.27  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 
3.3.1   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ             
ทวงถาม และเงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วนเงินเบิก              
เกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
3.3.2   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลกูหน้ีท่ี

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงิน
และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ี  
ณ วนัส้ินงวด  หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 
3.3.3   สินคา้คงเหลือ 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลคา่ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุนคาํนวณ

ตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ยตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ  ส่วนลดรับ  ส่วนลดตามปริมาณการซ้ือ รวมถึงเงินนาํส่งหรือเงินรับ
ชดเชยจากภาษีและกองทุนต่างๆ  ส่วนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้นคาํนวณจากราคาโดยประมาณท่ีคาดว่าจะขาย
ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เกี่ยวขอ้ง 
และรับรู้ส่วนของมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับท่ีตํ่ ากว่าราคาทุนในงบกําไรขาดทุนภายใต้หัวข้อต้นทุนขาย                    
กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
3.3.4 พสัดุคงเหลือ 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคํานวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก   หักด้วยสํารองค่าเผื่อ                       

พสัดุเส่ือมสภาพและลา้สมยัสาํหรับพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัหรือไม่ไดใ้ชง้าน 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.5   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจ
ควบคุมผ่านการออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของ
บริษัทนั้ นเพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย  งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน                     
งบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ตน้ทุนการรวมธุรกิจวดัมูลค่าดว้ยจาํนวน
รวมทั้งส้ินของมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัของ           
ผูถ้กูซ้ือและมูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือ (หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ) 

• ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ        
ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

• กรณีการรวมธุรกิจที่ดาํเนินการเป็นขั้นๆ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนได้เสียท่ีถืออยู่ก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนใน                 
งบกาํไรขาดทุน 

• ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ยกเวน้ตน้ทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
         บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัย่อยโดยท่ีไม่ไดท้าํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจในการ
ควบคุม กลุ่มบริษทับนัทึกรายการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถื้อหุน้  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบาย
ดงักล่าว  
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการบนัทึกการได้มาซ่ึงบริษทัร่วม ตน้ทุนการซ้ือบริษทัร่วมท่ี              
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัร่วมเฉพาะส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทัจะ
บนัทึกเป็นค่าความนิยมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียนบัจาก
วนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการ
ขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าที่กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
บริษทัร่วมนั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียใน
กาํไรขาดทุนของบริษทัร่วม เงินปันผลที่กลุ่มบริษทัได้จากบริษทัร่วมจะนาํไปหักจากมูลค่าตามบัญชี
ของเงินลงทุน 
 
ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หาก               
ส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้าประกนัหรือมีภาระผกูพนัในหน้ีสินตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทน
บริษทัร่วม  
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวม
โดยใช้วิ ธีส่วนได้เสีย   
 

 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.1 และ 12.2  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.7 เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว้
ในสัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทั
รวมส่วนแบ่งสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ค่าใชจ่้าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการ
ในงบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพยใ์ห้กบั
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน หากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนันั้นยงัเป็น
เจา้ของสินทรัพยน์ั้นอยู ่  และสาํหรับกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัจะ
ไม่รับรู้ส่วนแบ่งของตนในกาํไรหรือขาดทุนที่กิจการที่ควบคุมร่วมกันได้รับจากการขายสินทรัพย  ์
จนกว่ากลุ่มบริษทัจะขายสินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน   อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็นการขายหรือซ้ือสินทรัพย์
ท่ีดอ้ยค่าจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนทนัที   
 

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 

รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้12.1 และ 12.2  
 
3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ดัประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดถูกจัดประเภทเป็น              
เงินลงทุนเผือ่ขาย และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็น
รายการกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน   โดยกาํไร(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ และแสดงมูลค่าการเปล่ียนแปลงระหว่างงวดในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ  

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในกรณีที่มีการลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะ
ทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุนทนัที 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 

3.3.8 เงินลงทุนอ่ืน (ต่อ) 
 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน
นั้นจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน และเมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิด
เดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที่จาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกัจาก
จาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

3.3.9   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ                 
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
ซ่ึงหมายความรวมถึง บริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน   
รวมถึงมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  หรือมีอาํนาจควบคุมร่วม นอกจากน้ีบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม  การร่วมคา้ท่ีบริษทัฯเป็นผูร่้วมคา้  ผูบ้ริหารสาํคญั และ
กรรมการของบริษทัฯ   รวมถึงกิจการท่ีผูบ้ริหารสําคญั  หรือกรรมการของบริษทัฯมีอาํนาจควบคุม  หรือมี
อาํนาจควบคุมร่วม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาระสาํคญัทั้งน้ีไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 
คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

3.3.10 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจาก
การรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน
ดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกันท่ีจดัทาํงบการเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และ
แปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า
รายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.11 ตน้ทุนการกูย้มื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอื่นที่เกิดจากการกูย้ืม  โดยตน้ทุนการกูย้ืมที่เกี่ยวขอ้งกบั
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียม การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยใ์ห้
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืม 
ที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืม
เกิดข้ึนโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น
เป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุน
เป็นการชัว่คราว 
 
ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
 

3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเพื่อใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน และประมาณการ 
ค่าร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผูกพนัท่ีเกิดจากการได้หรือใช้
สินทรัพยน์ั้น  
 

  ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ส่วนตน้ทุนของ
การปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอย่างสําคญั ตน้ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของรายการท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงการตรวจสอบคร้ังใหญ่  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าว
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และคิดค่าเส่ือมราคา  ทั้งน้ีสาํหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทน
และได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  กลุ่มบริษัทจะตัดมูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนประกอบท่ีถกูเปล่ียนแทนออก 

 
  การกาํหนดค่าเส่ือมราคา กลุ่มบริษทัพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมี
สาระสาํคญั 

 
   มูลค่าคงเหลือของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์มีการประมาณการด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัจาก
สินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพท่ีคาดว่าจะเป็นเม่ือส้ินสุดอายกุารใหป้ระโยชน์ และทบทวนมูลค่าคงเหลือ 
อายกุารใหป้ระโยชน ์และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี   

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 5 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 5 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
ไม่มีการคิดคา่เส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

 

กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดร้ับจากการขาย
กบัมูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยู่ในการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 

 
กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสาํรวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 

ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนใน
การไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพื่อการขดุเจาะปิโตรเลียมของหลุมสาํรวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะ
ถูกตัดจําหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสํารอง                 
หรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสํารวจบันทึกเป็น      
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันา

ท่ีไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (ต่อ) 
 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของต้นทุนการได้มาซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคํานวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต                     

(Unit of Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุน
หลุมสาํรวจ การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการ
ท่ียงัไม่สาํเร็จคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้ (Proved Reserves) 
หรือปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์และพฒันาสําเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั 
และจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

            รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทน

รัฐบาล (Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
 ภายใตส้ัญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผูกพนั

ที่จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดร้ับ
อนุมติัพื้นท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่าย
แทนรัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ีเม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ 
กลุ่มผูร่้วมทุนจะไดรั้บคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนัโดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสําเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมใน           
งบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 16 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.13 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  ซ่ึง             
ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาสินทรัพย ์
  
กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาทุนสําหรับการบนัทึกบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  โดยแนวทางราคาทุนนั้น
เป็นไปตามแนวทางท่ีกาํหนดในนโยบายบญัชีหวัขอ้ “ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ” 
 

   ค่าเ ส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยซ่ึ์งอยูร่ะหว่าง 5-30 ปี  และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

 

3.3.14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ค่าตดัจาํหน่าย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืนกลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  สินทรัพยใ์นการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ  เช่น 
สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบตัร และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

สินทรัพย์ในการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีกลุ่มธุรกิจประเภทท่ี
ดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมบันทึกโดยใช้ราคาทุน และเม่ือมีการสํารวจพบปริมาณสํารอง                     
ท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใตโ้ครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็นสินทรัพยข์องโครงการท่ีพบปริมาณ
สํารองท่ีพิสูจน์แลว้ และมีวิธีวดัมูลค่าภายหลงัตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุฯ 3.3.12 ท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์   ส่วนโครงการท่ีพิสูจนว์า่ไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์สินทรัพยภ์ายใต้
โครงการนั้นจะถูกตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถกูตดัจาํหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์ซ่ึงอยูร่ะหว่าง 5 - 30 ปี  ยกเวน้สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้(Customer Contract) ถูกตดัจาํหน่ายตาม
ประมาณการปริมาณขาย  

 

กลุ่มบริษทัทบทวนมูลค่าคงเหลือ  และอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอยา่งนอ้ยทุกส้ินปี  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.15 สินทรัพยเ์หมือง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบนัทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยท่ี์ใช้เพ่ือการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึง
ตน้ทุนค่าสาํรวจและพฒันาพ้ืนท่ีเหมืองถ่านหิน    
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน ์ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดรั้บคืนเม่ือพื้นที่นั้นไดรั้บการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสํารวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริง
ของปริมาณสํารองในเชิงพาณิชย์ได้อย่างสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสํารวจยงัดาํเนินอยู่โดย
ต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กบัความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ไดรั้บ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพ้ืนท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพยเ์หมือง  หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน ์          
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ้่ายในการสํารวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเมื่อเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ 
โดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 

ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.16 ค่าความนิยม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าตน้ทุนการ               
รวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุน 

กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม  และจะทดสอบการด้อยค่าของ                   
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ไดใ้นอนาคต 

 

3.3.17  สญัญาเช่าการเงิน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนมายงั
กลุ่มบริษทัถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดย
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อ
หน้ีสินคงคา้งอยู่ ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะแสดงรวมอยู่ในเงินกูร้ะยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์่ไดม้าจากสัญญาเช่าการเงินจะ
คิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพยน์ั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่าแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 

3.3.18 สญัญาเช่าดาํเนินงาน – กลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที่ตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยใช้วิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้ห้
เช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
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3.         นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.19 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ(ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สําหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ี 
ไม่สามารถรับได ้(Take or Pay) โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะทาํการตกลงและ
ยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สาํหรับปีสัญญานั้นตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้นั้นใน                
ปีสัญญาต่อๆไป (Make up) โดยต้องรับก๊าซฯให้ครบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสําหรับปีสัญญานั้นๆก่อน    
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

 
3.3.20 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

กลุ่มบริษทัประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งัน้ี 
• ค่าความนิยมเป็นรายปี  
• ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายหรือมูลค่า
จากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย  ์กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดย
ใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ และในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขาย  กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น           
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.21 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning Costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตซ่ึงตน้ทุน
ดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วน
ของผลผลิตของปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้     ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตได้รับการ             
สอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 

 
3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 
 

ภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานรับรู้และวดัมูลค่าผลประโยชน์ของพนกังาน 
แต่ละประเภทดงัน้ี  

1. ผลประโยชนข์องพนกังานระยะสั้น รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ  
2. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงิน  บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้
เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีเกิด
รายการ  

3. ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ใชเ้ทคนิคการประมาณการตาม                
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน ์ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected unit credit method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 
ตน้ทุนบริการในอดีต  โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน             
งบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
(Actuarial Gain/Loss) รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทนัที  

4. ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั คิดลดโดยวิธีคิดลดผลประโยชน์แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected unit credit 
method) เพื่อกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั และตน้ทุนบริการปัจจุบนั ตน้ทุนบริการใน
อดีต โดยรับรู้เป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  
ทั้งน้ีหากมีผลกาํไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบกาํไรขาดทุนทนัที  
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

3.3.22   ภาระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 
 

5. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายเม่ือแสดงชดัเจนวา่ผกูพนักบัรายการใด
รายการหน่ึงดงัน้ี  

• เลิกจา้งพนกังานหรือกลุ่มของพนกังานก่อนวนัเกษียณตามปกติ  
• ใหข้อ้เสนอเพ่ือสนบัสนุนใหมี้การออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน  

 

3.3.23 ภาษีเงินได ้
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัคาํนวณภาษีเงินได้สาํหรับกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามเกณฑ์ที่กาํหนดไว้
ในประมวลรัษฎากร  พระราชบญัญติัภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม  พ.ศ. 2514 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2532 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัไดไ้ปลงทุน 
 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระซ่ึงคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี  โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีบนัทึกหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเกิดจากผลต่าง
ชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าที่แสดงอยูใ่นงบการเงิน  ผลต่างชัว่คราว     
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ การตดัจาํหน่ายตน้ทุน  
ค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต และเงินชดเชยกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ รวมถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า  และฐานภาษี 
 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใชเ้ป็นอตัราในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการนาํจาํนวนผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน ์และจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็ต่อเม่ือมีสิทธิตามกฎหมายและสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดด้งักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.24 การรับรู้รายได ้
  

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายเม่ือส่งมอบสินคา้หรือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  ส่วนรายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จ
ของงาน ซ่ึงรายไดท่ี้รับรู้ดงักล่าวแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

ดอกเบ้ียรับ    -  รับรู้ตามสัดส่วนของระยะเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 ค่าสิทธิ          -  รับรู้ตามเกณฑท่ี์ไดต้กลงหรือสัญญาท่ีไดท้าํไว ้
 เงินปันผล      -  รับรู้เม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
 รายไดน้อกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
3.3.25 กาํไรต่อหุน้ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรที่ เ ป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญ  ด้วยจาํนวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี 

 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุน้สามญัของกลุ่มบริษทัท่ีใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญั เป็นผลใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ในงบการเงินของบริษทัฯได้
ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดงักล่าวและคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่า
ปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัฯในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือหุ้นนั้น เพื่อกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  
ในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
3.3.26    การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

กลุ่มบริษทับนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน  ณ วนัใหสิ้ทธิตามมูลค่ายติุธรรม
ของสิทธิซ้ือหุน้ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามอายขุองสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้  ซ่ึงในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑด์งักล่าว 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผนัผวน
ของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 
 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีท่ีกล่าวขา้งตน้สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
สาํหรับการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ตามการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  ซ่ึงรายละเอียดของการใหสิ้ทธิก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 

 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                

เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอื่น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย  เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้  เจา้หน้ีอื่น  เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
นโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับแต่ละรายการไดแ้สดงเปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

 กลุ่มบริษัทได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ียและราคาตลาดของนํ้ามนัและผลิตภณัฑก๊์าซ โดยเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 
สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีจะไดรั้บหรือตอ้งจ่ายชาํระ  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ใน
งบการเงิน ณ วนัทาํสัญญา ค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดข้ึนจากการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้จะตดัจาํหน่ายตลอดอายขุองสญัญา 
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3.        นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3       นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.27 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง โดยสัญญา
แลกเปล่ียนน้ีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
แลกเปล่ียนนั้นๆ กาํไรหรือขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา หรือจากการชาํระคืนเงินกูย้ืมก่อนกาํหนดบนัทึกไว้
ในงบกาํไรขาดทุน 

 
 สัญญาซ้ือขายราคานํา้มนัล่วงหน้า 
  

 สัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้เป็นสัญญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั
ในตลาดโลกตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัท่ีไดต้กลงไว ้โดยมีการกาํหนดราคาท่ีจะซ้ือขายในอนาคตและจะรับรู้
ผลต่างท่ีเกิดข้ึนในงบกาํไรขาดทุนเม่ือครบกาํหนดสญัญา 

 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 40 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล
สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั 
 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี  ผูบ้ริหารได้พิจารณาใช้ประมาณการและ               
ขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการรายงานสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
 
ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับ               
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคต               
ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัและท่ีมาของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงอาจมีผลต่อ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรายงานในงบการเงินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
ประมาณการหนีสิ้น  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิด
จากเหตุการณ์ในอดีตโดยมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนันั้น และสามารถประมาณมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (Decommissioning costs) เม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะเกิดภาระผกูพนัอนัเป็นผลเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การ
ผลิต (Decommissioning costs) ดว้ยจาํนวนประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตท่ีสร้างเสร็จ
พร้อมใชง้าน ตน้ทุนดงักล่าวไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และ
ตดัจาํหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์
การผลิตไดรั้บการสอบทานและประเมินข้ึนโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทัและดุลยพนิิจของฝ่ายบริหาร 
 
การประมาณการหน้ีสินข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัต่างๆ เทคโนโลยี และระดบัราคา 
ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณการและตั้งขอ้สมมติฐานไว ้
 
ภาษเีงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นหลายประเทศ ในการประมาณหน้ีสินภาษีเงินได้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อยา่งเป็นสาระสําคญั เน่ืองจากมีรายการคา้และการคาํนวณจาํนวนมากที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะเกิดโดยใชเ้กณฑก์ารประมาณการภาษีส่วนเพิ่มท่ีจะถึงกาํหนด
ชาํระ ผลแตกต่างระหว่างภาษีเงินไดที้่ชาํระจริงกบัประมาณการจะกระทบต่อภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินได้
รอตดับญัชีในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํจาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงสมมติฐานเก่ียวกบักาํไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีถูกกาํหนดข้ึนมีความไม่แน่นอน อาจมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะกระทบต่อการรับรู้สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 

 
การประมาณปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญัสาํหรับการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆของกลุ่ม
ธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการทดสอบการดอ้ยค่า การเปลี่ยนแปลงใน
ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แลว้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิและค่าเส่ือมราคา            
ท่ีคาํนวณตามวิธีสัดส่วนของผลผลิต  
 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจนแ์ลว้ คือ ปริมาณของปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตในเชิงพาณิชย ์ณ วนัท่ีกาํหนด
ใดๆ โดยมีความแน่นอนสูง ภายใตเ้ง่ือนไขสภาวะเศรษฐกิจ และวิธีการผลิตในปัจจุบนั รวมถึงกฎระเบียบ
ของรัฐ  โดยปริมาณสํารองปิโตร เลียมที่พ ิสูจน ์แล ว้จะมีการตรวจสอบและประเมินทุก ปีโดย                       
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของกลุ่มบริษทั 
 
ต้นทุนการสํารวจปิโตรเลยีม  
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม มีตน้ทุนเพื่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุม
สํารวจ ที ่บ นัท ึก เ ป็นสินทรัพย แ์ละมีอาย ุม ากกว ่า  1 2  เ ด ือนจะถ ูกต ดัจําหน่าย เ ป็นค ่าใชจ้ ่ายใน                            
งบกาํไรขาดทุนเวน้แต่ (1) พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ หรือ (2) พบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย์
และมีแผนงานสํารวจ และประเมินในอนาคต ซ่ึงในการตดัสินใจว่าจะตดัจําหน่ายตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะ
ปิโตรเลียมท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละมีอายมุากกว่า 12 เดือนหรือไม่นั้น จาํเป็นตอ้งใช้ขอ้สมมติฐานในการ
ประเมินเงื่อนไขภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐานในรอบระยะเวลา
บญัชีภายหลงั ตน้ทุนเพื ่อการขุดเจาะปิโตรเลียมท่ีบันทึกเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวก็จะถูกตัดจาํหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น  

 
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
 

กลุ่มบริษทัได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพยเ์มื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า
ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบ
กบัมูลค่าจากการใชง้าน (ซ่ึงคาํนวณจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด) ราคาตามบญัชีจะถูก
ปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนและส่วนปรับลดจะถูกบันทึกในงบกาํไรขาดทุน ทั้ งน้ีรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ค่าความนิยมที่กลุ่มบริษทัรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 
หากประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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3.       นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
3.3      นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 
3.3.28 การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญั (ต่อ) 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ต่อ) 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดให้ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต (สําหรับธุรกิจสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม) เป็นปัจจยัสาํหรับทดสอบการดอ้ยค่า   เน่ืองจากกลุ่มบริษทัเช่ือว่าเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด
สาํหรับการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับการวดัมูลค่าจากการใชง้าน ซ่ึงปริมาณ
การผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคตประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณท่ีคาดว่าจะเป็น
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ในอนาคต  
 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดสาํหรับการพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้น ข้ึนกบัปัจจยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นอนาคต ราคาขายในอนาคต อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 
ปัจจยัความเส่ียง อตัรากาํไรขั้นตน้ ส่วนอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดใน
อนาคตนั้นข้ึนกบัตน้ทุนเงินลงทุนของหน่วยสินทรัพย ์

 
3.3.29 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 
3.3.30 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 

 กลุ่มบริษทันําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได้ ผลการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม ผลการดาํเนินงานรวมและ
สินทรัพยร์วมของทุกส่วนงานรวมกนั 
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4. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินสด  453.47  270.97  213.95  223.38 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 68,057.99  95,355.88  21,892.01  25,571.39 

เงินฝากประจาํ      19,649.05  13,286.58  15,600.00  9,925.29 

ตัว๋เงินคลงั 13,066.89  -  -  - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,770.00  1,296.65  4,500.00  - 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  9,134.65  25,590.96  9,134.65  25,590.96 

รวม 116,132.05  135,801.04  51,340.61  61,311.02 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 – 6.00 ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.03-5.00 ต่อปี)  

 
5. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินฝากประจาํ 4,305.56  2,594.36  4,032.61  2,282.39 

ตัว๋เงินคลงั -  915.81  -  915.81 

พนัธบตัร 1,136.37  13,230.76  206.23  12,673.93 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,500.00  5,022.92  5,500.00  5,000.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  19.74  19.74  19.74 

รวม 10,961.67  21,783.59  9,758.58  20,891.87 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.80 – 4.15 ต่อปี  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2553 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี) 
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6.        ลูกหนีก้ารค้า  
  

           ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,875.52  84,417.86  81,012.79  68,776.04 

ตัว๋เงินรับ 1,037.59  1,154.32  1,037.59  1,154.32 

 108,913.11  85,572.18  82,050.38  69,930.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,850.13)  (2,125.76)  (724.45)  (983.54) 

ลูกหน้ีการคา้ -  กิจการอ่ืน 107,062.98  83,446.42  81,325.93  68,946.82 
        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,643.44  57,255.45  76,076.49  79,580.21 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (344.88)  (353.40)  (344.88)  (353.40) 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ 9.1) 64,298.56  56,902.05  75,731.61  79,226.81 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 168,337.87  137,256.15  151,499.13  142,745.65 
ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 2,222.92  1,818.62  1,903.45  1,012.30 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 638.46  1,062.99  437.52  1,162.57 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 492.93  1,017.86  331.90  1,483.48 

   -  เกิน  12 เดือน 1,864.37  1,672.01  3,954.87  3,106.57 
 173,556.55  142,827.63  158,126.87  149,510.57 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,195.01)  (2,479.16)  (1,069.33)  (1,336.94) 

รวม 171,361.54  140,348.47  157,057.54  148,173.63 
 

ลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน  
15,525.16  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  : 16,005.50 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15,362.08 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 : 15,839.89 ลา้นบาท) 
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7.        ลูกหนีอ้ืน่ 
 
           ลูกหน้ีอ่ืน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,315.89  6,374.36  3,085.77  2,050.59 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (341.68)  (528.99)  (334.92)  (523.22) 

ลูกหน้ีอ่ืน 11,974.21  5,845.37  2,750.85  1,527.37 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 11,657.36  7,239.97  11,627.05  7,239.97 

เงินจ่ายล่วงหนา้  6,163.71  3,016.38  570.00  1,212.99 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับ 1,623.19  1,713.67  233.85  260.31 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 31,418.47  17,815.39  15,181.75  10,240.64 

ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุฯ 9.2 ) 1,206.26  989.52  1,562.34  1,768.78 

        รวม 32,624.73  18,804.91  16,744.09  12,009.42 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิต
ในประเทศ  นํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสําหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
จาํหน่ายไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงิน
ชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลงังานกาํหนด 
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8.        เงนิให้กู้ยมื 
 
 8.1     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น- กิจการอ่ืน 175.35  284.03  119.52  174.89 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น-กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.2) 4,823.82  -  5,420.99  500.00 

       รวม 4,999.17  284.03  5,540.51  674.89 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินให้กูย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใสซ่ึงเป็นการให ้             
เงินกูย้มืแก่ผูป้ระกอบการขนส่งเพือ่ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการติดตั้ง เปล่ียน หรือดดัแปลงเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้
NGV เป็นเช้ือเพลิง รวมถึงการซ้ือยานยนตใ์หม่ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์NGV ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนการใช ้NGV เป็น
พลงังานทดแทน โดยอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  เท่ากบัร้อยละ  0.50 ต่อปี  
 

8.2      เงินใหกู้ย้มืระยะยาว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการอ่ืน 139.94  124.48  139.94  124.48 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการ 
  ท่ีเก่ียวขอ้ง (หมายเหตุฯ 9.3) 5.82  5,753.88  52,697.71  55,302.26 

       รวม 145.76  5,878.36  52,837.65  55,426.74 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว – กิจการอ่ืนของบริษทัฯ เป็นเงินใหกู้ย้ืมตามโครงการกรุงเทพฯฟ้าใส รายละเอียดตาม
หมายเหตุฯ 8.1  
 
 
 
 
 



50 
 

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
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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 - - - - 

 
 
 



83 
 

12.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
12.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 (ต่อ) 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
2554  2553 เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2554 2553 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

15. IPT 20.00 20.00 400.19 1,648.32 400.19 1,526.18 - - 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,258.96 2,304.76 2,136.92 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,773.36 2,743.60 2,617.27 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 13,325.85 16,544.61 14,063.82 - - 

19.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 30.86 4.95 4.91 - - 

20. NNEG 30.00 - 24.60 23.59 - - - - 

21.  XPCL 25.00 - 250.00 236.96 - - - - 

22. BIC 25.00 - 113.75 113.44 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

23. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,541.57 1,267.73 1,538.42 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

24. PTTICT 20.00 20.00 60.00 144.41 60.00 73.42 - - 

25. PTTES 40.00 - 62.50 63.06 - - - - 

26. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 94.02 16.88 83.86  - - 

    139,917.04 233,554.28 134,692.80 205,062.69   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (9,202.12) (5,821.64) (131.25) -   

รวม   130,714.92 227,732.64 134,561.55 205,062.69 11,007.92 8,714.03 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.29 65.34 11,131.33 11,131.33 11,032.58 8,128.13 

2.  PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3.  PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4.  SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5.  PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 493.00 406.00 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 6,403.00 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 - 0.49 46.00 - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 316.22 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 33,157.00 13,524.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 10,834.08 7,044.58 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 2,500.37 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 7.70 8.82 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   73,278.18 45,045.20 11,579.28 8,542.95 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553 (ต่อ) 

                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 - 1,060.00 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 584.50 428.75 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,909.41 6,573.63 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 1,774.27 49.33 

23.  PMBC 50.00 - 180.12 - - - 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,739.27 22,067.62 1,774.27 1,109.33 

บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลัน่       

24. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,704.45 2,103.46 

25. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 - 812.39 

26. BCP 27.22 28.29 5,585.26 4,060.18 426.69 432.80 

27. PTTAR  - 48.60 - 12,820.01 2,600.03 1,802.48 

28. IRPC  38.51 39.02 28,467.24 28,467.24 1,416.55 1,309.22 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

29. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

30. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

31. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

32. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.4 เ งินลงทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบริษัท ร่วมตามงบการ เ งิน เฉพาะกิจการ                                   

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 และ  2553  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 สัดส่วนเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) 
วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

ช่ือบริษทั 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

33.  PTTCH - 48.68 - 32,079.42 3,673.68 2,103.06 

34.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,340.48 - - 

35. PTTME  40.00 40.00 66.40 66.40 27.20 27.80 

36. PTTGC 48.92 - 48,121.52 - - - 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

37.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - - 

38.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

39.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - - 

40.  B.Grimm BIP 23.00 23.00 31.17 4.95 - - 

41. NNEG 30.00 - 24.60 - - - 

42. BIC 25.00 - 113.75 - - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

43.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

44.  PTTES 40.00 - 62.50 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,365.22 115,390.98   
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (152.74) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม       120,212.48 115,259.73 10,921.66 8,664.27 

รวม   216,229.93 182,372.55 24,275.21 18,316.55 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

12.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  205,062.69 192,803.70 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  29,462.62 18,815.96 

-  เงินปันผลรับ (11,007.92) (8,714.03) 

- โอนเปล่ียนประเภท 585.60 (259.89) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 4,252.00 2,671.57 

-  ขายเงินลงทุน (973.86) - 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.27) (2.21) 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ - (91.69) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 152.91 (160.72) 

-  ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วม   6,026.49 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (5,821.64) - 

-  อ่ืน ๆ (3.98) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  227,732.64 205,062.69 

 

12.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัย่อย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธี              
ราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  182,372.55 174,037.31 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 32,909.63 8,335.24 

-  ขายเงินลงทุน (555.83) - 

-  โอนเปล่ียนประเภท 585.60 - 

-  ปรับเงินลงทุน 939.47 - 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน (21.49) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 216,229.93 182,372.55 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,318.28 122.56 115.76 1,597.05 3,922.08 170.83 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 13,146.17 622.59 1,302.00 12,333.11 12,511.04 8.55 13,935.19 635.97 837.00   10,564.51 11,782.46 - 

หน้ีสินหมุนเวียน (1,232.54) (85.72) (207.22) (1,950.21) (1,567.74) (3.42) (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,298.64) (358.17) (794.26) (5,420.67) (5,055.13) - (8,607.73) (390.75) (598.84) (5,382.54) (5,300.30) - 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,933.27 301.26 416.28 6,559.28 9,810.25 175.96 6,710.05 253.60 331.88 6,662.38 9,296.38 - 

 
งบกาํไรขาดทุน  :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC PMBC 

รายได ้* 1,977.20 140.21 584.92 (247.47) 12,862.89 3.48 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 - 

ค่าใชจ่้าย (1,753.98) (98.40) (656.28) (191.43) (10,197.84) (7.53) (1,729.98) (100.16) (596.40) (176.89) (6,554.59) - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน             

  ภาษีเงินได ้ 223.22 41.81 (71.36) (438.90) 2,665.05 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 143.40 1,163.76 - 

ภาษีเงินได ้ - - - 0.01 (426.38) - - - - (38.75) (227.70) - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 223.22 41.81 (71.36) (438.89) 2,238.67 (4.05) 991.38 31.90 (8.53) 104.65 936.06 - 

 
* รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

 
12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 

            PTTEP 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย PTTEP Canada International Finance Limited มี
ทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์ 
แคนาดา โดยมี PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 

             เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554   PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย  PTTEP MEA Limited    มีทุนจดทะเบียน   50,000 
             ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย  PTTEP เป็น         
             ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย  ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงินลดลง  70.92 ลา้นบาท  ทั้งน้ีส่งผลใหสั้ดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554  เท่ากบัร้อยละ  65.29   
 

            IRPC 
ในระหว่างปีพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 98.95 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน ทั้งน้ีส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯ                   
ใน  IRPC  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 38.51   

 
PTTAR 
ในระหว่างปีพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด               
กาํไรจาํนวน 15.06 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   
 

บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTAR ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 5.30 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 225.87 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 106.25 ลา้นบาท  
 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยบริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมดท่ีถือใน PTTAR  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC)   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTCH  
ในระหว่างปีพนกังาน PTTCH มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลให้เกิด
ขาดทุนจาํนวน 96.84 ลา้นบาท ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   

 
บริษทัฯ ไดข้ายหุน้ PTTCH ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 12.77 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 
1,967.91 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนจาํนวน  994.00  ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 
1,412.51 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
บริษทัฯไดรั้บซ้ือหุน้คืนจากผูถื้อหุน้ PTTCH  ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั PTTAR และ PTTCH จาํนวน 21.32 
ลา้นหุน้  เป็นจาํนวนเงิน 3,513.63 ลา้นบาท  เกิดค่าความนิยม 1,888.41 ลา้นบาท   
 
เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  PTTGC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทัระหว่าง PTTCH  และ PTTAR กบักระทรวง
พาณิชย ์ส่งผลให ้PTTCH  และ PTTAR  ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  โดยบริษทัฯไดแ้ลกหุน้
สามญัทั้งหมด  ท่ีถือใน PTTCH  เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่โดย PTTGC (รายละเอียดตามหมายเหตุฯ PTTGC) 

 
BCP 
ในระหว่างปีผูถื้อใบแสดงสิทธิในหุน้กูแ้ปลงสภาพ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั ตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดกาํไรจาํนวน 30.71 ลา้นบาท  ซ่ึง
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิทั้งหมดจาํนวน  58,560 
หน่วย เป็นหุน้สามญัจาํนวน 41,828,571  หุน้  ทั้งน้ีส่งผลใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน BCP  ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบัร้อยละ 27.22   
 
PTTI 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังที่ 1/2554 ของบริษทั PTTI วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2554 มีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 19,445 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,600 ลา้นบาท เป็น 36,045 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,944.50 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน
งวดแรกร้อยละ 25 คิดเป็นเงินจาํนวน 4,861.25 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2554   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นงวดท่ี 2 สําหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 12,681.44                  
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2554 
 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 7 สาํหรับการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1  จาํนวน 214.99 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML บริษทัย่อยของ PTTI ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั International Coal 
Holdings Limited (ICH) ซ่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ในสัดส่วนร้อยละ 100 
เป็นเงินจํานวน 544.11 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ล้านบาทตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553  
 
เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554  บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั (NSC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI  ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน 
บริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL) กบับริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั พี.ที.คอนสตรักชัน่ แอนด์ อิริเกชั่น จาํกดั เพื่อพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ า
ไซยะบุรีในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีทุนจดทะเบียน 800 ลา้นบาท โดย  NSC ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นเงินลงทุนจาํนวน 200 ลา้นบาท ต่อมา XPCL ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 800  
ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาท และ NSC ไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท
แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 
 
วนัท่ี 23 กนัยายน 2554  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้งวดท่ี 3 สาํหรับการเพิ่มทุนคร้ังท่ี 2  จาํนวน 1,875.32 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2554  PTTI ไดท้าํการประเมินการดอ้ยค่าเงินลงทุนใน EMG  เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศอียิปต์  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ EMG อย่างมีนัยสําคญัและมีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า                
เงินลงทุน ทาง PTTI จึงทาํการทดสอบการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 
5,821.64 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 9,049.38 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของ PTTI  
 

            CHPP 
             เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554  CHPP เรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม จาํนวน 46.22 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้

ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม  2554   
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
PTTGE 
เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2554 PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 
1,237.59 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554  PTTGE ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 2 จาํนวน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 1,823.89 ลา้นบาท   ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554  
 

เม่ือวนัท่ี  28 ธนัวาคม 2554  PTTGE ไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 23 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 728.02 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 
 
PTTAC 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554 PTTAC ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนงวดท่ี 3 (คร้ังสุดทา้ย) เป็นจาํนวน 335.78 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 

 

 PMBC 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติอนุมติัให้
ดาํเนินโครงการผลิต Polybutylene Succinate (PBS) โดยทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical 
Corporation (MCC) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PMBC) มี           
ทุนจดทะเบียน 12 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 360 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นตามสัดส่วน                 
การถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

 
PTTLNG 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  PTTLNG คร้ังท่ี 3/2554  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554  และคร้ังท่ี 8/2554 
เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554  ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้เพิ่มเติมจาํนวน 1,200 ลา้นบาท และ 610.61 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม  และ  30 กนัยายน 2554 ตามลาํดบั และเม่ือ
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2554  PTTLNG ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมจาํนวน 2,954.15 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

  
 B.Grimm BIP 
 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั B.Grimm BIP คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ไดมี้มติให้

เพิม่ทุนจดทะเบียน 114 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 21.50 ลา้นบาท เป็น 135.50 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 1.14 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 26.22 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2554 
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 
 NNEG 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG)  เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในสดัส่วนร้อยละ 30   โดย NNEG  มีทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 200,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็น
จาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม  2554 

 

             เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ NNEG คร้ังท่ี 2/2554 มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก             
2 ล้านบาท เป็น 302 ล้านบาท โดยในคร้ังแรกให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 8,000,000 หุ้น  คิดเป็นมูลค่า               
80 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี  
10 ตุลาคม  2554 

 

            DCAP 
            เม่ือวนัท่ี 19 และ 25 เมษายน 2554  DCAP เรียกชาํระคา่หุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 2 จาํนวน 31.65 ลา้นบาท และ                    

งวดท่ี 3 จาํนวน 124.10 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน และ                        
6 พฤษภาคม 2554  ตามลาํดบั 

          
            PTTES 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติให้

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทั พทีีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTES)โดยร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่มเพื่อดาํเนิน
ธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนิคและดาํเนินงานต่างๆ ในสดัส่วนร้อยละ 40 โดย PTTES มีทุนจดทะเบียน 
150 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้
คร้ังแรกจาํนวน 75 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระคา่หุน้ดงักล่าวตามสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 47.50 
ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2554 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
PTTES ไดมี้มติใหเ้รียกชาํระคา่หุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 25 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวตาม
สดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 

              

 RBA 
 ตามมติพิเศษท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ของ RBA  เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554  ไดมี้มติใหเ้ลิก

บริษทัโดยไดแ้ต่งตั้งกรรมการบริษทั 1 ท่านเป็นผูช้าํระบญัชี  
 
            เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2554  RBA ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ และชาํระบญัชี

แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 
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12.      เงินลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการที่ควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

12.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (ต่อ) 
 

            BIC 
            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

ลงทุนในบริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC)  เพื่อดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ร่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในสดัส่วนร้อยละ 25   โดย BIC  มีทุนจดทะเบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 137 ลา้นหุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เป็นจาํนวนเงิน 
113.75  ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2554       

 

            PTTGC 
            บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เกิดจากการควบบริษทัระหว่างบริษทั ปตท.เคมิคอลจาํกดั 

(มหาชน)(PTTCH)  และบริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)(PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดก้าํหนดอตัราการแลกหุน้ของการควบบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
PTTCH และ PTTAR ดงัน้ี  

 

                 1 หุน้ของ PTTCH ต่อ 1.980122323 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
1 หุน้ของ PTTAR ต่อ 0.501296791 หุน้ใหม่ใน PTTGC 
 

            การควบรวมบริษทัเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 โดย PTTGC รับมาซ่ึงธุรกิจในปัจจุบนัของ 
PTTCH และ PTTAR  ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และภาระผกูพนัทั้งหมดของทั้งสองบริษทั 
รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ท่ี PTTCH และ PTTAR ไดท้าํไวก่้อนหนา้การควบรวม  ทั้งน้ี PTTCH ไดถู้กระบุเป็น             
ผูซ้ื้อสาํหรับการรวมธุรกิจเน่ืองจากมูลค่าตลาดของ PTTCH สูงกว่า PTTAR และงบการเงินของ PTTGC ใช้
มูลค่าตามบญัชีของ PTTCH และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้อง PTTAR เป็นเกณฑใ์นการ
บนัทึกรายการ   บริษทัฯ ไดแ้ลกหุน้สามญัทั้งหมดใน PTTCH และ PTTAR เป็นหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ 
PTTGC ตามอตัราการแลกหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGC เท่ากบั                         
ร้อยละ  48.92  

 

            งบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย บริษทัฯรับรู้ขาดทุนการจากเปล่ียน
สัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 40.86 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน และรับรู้ผลแตกต่างของเงินลงทุนตาม                    
วิธีส่วนไดเ้สียใน PTTGC กบัเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใน PTTCH และ PTTAR ท่ีสูงข้ึนจาํนวน 5,934.31 
ลา้นบาท เน่ืองจากการเพิ่มมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของผูถู้กซ้ือ (PTTAR) ท่ีวดัค่าและบนัทึกดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัควบบริษทัในบญัชีส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการของบริษทัร่วมเป็นส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

 

            งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยวิธีราคาทุน บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนใน  
PTTGC ดว้ยมูลคา่ตามบญัชีรวมของ PTTCH และ PTTAR ณ วนัท่ีเกิดการควบรวม           
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม 
 

12.8.1  รายการสินทรัพยสุ์ทธิและผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมตามสัดส่วนของบริษทัฯ  โดย
แสดงขอ้มูลตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงิน : 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 4,742.97 900.99 54,407.83 89,054.58 305.87 3,988.34 1,429.02 21,080.09 104,603.73 181.50 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,391.67 2,215.24 137,283.60 84,542.00 92.85 11,592.89 2,276.54 69,979.64 131,254.20 91.65 

หน้ีสินหมุนเวียน (2,335.32) (414.50) (30,319.47) (35,376.98) (211.61) (2,066.35) (448.86) (9,065.47) (50,266.71) (179.45) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (6,234.85) (992.96) (54,548.60) (36,934.91) (48.72) (6,583.42) (2,049.15) (24,954.35) (63,949.46) (51.47) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 7,564.47 1,708.77 106,823.36 101,284.69 138.39 6,931.46 1,207.55 57,039.91 121,641.76 42.23 

  
 

งบกาํไรขาดทุน :  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 2554 2553 

 ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อื่นๆ 

ก๊าซ
ธรรมชาติ นํ้ ามนั ปิโตรเคมี การกลัน่ อ่ืนๆ 

รายได ้ 10,344.71 1,927.84 117,795.32 580,664.59 439.33 6,624.71 1,958.95 57,004.86 489,599.06 238.68 

ค่าใชจ่้าย (9,786.13) (1,287.83) (105,999.34) (558,003.22) (388.93) (6,381.31) (1,428.29) (50,111.57) (473,767.93) (246.02) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

      ภาษีเงินได ้ 558.58 640.01 11,795.98 22,661.37 50.40 243.40 530.66 6,893.29 15,831.13 (7.34) 

ภาษีเงินได ้ (86.84) (138.41) (889.17) (4,675.17) (14.26) (33.51) (114.21) (709.46) (3,467.77) 0.90 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 471.74 501.60 10,906.81 17,986.20 36.14 209.89 416.45 6,183.83 12,363.36 (6.44) 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
12.8  ขอ้มูลเพิม่เติมในส่วนของบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

12.8.2 บริษัทฯยงัไม่รับรู้ ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมบางแห่ง  สําหรับปีส้ินสุดว ันท่ี    
31 ธันวาคม 2554  จาํนวน (7.68) ลา้นบาท (สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2553 : 3.65 ลา้นบาท) 
เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมท่ียงัไม่รับรู้ของบริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
จาํนวน 72.29 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 : 63.62 ลา้นบาท)   

 

12.8.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (เฉพาะบริษทัร่วมท่ีมีตราสารทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์       
แห่งประเทศไทย (SET)) คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย               
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

  

                                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 
      บริษทัร่วม       2554      2553 

            BCP 7,045.27 6,125.73 

            IRPC 32,108.35 50,759.53 

            TOP 58,596.38 78,378.92 

            PTTAR  - 55,156.02 

            PTTCH - 108,473.84 

  PTTGC 134,463.45 - 
 
12.8.4 สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ท่ีมีสัดส่วนอาํนาจในการออก

เสียงต่างจากสดัส่วนของความเป็นเจา้ของ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

                                                                                                                          หน่วย : ร้อยละ 
บริษทั สดัส่วนอาํนาจในการออกเสียง สดัส่วนของความเป็นเจา้ของ 

บริษทัยอ่ย   
     BSA  57.14 100.00 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   
     HMC 42.10 41.44 
บริษทัร่วม   
     THAPPLINE 35.20 33.15 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย  
 
13.1      ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัฯ   
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

 เงินลงทุนในตราสารทุน     

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (TIP) ไทย ประกนัภยั 13.33 13.33 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 (BAFS)  

ไทย บริการเติมนํ้ ามนั
อากาศยาน 

7.06 7.06 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี     

หุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ บริษทับางจากปิโตรเลียม   
 จาํกดั (มหาชน) 

ไทย การกลัน่นํ้ามนั   

เงินลงทุนในกองทุนรวม     

กองทุนเปิดเอม็เอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด ์ (MFC Energy Fund) ไทย กองทุนรวม 32.57 32.57 

กองทุนเปิดดชันีธุรกิจพลงังานและธุรกิจปิโตรเคมีและ  
 เคมีภณัฑ ์(FAM  EPIF) 

ไทย กองทุนรวม   

 
 

13.2       ขอ้มูลเงินลงทุนเผื่อขายของบริษทัยอ่ย 
 

ช่ือบริษทั 
 

จัดตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภท 
ธุรกจิ 

ถอืหุ้นโดย สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

    2554 2553 

เงินลงทุนในตราสารทุนของ PTTI :      

Xanadu Mines Ltd. (XML) 
 

มองโกเลีย 
 

สาํรวจแหล่งแร่ 
 

SET 13.18 
 

12.72 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.3       เงินลงทุนเผื่อขาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

        หน่วย :ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) 
งบการเงนิรวม 

 
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
เงนิปันผล 

 

 
2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 
2554 

 
2553 

เงินลงทุนในตราสารทุน         
 TIP 13.33 13.33 312.00 312.00 312.00 312.00 70.00 62.00 

 BAFS 7.06 7.06 24.00 24.00 24.00 24.00 21.96 17.28 

 XML 13.18 12.72 246.59 221.79 - - - - 

รวมเงินลงทุนในตราสารทุน   582.59 557.79 336.00 336.00   

เงินลงทุนในตราสารหน้ี   - 585.60 - 585.60   

เงินลงทุนในกองทุนรวม         

   MFC Energy Fund 32.57 32.57 504.89 504.89 504.89 504.89 - - 

   FAM EPIF   6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 71.83 - 

รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม   6,804.89 6,804.89 6,804.89 6,804.89   
รวมเงินลงทุนเผื่อขายก่อนปรับมูลค่า     
     เงินลงทุนและผลต่างจากการแปลง 
     ค่างบการเงิน   7,387.48 

 
7,948.28 7,140.89 

 
7,726.49   

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (11.07) 67.83 - -   

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน    4,304.01 5,574.49 4,280.62 5,496.81   

                         รวม   11,680.42 13,590.60 11,421.51 13,223.30 163.79 79.28 
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13.  เงนิลงทุนเผื่อขาย (ต่อ) 
 
13.4 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเผื่อขาย  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,590.60  8,124.17  13,223.30  8,124.17 

- เงินลงทุนเพิ่ม 24.80  1,309.97  -  1,250.00 

- โอนเปล่ียนประเภท (หมายเหตุฯ 12.7) (585.60)  161.82  (585.60)  - 

- ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน (1,270.48)  3,895.74  (1,216.19)  3,849.13 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน )78.90(  98.90  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  11,680.42  13,590.60  11,421.51  13,223.30 
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14.  เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  
 
14.1    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัฯ  มีรายละเอียดดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

     
บริษทั ปิโตรเอเซีย (Huizhou) จาํกดั  (PA(Huizhou))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Maoming) จาํกดั (PA (Maoming))  จีน การตลาดนํ้ามนั 20.00 20.00 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จาํกดั (PA (Sanshui))  จีน การตลาดนํ้ามนั 25.00 25.00 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ จาํกดั  (FPT)  ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 2.76 2.76 

บริษทั บริการนํ้ามนัอากาศยาน จาํกดั (IPS)  ไทย บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

16.67 16.67 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL)  ไทย ผลิตไฟฟ้า 15.00 15.00 

บริษทั คลัเลอร์วิชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (Corpus)  ไทย  ผลิตเสน้ดา้ยสาํเร็จรูป 0.48 0.48 

 
14.2    ขอ้มูลเงินลงทุนระยะยาวอื่นของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 
 

ช่ือบริษทั 
 

จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ 

ประเภทธุรกจิ 
 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2554 2553 

เงินลงทุนระยะยาวอื่นของ  PTTT :     

KIC Oil Terminals Sdn Bhd (KOT) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah Integrated Facilities Sdn Bhd 
(KIF) 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah I Ltd (K I) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
 

Kadriah II Sdn Bhd (K II) 
 

มาเลเซีย 
 

บริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

10.00 
 

10.00 
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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 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2554 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2554 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 452.02 (345.31) - 106.71 

   สินคา้คงเหลือ 18.46 31.18 - 49.64 

   เงินลงทุน 8.79 (2.93) - 5.86 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 181.71 574.65 - 756.36 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 215.20 (75.39) - 139.81 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 694.35 (211.68) - 482.67 

   อ่ืน ๆ 403.65 (136.91) - 266.74 

 1,974.18 (166.39) - 1,807.79 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

   ลูกหน้ีอ่ืน 2,268.62 265.37 - 2,533.99 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 1,649.04 - (792.91) 856.13 

   เงินกูย้มื 1,779.37 (631.40) - 1,147.97 

   อ่ืน ๆ 622.38 (199.18) - 423.20 

 6,319.41 (565.21) (792.91) 4,961.29 
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20. ภาษเีงนิได้และภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
20.3     การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี          
1 ม.ค.2553 

งบกาํไรขาดทุน 
 

ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้ 

ณ วนัท่ี 
31 ธ.ค.2553 

     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี :      

   ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 490.65 (38.63) - 452.02 

   สินคา้คงเหลือ 18.20 0.26 - 18.46 

   เงินลงทุน 50.38 (41.59) - 8.79 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 273.86 (92.15) - 181.71 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 217.44 (2.24) - 215.20 

   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 643.28 51.07 - 694.35 

   อ่ืน ๆ 416.24 (12.59) - 403.65 

 2,110.05 (135.87) - 1,974.18 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี :     

  ลูกหน้ีอ่ืน 3,143.43 (874.81) - 2,268.62 

   เงินลงทุนเผื่อขาย 494.31 - 1,154.73 1,649.04 

   เงินกูย้มื 1,042.38 736.99 - 1,779.37 

   อ่ืน ๆ 590.08 32.30 - 622.38 

 5,270.20 (105.52) 1,154.73 6,319.41 
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21.      เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,304.60  16,735.19  9,743.47  19,343.93 

    - เพ่ิมข้ึน 282.43  -  282.43  - 

    - Make-up Right (1,240.80)  (8,430.59)  (1,530.33)  (9,600.46) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  7,346.23  8,304.60  8,495.57  9,743.47 

 
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าซ้ือก๊าซล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าท่ีระบุ
ในสัญญาซ้ือขายก๊าซ  (Take-or-Pay) ซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ในปีสญัญา
ต่อๆไป (Make-up Right) โดยไม่มีกาํหนดเวลา  
 

             ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซประกอบด้วยเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซจาก
แหล่งยาดานาและเยตากุนในประเทศสหภาพพม่าซ่ึงเป็นยอดคงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถ
รับมอบไดข้องปี 2543-2544  และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซจากแหล่งยโูนแคล 123 ในอ่าวไทย ซ่ึงเป็นยอด
คงเหลือสาํหรับปริมาณก๊าซท่ียงัไม่สามารถรับมอบไดข้องปี 2554 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินประกนัและมดัจาํ 714.87  10,461.88  43.98  44.83 

เงินจ่ายล่วงหนา้  9,489.49  8,972.71  4,015.26  4,131.81 

สินคา้คงเหลือ-สาํรองตามกฎหมาย 16,698.38  13,911.72  16,698.38  13,894.99 

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตดับญัชี 804.12  817.90  -  - 

อ่ืน ๆ 1,012.11  3,203.22  6.02  1,886.33 

รวม 28,718.97  37,367.43  20,763.64  19,957.96 

 
            พระราชบัญญัติการค้านํ้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 ได้จัดกลุ่มบริษัทเป็นผูค้ ้านํ้ ามันตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัน้ีและเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนนํ้ ามันเช้ือเพลิง พระราชบัญญติัฯ ฉบับน้ีได้
กาํหนดให้ผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 ตอ้งสํารองนํ้ ามนัเช้ือเพลิงตามชนิดและปริมาณตามท่ีอธิบดีกรมธุรกิจ
พลงังานเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงปัจจุบนัได้สํารองใช้ตามอตัราร้อยละ 5 ของปริมาณกาํหนดคา้ ซ่ึงได้แจง้ไวก้บั
อธิบดีกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

         
ในปี 2554 และปี 2553 กลุ่มบริษทัไม่มีการรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ-สํารองตามกฎหมายให้
เท่ากบัมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ เน่ืองจากราคาทุนตํ่ากวา่    
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23. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  
1.16 – 4.85 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.84 - 6.45 ต่อปี) ในงบการเงินรวม                     
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
 

24. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
  

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,003.79  2,636.90  2,573.85  2,198.11 
เงินประกนัตามสญัญา 80.01  164.64  -  - 

อ่ืน ๆ 1,508.57  2,131.03  936.82  980.49 

รวม 4,592.37  4,932.57  3,510.67  3,178.60 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 5,025.33  9,975.85  4,000.00  9,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 214.35  211.64  214.35  211.64 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 4,246.05  3,512.16  2,593.25  2,651.91 
หุน้กู ้- สกลุบาท 45,296.32  11,356.50  23,500.00  11,356.50 

หุน้กู-้สกลุต่างประเทศ -  3,286.60  -  3,286.60 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 196.74  219.52  164.52  188.61 

รวม 54,978.79  28,562.27  30,472.12  27,195.26 

 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 32,251.00  36,002.44  23,500.00  27,500.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 297.42  504.71  297.42  504.71 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 62,331.22  43,854.43  21,422.30  22,436.28 

หุน้กู ้- สกลุบาท 146,521.98  197,809.40  119,304.20  148,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 95,513.07  63,788.49  48,321.77  39,933.29 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 509.12  507.31  453.95  451.96 

รวม 337,423.81  342,466.78  213,299.64  239,630.44 

 
เงินกูย้มืของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 10,205.86  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 :  
18,575.61 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 47,702.09  51,826.39  24,072.24  28,664.50 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 344,700.51  319,202.66  219,699.52  238,161.20 

รวม 392,402.60  371,029.05  243,771.76  266,825.70 

 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

พนัธบตัร ปตท. 5.07%-7.83%  3.90%-7.83%  5.07%-7.83%  3.90%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 3.87%-5.80%  2.32%-4.75%  3.87%-3.93%  2.32%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.77%-6.05%  0.46%-6.05%  0.77%-4.19%  0.46%-3.83% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  3.00%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.38%-5.88%  1.57%-5.88%  1.38%-5.88%  1.57%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-7.28%  3.33%-6.75%  3.33%-5.10%  3.33%-6.33% 
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25. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

25.1     เงินกูย้มื 
 

การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มื-สกุลบาทและสกลุต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 46,694.63  1,284.24  23,000.00  94,061.23 

- กูเ้พิ่ม 1,562.05  625.00  -  20,906.89 

- ชาํระคืน (10,468.58)  (116.03)  -  (13,993.58) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  2,978.49 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  394.45 

- อ่ืนๆ -  0.59  -  17.89 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 37,788.10  1,793.80  23,000.00  104,365.37 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (5,239.68)  (112.14)  -  (9,485.73) 

เงินกูย้มืระยะยาว 32,548.42  1,681.66  23,000.00  94,879.64 

 
     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  

รวมเทียบเท่า
บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 37,716.35  544.00  23,000.00  62,804.54 

- กูเ้พิ่ม 8.28  -  -  8.28 

- ชาํระคืน (9,712.86)  (87.53)  -  (12,364.77) 

- ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  1,579.27 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 28,011.77  456.47  23,000.00  52,027.32 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (4,214.35)  (81.47)  -  (6,807.60) 

เงินกูย้มืระยะยาว 23,797.42  375.00  23,000.00  45,219.72 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 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 

 



139 
 

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 
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42.       การซ้ือธุรกจิ 
 

ตามท่ี PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  (AMATA NGD) เพิ่มจาก
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA NGD เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 ท่ีผา่นมานั้น PTTNGD ไดท้บทวนการหามูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยสุ์ทธิในการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกสรุปไดด้งัน้ี   
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (377.68) 

ค่าความนิยม  126.32 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  979.10 
สินทรัพยอ่ื์น 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (300.01) 
หน้ีสินอ่ืน (56.10) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (251.79) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 1,007.15 
หกั  เงินลงทุนตามมูลคา่ยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (629.47) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 377.68 
ค่าความนิยม  126.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

จากการทบทวนการหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ส่งผลให้ค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 
จาํนวน 196.83 ลา้นบาท ลดลง 70.51 ลา้นบาท (หมายเหตุฯ 19) ซ่ึงทาํใหค่้าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2554  คงเหลือเท่ากบั 126.32 ลา้นบาท 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 9/2553 เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 มีมติให ้PTTML ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ PTTI เขา้ซ้ือธุรกิจถ่านหินของบริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย ในสัดส่วนร้อยละ100 ต่อมา SRL ไดแ้ยกธุรกิจถ่านหิน
และเหมืองแร่อ่ืนๆ ออกจากกนั (Demerger) และเม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัธุรกิจถ่านหินเปล่ียนช่ือ
จาก SRL เป็น International Coal Holdings Limited (ICH) ตั้งข้ึนเพื่อถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
โดย ICH ถือหุน้ 40% ใน PTTAPM  
 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ ICH ในสัดส่วนร้อยละ 100 เป็นเงินจาํนวน 
544.11 ลา้นดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 16,831.22 ลา้นบาท     
 

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้มาและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน               
บริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 16,831.22 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (5,888.13) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย  10,943.09 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,272.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.83 
เจา้หน้ีอ่ืน (708.81) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (35.84) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4.74) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,360.90 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 5,888.13 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีลดลงจากการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,943.09 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 16,831.22 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (2,272.79) 
เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 14,558.43 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553  PTTEP ไดล้งนามใน Partnership Unit Sale Agreement กบับริษทั Statoil 
Canada Ltd. และ Statoil Canada Holdings Corp. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Statoil ASA (Statoil) เพื่อเขา้ซ้ือ
หุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ Statoil Canada Partnership (SCP) ทั้งน้ีสัญญา Partnership Unit Sale 
Agreement จะมีผลสมบูรณ์ในวนัที่ 21 มกราคม 2554 โดย PTTEP มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40 ซ่ึงมี
ผลยอ้นหลงัถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2554  และในระหว่างงวด  PTTEP ไดรั้บขอ้มูลเพ่ิมเติมจากทาง Statoil 
Canada Ltd. ว่าผลประโยชน์ทางภาษีจากการซ้ือธุรกิจนั้นเพิ่มข้ึน 7.13  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงมีผลใหห้น้ีสิน                 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการซ้ือธุรกิจลดลง  1.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 53.76 ลา้นบาท อีกทั้ง PTTEP 
และ Statoil Canada Limited ไดต้กลงร่วมกนัเร่ืองการปรับลดราคาซ้ือขายธุรกิจมีผลทาํใหร้าคาซ้ือขายปรับ
ลดลงอีกเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือ 18.21 ลา้นบาท ดงันั้นจึงมีผลทาํใหค้่าความนิยมจากการซ้ือ
ธุรกิจลดลง  2.39 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือ 71.91 ลา้นบาท 
  

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 68,649.63 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (58,494.31) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,365.19 
ลูกหน้ีการคา้ 28.33 
ลูกหน้ีจากการร่วมทุน 32.83 
สินคา้คงเหลือ 139.76 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15.02 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 42,157.81 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 17) 34,389.67 
เจา้หน้ีการคา้ (658.30) 
เจา้หน้ีจากการร่วมทุน (464.97) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (18,311.95) 
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต (199.08) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 58,494.31 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 10,155.32 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 68,649.63 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (1,365.19) 
      เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือหุน้ส่วน (10,311.74) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 56,972.70 
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42.       การซ้ือธุรกจิ (ต่อ) 

 

            เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554  PTTGE Services Netherlands BV (PTTGE BV)  ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของกลุ่ม
บริษทั PT Kalpataru Investama (PT KPI) จาํนวน 7 บริษทัซ่ึงบริษทัดงักล่าวดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ามนัใน
ประเทศอินโดนีเซียในสดัส่วนร้อยละ 75  

 
รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,458.97 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (1,160.91) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

             
            สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.76 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุฯ 16) 1,137.84 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13.79 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23.59 
เจา้หน้ีอ่ืน (11.90) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3.17) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 1,160.91 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 19) 298.06 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,458.97 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (0.76) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจในงวด 1,458.21 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  PTTGE BV อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิเพิ่มเติม  
ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือเร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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43. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้ปฏิบติัตามการแสดงรายการใน                
งบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 2   

 
44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอตุสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
 โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิตเมด็พลาสติก  

 
ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  

 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2554 บริษทัฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสําหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติหน่วยท่ี 6 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนั
บางจาก และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2554    2553  

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  139,690.29  37,985.57 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  2,057,864.76  1,720,765.03 

รวม  2,197,555.05  1,758,750.60 

 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา  8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการ และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
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44.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 
TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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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 
 

________________________ 



 
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 
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        จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืน 
สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงาน
เฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี
ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

   

 
( นางสาวพวงชมนาถ  จริยะจินดา ) 

ผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 

 

( นางดวงพร   หม่ืนนุช ) 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน่วย : บาท

หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

เงินลงทุนชัว่คราว 4 21,783,590,159 8,802,924,494 20,891,870,129 8,041,743,335

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.1 83,430,859,347 85,898,364,829 68,946,825,353 66,707,536,835

ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.1 56,902,054,391 42,918,365,875 79,226,807,419 54,214,177,049

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.2 989,520,255 1,002,120,492 2,268,776,157 22,814,871,715

ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 5.2 13,126,525,123 19,040,788,945 8,942,231,471 11,671,241,406

สินคา้คงเหลือ 7 31,268,568,548 13,118,686,962 8,607,545,552 6,357,047,383

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 8 11,841,117,113 11,404,241,450 3,494,039,418 2,897,160,514

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 9,366,674,324 7,909,822,154 2,647,967,869 2,785,552,176

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 364,340,886,343 294,151,224,265 256,337,081,195 218,257,366,333

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10.3,10.4 206,525,344,976 194,073,417,946 115,259,730,449 112,588,161,989

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10.4 -                          -                         45,045,196,213 41,499,663,713

เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 10.4 -                          -                         22,067,622,412 19,949,493,037

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 11 15,769,954,045 10,504,068,248 14,329,417,209 9,230,291,118

ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 6.3 7,628,832,214 7,138,570,128 57,180,249,770 26,570,832,355

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 526,796,086,972 474,586,637,994 218,120,985,294 204,475,563,989

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 13 18,943,328,168 19,634,199,952 13,996,271,502 14,174,294,615

สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 14 32,699,297,892 34,007,251,077 -                         -                       

คา่ความนิยม-สุทธิ 15 17,506,128,753 17,381,942,332 -                         -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16.2 15,234,492,023 10,063,537,926 1,281,549,539 1,468,709,559

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 17 7,803,794,253 16,735,195,112 9,743,471,589 19,343,932,390

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 35,899,369,552 24,268,122,187 18,204,454,602 17,110,117,805

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 884,806,628,848 808,392,942,902 515,228,948,579 466,411,060,570

รวมสินทรัพย์ 1,249,147,515,191 1,102,544,167,167 771,566,029,774 684,668,426,903

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบดุล

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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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
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 83,087,719,301 59,547,585,885 54,576,941,984 39,650,620,690

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดาํเนินงาน :

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ิน และคา่ตดัจาํหน่าย 51,222,579,687 43,149,762,484 10,283,085,637 9,776,000,167
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (74,800,633) (409,705,108) (75,407,254) (459,214,818)
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (520,221,331) 4,552,418,516 (197,537,592) (4,063,707)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 78,400,000 -                         78,400,000 -                        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นคา่ใชจ่้าย (5,399,501) 383,807,747 (72,234,981) 370,657,226
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,992,416,221) (18,766,827,008) -                        -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 16,842,322,594 9,142,364,883 -                        -                        
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (9,443,212,320) (4,500,363,918) (5,434,881,825) (3,080,751,147)
หน้ีสงสัยจะสูญ 58,869,992 6,426,366 54,794,478 2,033,197
คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 1,471,915,640 5,671,138,123 -                        -                        
ส่วนลดมูลคา่หุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

สวนลดมูลคาหุนกตูดจาหนาย 27,546,380 27,546,380 27,546,380 27,546,380
ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 20,850,041 21,635,862 17,980,482 19,719,643
(โอนกลบั)คา่เผื่อการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ 27,230,746 (784,978,425) 7,030,015 (544,422,313)
เงินปันผลรับ (514,280,000) (53,679,977) (18,830,837,386) (14,546,865,862)
ภาษีเงินได้ 39,107,092,794 33,314,763,557 12,720,070,270 11,329,078,799
ดอกเบ้ียรับ (2,678,794,756) (1,854,733,023) (3,852,357,879) (3,061,423,534)
ดอกเบ้ียจ่าย 15,156,065,022 13,522,847,859 11,635,782,945 10,629,939,010
คา่ความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล -                          3,105,525,354 -                        -                        
อ่ืนๆ 15,059,492 (5,971,560) 100,000 208,194

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

 และหน้ีสินดาํเนินงาน 174,886,526,927 146,069,563,997 60,938,475,274 50,109,061,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน 3,214,967,227 (17,662,313,936) (2,256,389,786) (10,917,258,162)
ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,917,894,786) (11,370,002,949) (25,162,267,025) (14,944,820,646)
ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการ

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 365,552,293 (81,145,951) 179,707,952 713,756,197
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน-กิจการอ่ืน-สุทธิ 4,621,880,126 2,547,847,512 3,115,823,644 2,864,168,412
สินคา้คงเหลือ (18,441,294,645) 1,611,639,435 (2,312,350,519) 2,664,050,934
พสัดุคงเหลือ (473,982,831) (2,579,106,359) (645,472,866) (519,484,092)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (839,982,064) 2,994,053,009 200,992,282 1,758,371,406
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือก๊าซ 11,070,056,214 (9,076,132,564) 11,739,116,156 (9,150,437,094)
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,237,930 (18,445,966) 1,100,635             259,994,834
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,330,852,665) (3,490,272,002) (1,393,366,013) (5,065,652,565)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 31,170,120,399 12,959,874,511 24,540,997,968 14,102,954,661
เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,758,269,960 17,089,345,609 5,394,489,837 13,066,961,753
เจา้หน้ีอ่ืนและเงินกูย้มืระยะส้ัน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,074,838,604 (205,971,245) 722,229,101 1,513,975,885

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน 371,194,364 341,000,436 (56,874,825) 1,257,778,148
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (437,879,245) 811,764,965 1,957,224,254 (1,953,224,010)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,222,143,671 1,794,083,223 481,226,194 196,527,692
เงินมดัจาํถงัก๊าซ 557,596,570 438,369,710 557,596,570 438,369,710
เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (39,264,990) (37,166,704) (43,801,272) (35,184,987)
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 25,108,577 (3,415,190,019) -                        -                        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,013,096,854 (1,918,620,327) 1,759,580,166 (942,072,672)

21,984,911,563 (9,266,389,612) 18,779,562,453 (4,691,224,596)
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 196,871,438,490 136,803,174,385 79,718,037,727 45,417,837,329
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 540,502,469 641,659,919 135,914,190 217,405,224
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (446,176,676) (930,464,143) -                        -                        
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (44,182,459,864) (40,836,428,285) (14,153,261,267) (5,538,691,569)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,783,304,419 95,677,941,876 65,700,690,650 40,096,550,984

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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หน่วย : บาท

2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

เงินรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,516,193,612 16,796,802 1,476,177,497 8,156,588
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (105,147,551,586) (125,308,224,310) (20,050,513,274) (43,383,441,010)
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (629,263) (115,038,345) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (700,958,345) (4,550,941,811) (77,576,669) (58,922,374)
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,451,174,587) (2,163,165,594) -                        -                        
เงินจ่ายสาํหรับคา่เช่าท่ีดิน-อาคารตามสัญญาระยะยาว (348,371,249) (744,161,431) (272,790,437) (744,161,431)
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ (10,311,744,600) -                         -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอ่ืน (30,240,000) (427,047,400) (30,240,000) (427,047,400)
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (319,726,152) (434,187,773) (30,926,198,525) (10,139,450,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน (40,433,875) (85,055,725) -                        -                        
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (91,307,682)           (1,013,185,945) (32,342,345,864)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (9,708,619,297)      (3,545,532,500)     (17,209,586,600)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -                          -                         (2,118,129,375)     (1,826,550,000)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,671,568,460) (624,732,374) (2,671,568,460)     (568,894,168)
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,313,782,686)       (211,726,384) (1,250,000,000)     (211,726,384)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9

รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการอ่ืน 220,003,335 319,907,455 220,003,335 319,907,455
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,949,228 -                         -                        2,500,000,000
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         21,804,199,421 30,868,873,659
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 20,551,486 8,530,120 20,551,486 8,530,120
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) (12,856,130,622) (7,301,201,310) (12,822,815,548) (7,039,206,794)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 762,894,375 420,793,497 3,699,543,506 2,558,210,164
เงินปันผลรับ 9,858,615,003 5,888,794,137 18,424,837,386 14,546,865,862

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (123,810,104,386) (145,110,587,425) (29,133,238,102) (63,140,788,177)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

9



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 595,705,056 1,339,405,397 152,572,000 97,282,000
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลคา่หุน้ 3,032,756,600 1,750,716,800 3,032,756,600 1,750,716,800
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 23,802,722,557 24,626,106,956 9,872,415,000 14,700,000,000
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 45,710,304,990 89,950,119,444 20,636,000,000 50,000,000,000
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะส้ัน 26,418,951,550 1,824,683,929 19,911,312,978 3,100,000,000
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะส้ัน (18,615,635,128) (6,033,346,714) (17,346,530,578) (3,100,000,000)
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (14,570,854,783) (4,941,871,803) (6,916,095,363) (1,023,527,228)
จ่ายคืนหุน้กู้ (9,500,000,000) -                             -                        -                            
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (9,000,000,000) (9,400,000,000) (9,000,000,000) (9,400,000,000)
เงินจ่ายคา่งวดตามสัญญาเช่าการเงิน (211,094,447) (207,402,500) (184,203,820) (180,660,074)
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก

 สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,939,229,336 676,277,500 -                        -                        
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู้ -                          (95,462,896) -                        -                        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 904,903 3,359,367 -                        -                        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (14,709,355,753) (13,657,567,922) (11,931,883,711) (11,312,554,191)
เงินปันผลจ่าย (32,132,313,626) (23,246,889,900) (26,250,275,249) (16,969,990,164)

บริษทั ปตท.จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,761,321,255 62,588,127,658 (18,023,932,143) 27,661,267,143

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (729,181,093) (198,578,330) (538,498) 940,345

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน (429,272,176) 280,302,169 -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 31,576,068,019 13,237,205,948 18,542,981,907 4,617,970,295
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 104,055,909,064 90,818,703,116 42,768,035,920 38,150,065,625
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 3 135,631,977,083 104,055,909,064 61,311,017,827 42,768,035,920

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ 
 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553  และ 2552
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 นโยบายการบญัชี 
3 
4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินลงทุนชัว่คราว 

5 ลูกหน้ี – กิจการอ่ืน 
6 
7 
8 
9 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สินคา้คงเหลือ 
พสัดุคงเหลือ-สุทธิ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม  
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-สุทธิ 
12 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
14 สินทรัพยเ์หมือง-สุทธิ 
15 
16 

ค่าความนิยม-สุทธิ 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

17 
18 
19 
20 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

21 เงินกูย้มืระยะยาว 
22 
23 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

24 
25 

ทุนเรือนหุน้ 
เงินสาํรอง 

26 
27 

กาํไรต่อหุน้ 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 

28 รายไดอ่ื้น 
29 ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะ 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
 

หมายเหตุ หัวข้อเร่ือง 
  

30 ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 
31 
32 
33 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ตน้ทุนทางการเงิน 

34 
35 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

36 เงินปันผลจ่าย 
37 การซ้ือธุรกิจ 
38 
39 

การปรับปรุงบญัชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทุน 

40 
 

41 
42 
 

การดาํเนินการกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวโครงการใน                        
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบดุล 
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บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนคือ 

 

สํานกังานใหญ่ของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 555  ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจตุจกัร  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร  
ประเทศไทย 

 

 กิจกรรมหลกัของบริษทัฯ เป็นการดาํเนินธุรกิจดา้นปิโตรเลียม โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัย่อย กิจการท่ีควบคุม
ร่วมกนัและบริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจ
ถ่านหิน รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34  เร่ืองขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงาน 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีการดาํเนินงานใน 27 ประเทศ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552: 24 ประเทศ) 
 
2. นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 
2.1     เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 
การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552” ลงวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ออกตามความในมาตรา 11 วรรคสามแห่งพระราชบญัญติัการบญัชี  
พ.ศ. 2543  
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2.1       เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ (ต่อ) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนด้วยขอ้สมมติฐานท่ีว่าผูใ้ช้งบการเงินมีความเขา้ใจ
หลกัการและวิธีปฏิบติัทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย หลกัการบญัชีท่ีใชอ้าจแตกต่างไปจากหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปซ่ึงใช้ในประเทศอ่ืน  ดังนั้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนจึงมิได้มี
จุดประสงค์ท่ีจะแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปท่ีกาํหนดไวใ้นประเทศอ่ืน  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ
ของงบการเงิน  ยกเวน้รายการบญัชีบางประเภทซ่ึงใชมู้ลค่ายุติธรรมในการวดัมูลค่าตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้
นโยบายการบญัชี 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างบริษทั และบริษทัย่อย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ไดถู้กตดัรายการ
ในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษ               
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัลา้นบาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการ 
ตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีทีป่รับปรุงใหม่ 

 
ในปี  2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่   รวมทั้ งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีที่ปรับปรุง
ใหม่ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  
 แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)   

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554  
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552)    
 

เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง            
         ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  รายได ้

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี   
          เก่ียวขอ้งกนั 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการ 
          ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29    เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ  
         ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  กาํไรต่อหุน้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่    
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (ต่อ)     
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและ  
         สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  5 
(ปรับปรุง 2552)    

เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ  
          การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 

เร่ือง  สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

         
มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556      
 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  

    มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง  ภาษีเงินได ้
เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ  
          เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา   
          แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

           
กลุ่มบริษทัจะปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความมาตรฐาน         
การบญัชีใหม่ และท่ีปรับปรุงใหม่  ตั้ งแต่วนัท่ีมาตรฐานมีผลบงัคบัใช้ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12   
เร่ืองภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เร่ือง การสํารวจและประเมินค่าแหล่ง    
ทรัพยากรแร่ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํมาถือปฏิบติัแลว้ก่อนวนัมีผลบงัคบัใช ้  
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
   
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง   
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่และท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสําคัญต่อ             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีนาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19  เร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี ไดจ้ดัประเภทผลประโยชนพ์นกังานเป็น 4 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. ผลประโยชนร์ะยะสั้น    
2. ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชนพ์นกังาน  
3. ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 
4. ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง   

โดยมาตรฐานการบญัชีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนกังาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected unit credit method) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
เพือ่ใหมี้การประมาณหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

กลุ่มบริษทัจะเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 โดยวิธีปรับยอ้นหลงั ซ่ึง
จะมีผลทาํใหก้าํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน 4,093.94 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 
และ 1,716.64 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนเงิน 5,221.29 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและ 2,452.34 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2.2       มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่  
รวมทั้งแม่บทการบญัชีและมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

 
            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงนิตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้แต่ละกิจการกาํหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน   ซ่ึงสกุลเงินท่ีใช ้              
ในการดําเนินงาน หมายถึง  สกุลเงินท่ีใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีกิจการดําเนินงานอยู ่                    
สกุลเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานจะถือเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  รายการท่ีเป็น                 
สกุลเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี              
เกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชําระเงินของรายการท่ีเป็นตัวเงินหรือจากการ                
แปลงคา่รายการท่ีเป็นตวัเงินในสกลุเงินต่างประเทศรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
 

            ในกรณีท่ีกิจการนําเสนองบการเงินด้วยสกุลเงินท่ีแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงาน กิจการต้อง             
แปลงคา่ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงินโดย  

  ก)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีในรายงาน 

ข)  รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ค)  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 

            กลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัในปี 2556  ทั้งน้ีผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณา              
สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อกลุ่มบริษทั  อย่างไรก็ดีบริษทัย่อยของบริษทัฯ 
(บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP)) จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ในวนัท่ี  1 มกราคม 2554  ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยกาํหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงาน  โดยพิจารณาจากรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีไดรั้บจากหรือใชใ้นการดาํเนินกิจการเป็นหลกั  ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย
จะทาํการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัเม่ือนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  
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2.3 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัใหญ่  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม
ทั้ งทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้นเพื่อได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
กลุ่มบริษทัใช้วิธีซ้ือเป็นวิธีการบญัชีสําหรับการซ้ือบริษทัย่อย   ตน้ทุนการซ้ือบริษทัย่อยวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัมอบให ้รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือธุรกิจนั้น ตน้ทุนการ
ซ้ือบริษทัย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ระบุไดข้องบริษทัย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นของ
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็นคา่ความนิยม  นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัค่าความนิยมไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 2.18  
 
รายการบญัชี ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนที่ยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนซ่ึงเป็นผลจากรายการ
ระหว่างกนัของกิจการท่ีอยูภ่ายในกลุ่มบริษทัจะตดับญัชีออกไป เวน้แต่รายการขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาแลว้ว่ามีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดแ้สดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบดุลรวมและงบกาํไรขาดทุนรวม 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ธีิราคาทุน 

 
รายช่ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  

 
2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว งบการเงินรวม
ของกลุ่มบริษทัไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัที่มีอิทธิพล
อยา่งเป็นสาระสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัส้ินสุดลง  รายการกาํไรหรือรายการขาดทุน
ท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างกลุ่มบริษทักบับริษทัร่วมจะถูกตดับญัชีเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
นั้น เวน้แต่มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกันดังกล่าวเกิดการด้อยค่า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุนและแสดงในงบการเงินรวมโดย
ใช้วิ ธี ส่วนได้เ สีย  กลุ่มบริษัทรับรู้ เ งินลงทุนในบริษัทร่วมโดยได้รวมค่าความนิยมที่ เ กิดจากการซ้ือ
ธุรกิจด้วย   
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2.4 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ เ กิดข้ึนภายหลังการได้มา  จะแสดงไว้ใน
งบกาํไรขาดทุนและการเคล่ือนไหวในบญัชีส่วนเกินจากการตีมูลค่ายติุธรรมภายหลงัการไดม้าจะรวมไวเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของบญัชีส่วนเกินทุน  
 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วมอีกต่อไป หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม เวน้แต่กลุ่มบริษทัไดค้ ํ้ าประกนัหรือ     
มีภาระผกูพนัในหน้ีสินหรือตอ้งจ่ายชาํระหน้ีแทนบริษทัร่วม  

  
 รายช่ือบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1  
 
2.5 เงนิลงทุนในกจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้น
สัญญา    กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน ซ่ึงเป็นวิธีที่กลุ่มบริษทัรวม
ส่วนแบ่งรายได  ้ค่าใช้จ่าย สินทรัพย ์หน้ีสินและกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัไวใ้นแต่ละรายการใน     
งบการเงิน นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัที่อยูใ่นรายการกาํไรหรือรายการขาดทุนจากการขายสินทรัพยจ์าก
กลุ่มบริษทัใหก้บักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัเฉพาะส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียของผูร่้วมคา้อ่ืน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้
ส่วนแบ่งของตนที่อยู ่ในรายการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุม ร่วมก ันจนกว่าผู ร่้วมคา้จะขาย
สินทรัพยน์ั้นใหก้บับุคคลอ่ืน อยา่งไรก็ดีรายการขาดทุนจากการซ้ือสินทรัพยจ์ากกิจการที่ควบคุมร่วมกนัตอ้ง
รับรู้ทนัทีเม่ือมีหลกัฐานแสดงว่ามูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินทรัพยล์ดลงหรือมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน  
 
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั   แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน  
 
สินทรัพยที์่ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดส่วน  ซ่ึงเป็นการรวมส่วนแบ่ง
ค่าใชจ่้าย สินทรัพย ์และหน้ีสินของการร่วมคา้ตามสญัญา Joint Operating Agreement ในแต่ละรายการในงบการเงิน   
 
รายช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10.1 
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2.6 เงนิลงทุนอืน่ 
 

กลุ่มบริษทัได้จัดประเภทเงินลงทุนซ่ึงมิไดจ้ัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และกิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั เป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ี และเงินลงทุนทัว่ไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมท่ีเป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ถูกจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และแสดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรายการกาํไร
(ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนและแสดงแยกต่างหากภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้  

 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจะถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปและแสดงใน
งบดุลดว้ยราคาทุน และปรับดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพื่อรับรู้ผลขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในกรณีที่มี
การลดลงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนอย่างเป็นสาระสําคญั โดยกลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน   ถา้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกอยู่ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้น
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 
เมื่อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของ
เงินลงทุนท่ีจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 
2.7 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ รวมถึง
บริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้  บริษทัย่อย  และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั   นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและ  
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ 

 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ 

คาํนึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
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2.8 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี
เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็น           
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว จะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจดัเป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินของกิจการในต่างประเทศท่ีเป็นส่วนการดาํเนินงานหน่ึงของ
กิจการท่ีเสนอรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่
เป็นรายการท่ีเป็นตวัเงินแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในอดีต รายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉลี่ยในระหว่างงวด ผลต่างที่เกิดข้ึนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะ
ถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 
กลุ่มบริษทัแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดว้ย
อตัราปิด ณ วนัท่ีในงบดุล และแปลงค่างบกาํไรขาดทุนโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหว่างงวด     ผลต่าง
จากการแปลงค่ารายการดงักล่าว แสดงภายใตห้วัขอ้ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เมื่อกลุ่มบริษทัจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศ จึงจะบนัทึกผลต่างซ่ึงแสดงภายใตส่้วนของผูถ้ือหุ้นเป็น
ส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหน่วยงานในต่างประเทศนั้น  

   
2.9 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงในราคาทุน ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม และเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดภายในสามเดือน ส่วน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ไดแ้สดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล 

 
2.10 ลูกหนีก้ารค้าและต๋ัวเงนิรับ 
  
 ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากลูกหน้ีท่ี

คาดวา่จะเรียกเกบ็เงินไม่ได ้โดยประมาณจากจาํนวนหน้ีท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวดตามประวติัการชาํระเงินและ
สถานะทางการเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนั รวมทั้งพิจารณาจากอตัราร้อยละตามอายหุน้ีของยอดลูกหน้ีการคา้ ณ 
วนัส้ินงวด หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร  
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2.11 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซตามสัญญา Take or Pay 
 

บริษทัฯ ไดม้ีการทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้าย ซ่ึงมีการกาํหนดปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซฯ) 
ขั้นตํ่าในแต่ละปี (Annual Minimum Quantity) หากในปีสัญญาใด บริษทัฯ ไม่สามารถรับก๊าซฯไดค้รบตาม
ปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา บริษทัฯ จะตอ้งชาํระค่าซ้ือก๊าซฯล่วงหนา้สาํหรับปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่
สามารถรับได ้(Take or Pay) ในปีสัญญาถดัไป โดยหลงัจากส้ินปีสัญญาในแต่ละปี บริษทัฯ และผูข้ายจะตอ้ง
ทาํการตกลงและยอมรับในปริมาณก๊าซฯที่จะนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่า Take or Pay สําหรับปีสัญญานั้น 
ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะรับก๊าซฯท่ีไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไป
แลว้นั้นในปีสญัญาต่อๆไป (Make up) โดยตอ้งรับก๊าซฯใหค้รบตามปริมาณรับก๊าซฯขั้นตํ่าสาํหรับปีสัญญานั้นๆก่อน
บริษทัฯ บนัทึกรายการชาํระค่าซ้ือก๊าซฯภายใตส้ญัญาน้ีเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 
 

2.12 สินค้าคงเหลอื 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนท่ีไดม้าหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยราคาทุน

คาํนวณตามเกณฑถ์วัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั  ตน้ทุนของสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการ
นาํเขา้ต่างๆ ค่าตรวจสอบคุณภาพและปริมาณ  ตลอดจนเงินนาํส่งหรือเงินรับชดเชยจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดสุ้ทธิคาํนวณจากประมาณราคาขายตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ้่ายที่จาํเป็นเพื่อให้
สินคา้นั้นสาํเร็จรูป และค่าใชจ้่ายในการขายที่เก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เม่ือ
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพ 

 
2.13 พสัดุคงเหลอื 
 
 พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนซ่ึงคาํนวณตามเกณฑ์ถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก  พัสดุคงเหลือท่ีล้าสมัยหรือ

เส่ือมสภาพและไม่ไดใ้ชง้านจะตั้งสาํรองพสัดุเส่ือมสภาพทั้งจาํนวน 
 
2.14 ต้นทุนการกู้ยมื 
 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยที์่เขา้เงื่อนไข จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย์
ดงักล่าว จนกระทัง่การดาํเนินการส่วนใหญ่ที่จาํเป็นในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมที่จะ
ใชไ้ดต้ามประสงคเ์สร็จส้ินลง อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนที่ใชค้าํนวณตน้ทุนการกูย้ืมที่รวมเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูใ้นระหว่างปี ในกรณีท่ีเงินกูย้ืมเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้าง
หรือผลิตสินทรัพย ์ จาํนวนตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงใน
ระหวา่งปีของเงินกูน้ั้นหกัดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการนาํเงินกูด้งักล่าวไปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  โดยราคาทุน
รวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพยน์ั้น  
 

   ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงสินทรัพยใ์ห้ดีข้ึนอย่างสําคญัจะรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่นอนท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์
เดิมของสินทรัพยน์ั้น การปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสําคญัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู ่ 
ของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 
สินทรัพย์ถาวรทั่วไป 

 
ค่า เ ส่ือมราคาบ ันทึกเป็นค่าใช ้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน  คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี  

 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 30  ปี 
เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 10 – 40  ปี 
สินทรัพยอ่ื์นๆ  5  – 10  ปี 

 
กลุ่มบริษทัไดท้บทวนการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ในกรณีที่ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ี
สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้าน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดร้ับคืนและส่วนปรับลดจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน โดยสินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดท่ี
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับอย่างเป็นอิสระจากหน่วยของสินทรัพยอื์่น  เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการ
ดอ้ยค่า 

 
กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เกิดจากการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขายกบั
มูลค่าคงเหลือตามบญัชี ณ วนัจาํหน่าย  โดยไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรขาดทุนจากการดาํเนินงาน 

 
 

สินทรัพย์เพือ่การสํารวจและการผลติปิโตรเลยีม 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ใชเ้พ่ือการสํารวจและ
การผลิตปิโตรเลียมโดยใชว้ิธีผลสาํเร็จของงาน (The Successful Efforts Method)  ซ่ึงมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ตน้ทุนสินทรัพย ์

ตน้ทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพ่ือการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือตน้ทุนในการ
ไดม้าในสดัส่วนของสินทรัพย ์รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต  

ตน้ทุนเพ่ือการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสํารวจจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละจะเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นของ
โครงการท่ีพบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้   เม่ือมีการสาํรวจพบปริมาณสาํรองท่ีเพียงพอในเชิงพาณิชย ์ แต่จะถูก
ตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีมีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสาํรองหรือพบแต่ไม่
เพยีงพอในเชิงพาณิชย ์

รายจ่ายสํารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นท่ีในช่วงการสาํรวจบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงวดท่ีเกิดในงบกาํไรขาดทุน     

รายจ่ายเพื่อการพฒันา ทั้งในส่วนของสินทรัพยท่ี์พบปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้รวมถึงตน้ทุนของหลุมพฒันาท่ี

ไม่ประสบความสาํเร็จจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย ์

 
 ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนการไดม้าซ่ึงสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of 

Production) ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้  (Proved Reserves) ค่าเส่ือมราคาของตน้ทุนหลุมสาํรวจ 
การพฒันา เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงตน้ทุนค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ยกเวน้โครงการท่ียงัไม่สาํเร็จ
คาํนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายขุองปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) หรือปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจน์และพฒันาสาํเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ประมาณการของปริมาณสาํรองโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และปริมาณสาํรองท่ีพิสูจนแ์ละพฒันาสาํเร็จคาํนวณโดยวิศวกรของกลุ่มบริษทั และ
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

รายจ่ายส่วนทีสํ่ารองแทนรัฐบาล (Carried Cost) ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลติ 
  
 กลุ่มธุรกิจประเภทท่ีดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  บนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรายจ่ายส่วนท่ีสาํรองแทนรัฐบาล 

(Carried Cost) ภายใตส้ญัญาแบ่งปันผลผลิต โดยมีนโยบายการบญัชีดงัน้ี 
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2.15 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

ภายใตสั้ญญาแบ่งปันผลผลิตท่ีมีรัฐบาลเป็นผูร่้วมทุนบางสัญญา กลุ่มผูร่้วมทุนอ่ืนท่ีไม่ใช่รัฐบาลมีขอ้ผกูพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสาํรวจทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนในส่วนของรัฐบาลจนกว่าจะไดรั้บอนุมติั
พ้ืนท่ีพฒันาปิโตรเลียม (First Development Area) ตน้ทุนในช่วงระยะเวลาสํารวจท่ีกลุ่มผูร่้วมทุนจ่ายแทน
รัฐบาลดงักล่าว (Carried Cost) เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกนั ทั้งน้ี เม่ือโครงการไดท้าํการผลิตแลว้ กลุ่ม    
ผูร่้วมทุนจะได้รับคืน Carried Cost ในรูปของการแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม ตามวิธีการท่ีไดต้กลงกนั โดย
ปราศจากดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรายการ Carried Cost ตามประเภทกิจกรรมปิโตรเลียม ภายใตว้ิธี
ผลสาํเร็จของงาน ซ่ึงส่วนใหญ่บนัทึกเป็นรายการภายใตสิ้นทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในงบดุล
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียมในงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
2.16 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประกอบดว้ย สิทธิในการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สิทธิในการใช้สินทรัพย  ์เช่น           
ท่อขนส่งก๊าซ  และสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน ๆ  เช่น สิทธิในการดาํเนินงานอ่ืน สิทธิบัตร ปริมาณสํารองท่ี                  
คาดวา่จะพบ (Probable Reserve)  และ สัญญาซ้ือขายกบัลูกคา้ (Customer Contract) 
 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดว่าจะพบ (Probable Reserve) คือ มูลค่าของปริมาณสาํรองซ่ึงกลุ่มธุรกิจประเภทดาํเนินการ
สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจะทาํการประเมินมูลค่าเมื่อมีการซ้ือธุรกิจ  ซ่ึงปริมาณสํารองดงักล่าวจะถูกจดั
ประเภทรวมกบัสินทรัพยเ์พื่อการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเม่ือสาํรองดงักล่าวไดเ้ปลี่ยนประเภทเป็นปริมาณ
สาํรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และจะทาํการตดัจาํหน่ายโดยวิธีสดัส่วนของผลผลิต 
  

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืนถูกตัดจาํหน่ายและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สญัญาซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 5 - 30 ปี 
 
 กลุ่มบริษทัไดมี้การพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ี
ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืน โดยกลุ่มบริษทัจะประเมินและปรับลดมูลค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวเพื่อไม่ใหเ้กินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  
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2.17 สินทรัพย์เหมอืง 
 

กลุ่มธุรกิจประเภทถ่านหิน จะบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีใช้เพื่อการสํารวจและการผลิตถ่านหินซ่ึง
ประกอบดว้ย สิทธิในเหมืองถ่านหิน  และค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี ดงัน้ี 
 

สิทธิในเหมืองถ่านหิน 

สิทธิในเหมืองถ่านหินประกอบดว้ย  ตน้ทุนทั้งหมดเพื่อการไดม้าซ่ึงสิทธิในเหมืองถ่านหิน และรวมถึงตน้ทุน
ค่าสาํรวจและพฒันาพื้นท่ีเหมืองถ่านหิน    

 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายในการสํารวจบนัทึกเป็นตน้ทุนสินทรัพย ์ (ค่าใชจ่้ายในการสํารวจรอตดับญัชี) ตามพื้นท่ีท่ีจะก่อให ้  
เกิดประโยชน์ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยตน้ทุนทางตรงสุทธิ เช่น ค่าสิทธิบตัร ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ และไม่รวมค่าโสหุ้ยทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง        
กบัพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน ์โดยมีเง่ือนไขต่อไปน้ี 

 

ก) ตน้ทุนสินทรัพยน์ั้นคาดว่าจะไดร้ับคืนเมื่อพื้นที่นั้นไดร้ับการพฒันาแลว้เสร็จและเร่ิมการทาํเหมือง 
หรือจากการขายพ้ืนท่ีสาํรวจ  
 

ข) กิจกรรมการสาํรวจในพื้นท่ีท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ยงัไม่ถึงขั้นท่ีสามารถประเมินถึงความมีอยู่จริงของ
ปริมาณสาํรองในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งสมเหตุสมผล และกิจกรรมการสาํรวจยงัดาํเนินอยูโ่ดยต่อเน่ือง 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของรายจ่ายในการสํารวจข้ึนอยู่กับความสําเร็จและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีจะ     
ได้รับ ซ่ึงในกรณีท่ีพิจารณาแลว้ว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนอ้ยหรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บผลประโยชน ์   
เชิงเศรษฐกิจ  รายจ่ายในการสํารวจรอตัดบัญชีด ังกล่าวจะถูกตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ งจาํนวนใน    
งบกาํไรขาดทุนทันที 

ส่วนรายจ่ายเพื่อการพฒันาเหมืองและต้นทุนในการพฒันาพื้นท่ีก่อนท่ีจะทาํการผลิต จะถูกบนัทึกไวเ้ป็น
สินทรัพย(์ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี) หากเขา้เง่ือนไขและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสามารถก่อใหเ้กิด
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  

 

 ค่าตดัจาํหน่าย 
 

 ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิในเหมืองถ่านหิน คาํนวณโดยใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) ท่ีขดุได ้
 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจและพฒันาเหมืองรอตดับญัชี จะเร่ิมตดัจาํหน่ายเม่ือเร่ิมผลิตถ่านหินในเชิงพาณิชย ์ โดย
ใชว้ิธีสดัส่วนของผลผลิต (Unit of production) 
 
ปริมาณสดัส่วนของผลผลิตและอายขุองสมัปทานเหมืองถ่านหิน จะถกูประมาณและสอบทานโดยกลุ่มบริษทั  
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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 
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3. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินสด  271.05  310.96  223.38  217.37 
เงินฝากธนาคาร 
 ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 95,197.31  36,572.58  25,571.39  15,305.88 

เงินฝากประจาํ      13,276.01  21,011.37  9,925.29  2,000.00 

ตัว๋เงินคลงั -  22,333.69  -  2,392.92 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  1,296.65  7,554.99  -  6,579.54 

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย  25,590.96  16,272.32  25,590.96  16,272.32 

รวม 135,631.98  104,055.91  61,311.02  42,768.03 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.03 – 5.00   ต่อปี  
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.22 – 3.97 ต่อปี)  

 
4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ  2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินฝากประจาํ 2,594.36  412.30  2,282.39  30.99 

ตัว๋เงินคลงั 915.81  2,663.25  915.81  2,663.25 

พนัธบตัร 13,230.76  5,305.66  12,673.93  4,947.50 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  5,022.92  421.71  5,000.00  400.00 

เงินลงทุนทัว่ไป 19.74  -  19.74  - 

รวม 21,783.59  8,802.92  20,891.87  8,041.74 

 
            เงินลงทุนชัว่คราว  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 1.35 – 2.30 ต่อปี   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
            2552 :  อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.13 – 3.00 ต่อปี)
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ 

  

5.1      ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีการคา้ 84,402.30  85,705.55  68,776.04  66,428.03 

ตัว๋เงินรับ 1,154.32  2,173.88  1,154.32  1,400.33 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 -  กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 

 

โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 80,312.41  81,719.47  66,466.07  63,711.91 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 1,623.47  1,369.87  839.67  714.41 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 975.92  845.48  855.84  812.19 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 973.67  1,333.69  938.52  1,305.75 

   -  เกิน  12 เดือน 1,671.15  2,610.92  830.26  1,284.10 

รวม 85,556.62  87,879.43  69,930.36  67,828.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,125.76)  (1,981.07)  (983.53)  (1,120.82) 

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ 
 - กิจการอ่ืน-สุทธิ 83,430.86  85,898.36  68,946.83  66,707.54 

 
ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ – กิจการอ่ืน-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมลูกหน้ีส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ในงบการเงินรวมจาํนวน 16,005.50 ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  : 15,684.25 ลา้นบาท)  และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 15,839.89 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 15,513.30 ลา้นบาท) 
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5.        ลูกหนี ้– กจิการอืน่ (ต่อ) 
 

5.2      ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการอ่ืน-สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,131.51  8,267.09  2,050.59  1,827.61 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (528.99)  (520.06)  (523.22)  (514.10) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 5,602.52  7,747.03  1,527.37  1,313.51 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนั 
 เช้ือเพลิงคา้งรับ 7,239.97  10,032.14  7,239.97  10,023.81 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 284.03  1,261.62  174.89  333.92 
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มื 
 ระยะสั้น- กิจการอ่ืน-สุทธิ 13,126.52  19,040.79  8,942.23  11,671.24 

 
เงินชดเชยกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงคา้งรับ ประกอบดว้ย เงินชดเชยสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีผลิตใน
ประเทศ  นํ้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซหุงตม้ท่ีนาํเขา้มาจากต่างประเทศ และรับคืนสาํหรับนํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีจาํหน่าย
ไปต่างประเทศ หรือจาํหน่ายให้แก่เรือเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเดินทางไปต่างประเทศ  รวมถึงเงินชดเชยราคา
ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ โดยจะไดรั้บเงินชดเชยและรับคืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลงังานกาํหนด 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
   

6.1 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2553  2552  2553  2552 

 บริษทัยอ่ย - - 22,131.99 10,954.81 

 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - 490.63 456.44 

 บริษทัร่วม 53,653.95 40,288.03 53,468.93 40,230.30 

 บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,601.50 2,870.44 3,488.66 2,812.74 

รวม 57,255.45 43,158.47 79,580.21 54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (353.40) (240.11) (353.40) (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05 

 
42,918.36 

 
79,226.81 

 

    54,214.18 
 

 
โดยแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 56,928.18  42,734.79  76,279.58  50,596.59 

ครบกาํหนดชาํระ        

   -  ไม่เกิน 3 เดือน 195.15  152.83  172.63  222.48 

   -  เกิน  3 – 6 เดือน 87.07  153.43  306.73  1,030.79 

   -  เกิน  6 – 12 เดือน 44.19  -  544.96  1,988.05 

   -  เกิน  12  เดือน 0.86  117.42  2,276.31  616.38 

รวม 57,255.45  43,158.47  79,580.21  54,454.29 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (353.40)  (240.11)  (353.40)  (240.11) 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ี 
 เก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 56,902.05  42,918.36  79,226.81  54,214.18 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 
6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัยอ่ย -  -  630.93  464.97 

    กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  19.86  286.89 

    บริษทัร่วม 700.11  574.22  569.61  570.57 

    บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168.84  228.13  166.11  227.06 

รวม 868.95  802.35  1,386.51  1,549.49 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (135.37)  (135.37)  (135.37)  (135.37) 

ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 733.58  666.98  1,251.14  1,414.12 
        
เงินจ่ายล่วงหนา้        

     บริษทัยอ่ย -  -  262.52  364.73 

     บริษทัร่วม 0.02  0.30  -  0.30 

     บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 255.92  244.74  255.12  244.71 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 255.94  245.04  517.64  609.74 
        

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน        

     บริษทัยอ่ย -  -  500.00  18,935.61 

     กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  -  1,855.40 

     บริษทัร่วม -  90.10  -  - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน -  90.10  500.00  20,791.01 

รวม 989.52  1,002.12  2,268.78  22,814.87 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.2 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  

 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู ้ยืมที่ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกัน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ  1.00 - 6.87  ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ีย
ระหวา่งร้อยละ 1.13 - 7.25 ต่อปี) 

 

6.3     ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

         

         * ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายหลงัจากท่ีบริษทัร่วมดงักล่าวไดช้าํระคืน 

  หุน้กูข้องบริษทัร่วมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 90.10  -  20,791.01  19,317.54 

- ใหเ้งินกู ้ 43.73  90.10  1,013.19  32,342.34 

- รับคืนเงินกู ้ (133.83)  -  (21,804.20)  (30,868.87) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  500.00  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม -  90.10  500.00  20,791.01 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    บริษทัร่วม * 1,877.99  1,653.23  1,877.99   1,653.23 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้        

    บริษทัร่วม -  1.10  -  1.10 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว        

    บริษทัยอ่ย -  -  49,562.21  19,447.00 

    บริษทัร่วม 5,750.84  5,484.24  5,740.05  5,469.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 

รวม 7,628.83  7,138.57  57,180.25  26,570.83 
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6.         รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  (ต่อ) 
 

6.3 ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว–กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552   

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
2553  มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ  3.03 - 7.25  ต่อปี ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : อตัราดอกเบ้ียระหว่าง
ร้อยละ 3.25 - 7.25 ต่อปี ) 
 

6.4 เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

บริษทัยอ่ย -  -  12,611.56  10,086.28 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั -  -  3,997.20  3,985.25 

บริษทัร่วม 32,908.67  30,002.75  31,347.20  28,219.14 

บริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,219.07  2,519.90  147.96  387.02 

รวม 36,127.74  32,522.65  48,103.92  42,677.69 

  
 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 5,484.24  5,050.05  24,916.50  17,277.05 

- ใหเ้งินกู ้ 270.55  434.19  30,885.76  10,139.45 

- รับคืนเงินกู ้ (3.95)  -  -  (2,500.00) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดรับชาํระภายใน 1 ปี -  -  (500.00)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,750.84  5,484.24  55,302.26  24,916.50 
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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 
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7. สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 26,765.50  9,602.04  6,070.89  4,836.79 

ผลิตภณัฑก๊์าซ 1,982.24  923.51  1,980.02  918.16 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 1,150.48  759.94  -  3.53 

อ่ืน ๆ 1,393.27  1,852.18  578.09  614.17 

 31,291.49  13,137.67  8,629.00  6,372.65 
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ี 
      จะไดรั้บ (22.92)  (18.98)  (21.45)  (15.60) 

รวม 31,268.57  13,118.69  8,607.55  6,357.05 

 
ในปี 2553 กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในงบการเงินรวม
จาํนวน 22.92 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 18.98 ลา้นบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 21.45 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 
15.60 ลา้นบาท)  และรับรู้การกลบัรายการมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บใน  
งบการเงินรวมจาํนวน 18.98  ลา้นบาท ( ปี 2552 : 308.70 ลา้นบาท)  และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 
15.60 ลา้นบาท ( ปี 2552 : 178.42 ลา้นบาท) 
 
สินคา้คงเหลือด ังกล่าวขา้งต ้นมิได ้รวมสินคา้สํารองตามกฎหมาย  ซ่ึงได ้แสดงไวภ้ายใต ้สินทรัพย์               
ไม่หมุนเวียนอ่ืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 

8. พสัดุคงเหลอื-สุทธิ 
 

พสัดุคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อะไหล่ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 11,979.86  11,544.62  3,555.57  2,957.82 

หกั  สาํรองพสัดุเส่ือมสภาพ (138.74)  (140.38)  (61.53)  (60.66) 

พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 11,841.12  11,404.24  3,494.04  2,897.16 
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9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
      หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินจ่ายล่วงหนา้  3,073.81  2,765.20  1,212.99  1,022.86 

ดอกเบ้ียคา้งรับและเงินคา้งรับอ่ืน 1,713.67  911.16  260.31  666.70 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,621.95  1,324.64  1,159.19  1,070.25 

อ่ืนๆ 2,957.24  2,908.82  15.48  25.74 

รวม 9,366.67  7,909.82  2,647.97  2,785.55 
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10.          เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั    
 (มหาชน)  (PTTEP) 

ไทย สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

65.34 65.43 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) จาํกดั (PTTCL) กมัพชูา การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) Cayman 

Islands 
การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (RBA) ไทย รับจา้งบริหารงาน 
และการตลาดนํ้ามนั 

49.00 49.00 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT) สิงคโปร์ การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (PTTNGD) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 58.00 58.00 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) ไทย ก๊าซธรรมชาติ 100.00 100.00 
บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) ไทย การตลาด 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
50.00 50.00 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์
เพ่ือใหเ้ช่า 

50.00 50.00 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั (PTTPL) ไทย บริการดา้น 
โลจิสติกส์ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) ไทย รับจา้งบริหารงาน และ
การตลาดนํ้ ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า และนํ้าเยน็ 

100.00 100.00 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  (PTTI) ไทย ลงทุนใน
ต่างประเทศ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.กรีน เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั (PTTGE) สิงคโ์ปร์ ลงทุนในธุรกิจ
ปาลม์นํ้ามนั 

100.00 100.00 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) ไทย รับจา้งบริหารงาน  25.00 25.00 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) ไทย ท่าเทียบเรือและ
คลงัผลิตภณัฑ ์

100.00 100.00 

บริษทั  ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง  จาํกดั  (TLBC) 
  (บริษทัฯ และ PTTRB ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.95 และ51.05  
ตามลาํดบั ส่งผลให ้TLBC มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) 

ไทย ผสมและบรรจุ
นํ้ ามนัหล่อล่ืน 

48.95 48.95 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (TTM (T)) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 
 (TTM (M)) 

มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติ 50.00 50.00 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 

35.00 35.00 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) ไทย ปิโตรเคมี 48.50 48.50 
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) ไทย ปิโตรเคมี 41.44 41.44 
     

บริษทัร่วม     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 49.10 49.10 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง จาํกดั  (SPRC) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 36.00 36.00 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) ไทย การกลัน่นํ้ามนั 28.29 28.46 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) ไทย ท่อขนส่งนํ้ามนั 33.19 33.19 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
 (PA (Thailand)) 

ไทย การตลาดนํ้ามนั 35.00 35.00 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั  (VLPG) เวียดนาม บรรจุและขาย LPG 45.00 45.00 

KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) มาเลเซีย บรรจุและขาย LPG 40.00 40.00 

 บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) 
 

ไทย ปิโตรเคมี 
และการกลัน่ 

39.02 36.68 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ไทย ผลิตไฟฟ้า 20.00 20.00 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP) ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

26.00 26.00 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  

10.1  ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วม (ต่อ)     
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) ไทย ปิโตรเคมี 40.00 40.00 
บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ไทย ปิโตรเคมี 48.68 49.16 
บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ไทย ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ไอนํ้ า และนํ้ าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสาร
และเทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) (PTTAR) 

ไทย ปิโตรเคมีและ 
การกลัน่ 

48.60 48.65 

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั   
 (PTTME)  

ไทย บริการบาํรุงรักษา
โรงงานและ 
งานวศิวกรรม 

40.00 40.00 

บริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั   
 (B.Grimm BIP)  

ไทย ผลิตและจาํหน่าย
ไฟฟ้า 

23.00 - 

    
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั  
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP:     

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 (PTTEPI) 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPI     

บริษทั ปตท.สผ.(ประเทศไทย) จาํกดั (PTTEPT)* ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทั พีทีทีอีพี  เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(PTTEP Services) 

ไทย ใหบ้ริการ 100.00 100.00 

บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั 
(PTTEP TP)* 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

 

* ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 (PTTEPO)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO     

PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited  
(PTTEP KV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited  
(PTTEP SV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoan – Vu Company Limited 
 (PTTEP HV) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Hoang – Long Company Limited  
 (PTTEP HL) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) 
 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Algeria Company Limited  (PTTEP AG) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Merangin Company Limited (PTTEPM) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Bahrain Company Limited (PTTEP BH)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Holding  Company Limited (PTTEPH) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Indonesia Company Limited  
(PTTEP ID) 

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP  Bengara  I Company Limited (PTTEPB) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Egypt Company Limited (PTTEP EG)      
                    

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00    
           

   100.00    
           

PTTEP Rommana  Company Limited (PTTEPR)  
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม      100.00         100.00      

PTTEP Sidi  Abd El Rahman Company Limited 
(PTTEP SAER)  

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                             

     100.00    
                  

   100.00    
                  

PTTEP Australia Pty  Limited (PTTEP AU)          
 

ออสเตรเลีย 
    

     ปิโตรเลียม 
 

     100.00 
                  

   100.00 
                  

PTTEP  Bangladesh  Limited (PTTEP BD) Cayman 
Islands  

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Myanmar Limited (PTTEP MYA)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)  ออสเตรเลีย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

Andaman Transportation Limited (ATL)  Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP International Holding Company Limited   
(PTTEP IH)  

Cayman 
Islands 

ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company    
Limited (PTTEP SVPC) 

Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 100.00 - 

PTTEP FLNG Holding Company  Limited   
(PTTEP FH) 

ฮ่องกง ปิโตรเลียม 100.00 - 

PTTEP Brazil Holding Limited (PTTEP BR) 
 

Cayman   
Islands 

ปิโตรเลียม    100.00        - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2   ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTEP (ต่อ) :     

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPO (ต่อ)     

PTTEP Netherland Holding Limited 
(PTTEP NL)                           

Cayman   
Islands       

     ปิโตรเลียม 
 

   100.00   
           

- 
           

JV Marine Limited (JV Marine)      
 

Cayman   
Islands   

ปิโตรเลียม    100.00   - 

PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 
                  

PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML)  
                     

Cayman   
Islands     

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. 
(PTTEP NC)  

เนเธอร์แลนด ์ 
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)  
                     

แคนาดา    
             

     ปิโตรเลียม 
                                 

   100.00   
                 

- 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) ไทย ปิโตรเลียม 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTEPS      

บริษทั ปตท.สผ.อนัดามนั จาํกดั (PTTEPA) 
 

ไทย ปิโตรเลียม 100.00    100.00      

บริษทัย่อย ของ PTTCL:     

Houakhong Trading  Company  Limited   
(Houakhong) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ SBECL:     

PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 

PTT Philippines Corporation (PTTPC) 
 

ฟิลิปปินส์ การตลาดนํ้ามนั 100.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTT:     

PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์ 

การคา้สากลนํ้ามนั 100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTPM:     
Polymer Marketing DMCC Company Limited 
(PM DMCC) 

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

การตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

100.00 100.00 

บริษทัย่อย ของ PTTRB:     
บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM) ไทย บริหารสถานีบริการ

นํ้ ามนัและร้านสะดวก
ซ้ือ 

100.00 100.00 

บริษทั ปตท.บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) ไทย บริหารบุคคลากร 100.00 100.00 
บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) ไทย ผสมและบรรจุ

นํ้ ามนัหล่อล่ืน 
51.05 51.05 

บริษทัย่อย ของ PTTI :     
PTT Mining Limited (PTTML)  ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML     
PTT  Asia  Pacific  Mining  Pty  Ltd  (PTTAPM)  

 
ออสเตรเลีย ลงทุนในธุรกิจ

เหมือง 
60.00 60.00 

Yannarie Solar Pty.,Ltd. (YSP) ออสเตรเลีย เหมืองเกลือ 100.00 100.00 

Straits (Brunei) Pte., Ltd. สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
Straits Asia Resources Limited (SAR) สิงคโปร์ ลงทุนในธุรกิจ

เหมืองถ่านหิน 
45.60 45.60 

Straits Global Trading Pte Ltd (SGT) สิงคโปร์ การตลาดเหมือง 
ถ่านหิน 

100.00 100.00 

SAR Resources (Australia) Pty Ltd (SARA) ออสเตรเลีย บริหารบุคลากร 100.00 100.00 
Sebuku Investments Ltd (SIL) Isle of Man ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Perdana Persada (BPPD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 
PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน  80.00 100.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อย ของ PTTI (ต่อ) :     
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTML (ต่อ)     

PT Bahari Putra Perdana (BPPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Reyka Wahana Digdjaya (RWD) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Bumi Borneo Metalindo (BBM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Citra Pertiwi Nusantara (CPN) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Borneo Citrapertiwi Nusantara (BCN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Separi Energy (SE) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Jembayan Muarabara (JMB) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kemilau Rindang Abadi (KRA) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Arzara Baraindo Energitama (ABE) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Bumiborneo Pertiwi Nusantara (BPN) อินโดนีเซีย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

PT Karbon Mahakam (KMM) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Metalindo Bumi Raya (MBR) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

PT Kuda Perdana Pertewi (KPP) อินโดนีเซีย เหมืองถ่านหิน 100.00 100.00 

Straits Asia Energy  Pte Ltd (SAEnergy) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Energy Trading Pte Ltd (SET) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

Straits Marine & Infrastructure Pte Ltd (SMI) สิงคโปร์ Marine Engineering 100.00 100.00 

Straits Asia Engineering Pte Ltd (SAE) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน - 100.00 

PT Indo Straits (PTIS) อินโดนีเซีย Marine Engineering - 100.00 
PT Straits Consultancy Services (SCS) 
 

อินโดนีเซีย 
 

ใหบ้ริการ
บริหารงาน 

100.00 
 

100.00 
 

PTT International Holding Limited (PTTIH) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
บริษทัยอ่ยทางออ้มท่ีถือหุน้ผา่น PTTIH     

PTT International Investment Limited (PTTII) ฮ่องกง ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
PTT International (Singapore) (PTT Inter(Sing)) สิงคโปร์ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 

บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

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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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัย่อยของ PTTNGD :     

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
  (AMATA NGD) 

ไทย ก๊าซธรรมชาติ 80.00 50.00 * 

  * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ PTTNGD   

บริษทัย่อย ของ BSA :     
บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 
(SSA) 

ไทย บริการจดัการ          
การแข่งขนักีฬา

ฟุตบอลและกีฬาอ่ืนๆ 

100.00 - 

บริษทัย่อย ของ TTM (T) :     
TTM Sukuk Berhad (TTMT SPV) มาเลเซีย จดัหาเงินทุน 100.00 - 

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTEP :     
Carigali - PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.     
  (CPOC)  

มาเลเซีย ปิโตรเลียม 50.00 50.00 

Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เบอร์มิวดา ท่อขนส่งก๊าซ 25.50 25.50 

Taninthayi Pipeline Company  LLC (TPC) Cayman 
Islands 

ท่อขนส่งก๊าซ 
 

19.3178 19.3178 

Orange Energy Limited (Orange) ไทย ปิโตรเลียม 53.9496 53.9496 

B 8/32 Partners Limited (B8/32 Partners) ไทย ปิโตรเลียม 25.0009 25.0009 

PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
     

กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัของ PTTI :     
FEE (Bru) Pte.,Ltd. สิงคโปร์ เหมืองถ่านหิน 35.00 35.00 
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ฮ่องกง ปิโตรเลียม 50.00 - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

บงกช ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 44.4445 44.4445 
อาทิตย ์ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 80.00 80.00 
อาทิตยเ์หนือ ไทย บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 100.00 100.00 
ไพลิน ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 45.00 45.00 
สินภูฮ่อม  
  (แปลง E5 North) 

ไทย บริษทั เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท. สผ. สยาม จาํกดั 25.00 25.00 

ยโูนแคล 3 ไทย บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั 5.00 5.00 

อี 5 ไทย บริษทั เอก็ซอนโมบิล เอก็ซ์โพลเรชัน่ แอนด ์ 20.00 20.00 

    โพรดกัชัน่ โคราช อิงค ์   
แอลจีเรีย ฮาสสิ    
  เบอร์ ราเคซ 

อลัจีเรีย 
 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

24.5 
 

- 
 

 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (PTTEPI) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 
   2553 2552 

ยาดานา สหภาพพม่า Total E&P Myanmar 25.50 25.50 

เยตากนุ สหภาพพม่า Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. 19.31784 19.31784 

พีทีทีอีพี 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

จี 4/43 ไทย บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 21.375 21.375 

จี 9/43 ไทย-กมัพชูา บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 22/43 ไทย บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 100.00 100.00 

แอล 53/43 และ 
  แอล 54/43 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

100.00 
 

- 
 

จี 4/48 ไทย บริษทั เชฟรอน ปัตตานี จาํกดั 5.00 - 

อาทิตย ์ 
  (แปลง G 9/48) 

ไทย 
 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

80.00 
 

- 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ)  
 
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั (PTTEPS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

สินภูฮ่อม (แปลง 
EU-1) 

ไทย บริษทั เฮสส์  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 20.00 20.00 

บี6/27 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 60.00 60.00 

เอส 1 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั 75.00 75.00 

แอล 21, 28  
     และ 29/48  

ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 70.00 

เอ 4, 5 และ 6/48 ไทย บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั - 100.00 

 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีอหิร่าน จาํกดั (PTTEP IR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อิหร่าน ซาเว่ห์ อิหร่าน บริษทั พีทีทีอีพี อิหร่าน จาํกดั - 100.00 
 
โครงการของบริษทั  พทีทีอีพี ีเบงการา วนั จํากดั (PTTEPB) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เบงการา-1 อินโดนีเซีย PT Medco E&P Bengara - 40.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 

โครงการของบริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั (PTTEP TP) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ยโูนแคล 3 (G 6/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 5.00 

ไพลิน (G 7/50) ไทย บริษทั เชฟรอน ปิโตรเลียมประเทศไทย จาํกดั - 45.00 

อาทิตย ์(G 8/50) ไทย บริษทั ปตท.สผ.โครงการไทย จาํกดั - 80.00 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ี ออสเตรเลยี ออฟชอร์ พทีวีาย จาํกดั (PTTEP AO) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ออสเตรเลีย เอซี/พี 36  ออสเตรเลีย Murphy  Australia  Oil Pty Ltd. 22.21 20.00 

ออสเตรเลีย  
    ดบัเบ้ิลย ูเอ 423 

ออสเตรเลีย Murphy Australia Oil Pty Ltd. 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีโรมมานา จาํกดั (PTTEPR) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

โรมมานา อียปิต ์ Sipetrol International S.A. 30.00 30.00 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีบาห์เรน จาํกดั (PTTEP BH) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

บาห์เรน 2 บาห์เรน บริษทั พีทีทีอีพี บาห์เรน จาํกดั 100.00 100.00 

 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซิด ิอบั เอล รามาน จํากดั (PTTEP SAER) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

ซิดิ อบั เอล  
  รามานออฟชอร์ 

อียปิต ์ Edison International SPA 30.00 30.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซไม ทู จาํกดั (PTTEP SM) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย  เซไมทู อินโดนีเซีย Murphy Semai Oil Co.,Ltd 28.33 33.33 
 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีนิวซีแลนด์ จํากดั (PTTEP NZ) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

นิวซีแลนด ์เกรท 
  เซาธ์ 

นิวซีแลนด ์ OMV New Zealand Limited 36.00 36.00 

 

โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ มานด้าร์ จาํกดั (PTTEP SMD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์
มานดา้ร์ 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี เซาท ์มานดา้ร์ จาํกดั 67.00 - 
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10.     เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีมาลุนด้า จาํกดั (PTTEP ML) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย มาลุนดา้ 
 

อินโดนีเซีย บริษทั พีทีทีอีพี มาลุนดา้ จาํกดั 100.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีซาดัง จํากดั (PTTEP SD) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย ซาดงั 
 

อินโดนีเซีย Talisman Sadang B.V.i.o. 40.00 - 

 
โครงการของบริษทั พทีทีอีพี ีเซาท์ ซาการี จํากดั (PTTEP SS) 

โครงการ ประเทศ บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

อินโดนีเซีย เซาท ์ 
  ซาการี 

อินโดนีเซีย Talisman South Sageri B.V.i.o. 30.00 - 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 
 
 
โครงการของกลุ่มบริษทั พทีีทอีพี ีออสเตรเลยี เพร์ิธ พทีวีาย จํากดั (PTTEP AP) 

โครงการ ประเทศ   

พีทีทีอีพี  ออสตราเลเซีย ออสเตรเลีย    

รายละเอียดบริษทัผูด้าํเนินการและสดัส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีดงัต่อไปน้ี 

แปลง  บริษทัผู้ดาํเนินการ สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 

   2553 2552 

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

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 100.00 

เอซี/ แอล 1, เอซี/ แอล 2 และเอซี/ แอล 3  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 89.6875 89.6875 

เอซี/ อาร์แอล 7  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 80.00 80.00 

เอซี /พี 24  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 60.00 60.00 

เอซี/ อาร์แอล 4 (Tenacious)  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 100.00 75.00 

เอซี/ อาร์แอล 6 (Audacious),  
  เอซี/พี 4, เอซี/ อาร์แอล 4 (ไม่รวม    
  Tenacious), เอซี/ อาร์แอล 5,  
  เอซี/ อาร์แอล 6 (ไม่รวม Audacious) 
  และเอซี/พี 17 

 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 50.00 50.00 

เอซี/พี 32  PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd 35.00 35.00 

ดบัเบ้ิลย ูเอ 378 พี, ดบัเบ้ิลย ูเอ 396 พี และ 
   ดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พี 

 Woodside Energy Limited 20.00 20.00 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
  
10.2    ขอ้มูลบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั (ต่อ) 

ช่ือบริษทั 
จดัตั้งขึน้ 
ในประเทศ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

   2553 2552 

บริษทัร่วมของ PTTEP :     

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) ไทย การพาณิชย ์ 50.00 50.00 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั (PTTICT) ไทย บริการงานส่ือสารและ
เทคโนโลย ี

20.00 20.00 

บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP * ออสเตรเลีย ใหบ้ริการ 50.00 50.00 

บริษทัร่วมของ SBECL :     

FST Aviation Services Limited (FST) ฮ่องกง บริการเติมนํ้ามนั 
อากาศยาน 

25.00 25.00 

บริษทัร่วม ของ PTTI :      

บริษทั East Mediterranean Gas Company S.A.E.  
(EMG) 

อียปิต ์ ท่อขนส่งก๊าซใน
ต่างประเทศ 

25.00 25.00 

บริษทั Red Island Mineral (RIM) ออสเตรเลีย เหมืองถ่านหิน 33.50 33.50 

 
 * บริษทัร่วมของกลุ่มบริษทั PTTEP AP ไดแ้ก่ ShoreAir Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงินปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่         
1. TOP 49.10 49.10 11,380.83 35,098.90 11,380.83 33,023.81 2,103.46 2,053.38 

2. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 18,637.99 14,770.48 17,330.86 812.38 - 

3. BCP 28.29 28.46 4,060.18 6,608.81 4,060.18 6,236.42 432.80 499.38 

4. PTTAR 48.60 48.65 12,820.01 30,594.61 12,820.01 29,395.46 1,802.48 720.99 

5. IRPC 39.02 36.68 28,467.24 30,676.38 25,946.99 27,241.02 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั         
6. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 1,193.14 2,682.35 779.42 - - 

7. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 - 131.25 - - - 

8. VLPG 45.00 45.00 87.35 102.89 87.35 106.29 - - 

9. KPL 40.00 40.00 21.49 (0.96) 21.49 9.10 - - 

10. FST  25.00 25.00 1.13 1.40 1.13 1.34 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี         
11. PTTCH 48.68 49.16 33,520.89 57,408.10 33,520.89 54,486.37 2,152.83 1,208.61 

12. PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,972.72 3,194.10 2,756.58 - - 

13. PTTME  40.00 40.00 66.41 181.00 66.40 137.35 27.80 - 
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10.       เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 
10.3     เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 
 
 

    หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

2553  2552 เงนิปันผล  
 

2553 2552 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 
วธีิ 

ราคาทุน 
วธีิ 

ส่วนได้เสีย 2553 2552 

กลุ่มธุรกิจก๊าซ 
 ธรรมชาติ 

        

14. IPT 20.00 20.00 400.19 1,527.84 400.19 1,527.58 - 18.06 

15. AMATA NGD * - 50.00 - - 80.00 212.12 - 98.50 

16. TP 26.00 26.00 2,304.76 2,138.13 2,304.76 2,132.78 73.06 73.06 

17. PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,619.08 2,743.60 2,486.85 - - 

18. EMG 25.00 25.00 16,544.61 14,063.82 16,544.61 14,526.21 - - 

19. B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 4.91 - - - - 

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน         

20. RIM 33.50 33.50 1,267.73 1,538.42 1,267.73 1,516.15 - - 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน         

21. PTTICT 20.00 20.00 60.00 82.74 60.00 89.19 - - 

22. ShoreAir 50.00 50.00 16.88 75.42 16.88 78.52 - - 

    134,692.81 206,525.34 132,101.22 194,073.42   

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (131.25) - (131.25) -   

รวม   134,561.56 206,525.34 131,969.97 194,073.42 8,714.03 5,833.57 
 

*  AMATA NGD เปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTNGD  ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  
เน่ืองจาก PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้เพิม่ในสดัส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุน้เดิม  ซ่ึงเม่ือรวมกบัสดัส่วนถือหุน้ท่ีมีอยู่
เดิม ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใหม่เป็นร้อยละ 80  
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

                                                                               หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทัยอ่ย :       

1.  PTTEP 65.34 65.43 11,131.33 11,131.33 8,128.13 8,756.70 

2.  PTTT 100.00 100.00 2.50 2.50 - - 

3.  PTTCL 100.00 100.00 0.23 0.23 - - 

4.  SBECL 100.00 100.00 1,154.81 1,154.81 - - 

5.  PTTNGD 58.00 58.00 418.14 418.14 406.00 - 

6.  PTTLNG 100.00 100.00 1,638.25 1,638.25 - - 

7.  PTTPM 50.00 50.00 20.00 20.00 - - 

8.  EnCo 50.00 50.00 900.00 900.00 - - 

9. RBA 49.00 49.00 0.49 0.49 - - 

10.  PTTPL 100.00 100.00 1,200.00 1,200.00 - - 

11.  PTTRB 100.00 100.00 5,100.00 5,100.00 - - 

12.  CHPP 100.00 100.00 270.00 270.00 - - 

13.  PTTI 100.00 100.00 13,524.00 12,967.00 - - 

14.  PTTGE 100.00 100.00 7,044.58 5,906.05 - - 

15.  BSA 25.00 25.00 0.50 0.50 - - 

16.  PTT TANK 100.00 100.00 2,500.37 650.36 - - 

17.  TLBC 48.95 48.95 140.00 140.00 8.82 1.54 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   45,045.20 41,499.66 8,542.95 8,758.24 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 (ต่อ) 

 
                                                                          หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงินปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั :       

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

18.  TTM (T) 50.00 50.00 5,666.80 5,666.80 1,060.00 - 

19.  TTM (M) 50.00 50.00 281.32 281.32 - - 

20.  DCAP 35.00 35.00 428.75 350.00 - - 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

21.  PTTAC 48.50 48.50 6,573.63 4,534.25 - - 

22.  HMC 41.44 41.44 9,117.12 9,117.12 49.33 27.81 

รวมเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 22,067.62 19,949.49 1,109.33 27.81 

       
บริษทัร่วม :       

กลุ่มธุรกิจการกลั่น       

23. TOP 49.10 49.10 11,380.83 11,380.83 2,103.46 2,053.38 

24. SPRC 36.00 36.00 14,770.48 14,770.48 812.39 - 

25. BCP 28.29 28.46 4,060.18 4,060.18 432.80 499.38 

26. PTTAR  48.60 48.65 12,820.01 12,820.01 1,802.48 720.99 

27. IRPC  39.02 36.68 28,467.23 25,946.99 1,309.22 1,161.59 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั        

28. THAPPLINE 33.19 33.19 2,682.35 2,682.35 - - 

29. PA (Thailand) 35.00 35.00 131.25 131.25 - - 

30. VLPG 45.00 45.00 87.35 87.35 - - 

31. KPL 40.00 40.00 21.49 21.49 - - 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 

10.4 เ งินลง ทุนในบริษัทย่อย  กิ จการ ท่ีควบคุม ร่วมกันและบ ริษัท ร่ วมตามงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการ                               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  (ต่อ) 

 
     หน่วย : ลา้นบาท 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนเงินลงทุน 
 (ร้อยละ) 

วธีิราคาทุน เงนิปันผล  

 

2553 2552 2553 2552 2553 2552 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี       

32 .  PTTCH 48.68 49.16 32,079.42 32,079.42 2,103.06 1,180.67

33.   PPCL 40.00 40.00 3,340.48 3,194.10 - -

34. PTTME  40.00 40.00 66.41 66.41 27.80 -

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ       

35.  IPT 20.00 20.00 400.19 400.19 - 18.06

36.  TP 26.00 26.00 2,304.76 2,304.76 73.06 73.06 

37.  PTTUT 40.00 40.00 2,743.60 2,743.60 - -

38.  B.Grimm BIP 23.00 - 4.95 - - -

กลุ่มธุรกิจอ่ืน       

39.  PTTICT 20.00 20.00 30.00 30.00 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม 115,390.98 112,719.41    5,7

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่   (131.25) (131.25)   

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม-สุทธิ       115,259.73 112,588.16 8,664.27 5,707.13 

รวม   182,372.55 174,037.31 18,316.55 14,493.18 
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10.      เงนิลงทุนในบริษัทย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษัทร่วม  (ต่อ) 
 

10.5    การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
10.5.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  194,073.42 179,286.63 

-  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  18,992.41 18,766.83 

-  เงินปันผลรับ (8,714.03) (5,833.57) 

- โอนเปล่ียนประเภท (259.89) (144.95) 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 2,671.57 568.89 

-  ซ้ือธุรกิจ  - 1,284.61 

-  กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (2.21) 24.61 

-  ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ (75.21) (78.35) 

-  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (160.72) 192.82 

   -  ตดัจาํหน่ายคา่ความนิยมติดลบ - 5.90 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  206,525.34 194,073.42 

 

10.5.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  174,037.31 154,564.04 

-  เงินลงทุนเพ่ิม 8,335.24 19,604.52 

-  ดอ้ยค่าเงินลงทุน - (131.25) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 182,372.55 174,037.31 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.6 รายการส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั

ซ่ึงนาํมารวมในงบการเงินรวม  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

งบดุล : 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,625.16 90.53 155.96 2,039.69 4,041.78 3,221.71 95.78 169.84 740.57 2,202.05 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 13,935.19 635.97 837.00 10,564.10 11,753.93 13,746.86 659.92 803.40 7,021.33 11,178.83 

หน้ีสินหมุนเวยีน (1,242.57) (82.15) (62.24) (559.28) (1,227.56) (3,151.38) (48.65) (151.31) (652.67) (871.20) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (8,607.73) (390.75) (598.50) (5,381.18) (5,242.28) (7,038.53) (485.80) (560.00) (2,590.08) (4,119.21) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 6,710.05 253.60 332.22 6,663.33 9,325.87 6,778.66 221.25 261.93 4,519.15 8,390.47 

 
งบกาํไรขาดทุน :   
 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 2553 2552 

 TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC TTM ( T ) TTM ( M ) DCAP PTTAC HMC 

รายได ้* 2,721.36 132.06 587.87 320.29 7,718.35 2,571.08 96.46 567.68 99.85 7,113.24 

ค่าใชจ่้าย (1,729.98) (100.16) (596.33) (175.95) (6,505.22) (1,531.94) (96.81) (589.18) (110.02) (6,022.30) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อน           

  ภาษีเงินได ้ 991.38 31.90 (8.46) 144.34 1,213.13 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 1,090.94 

ภาษีเงินได ้ - - - (39.03) (227.70) - - - - (219.38) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 991.38 31.90 (8.46) 105.31 985.43 1,039.14 (0.35) (21.50) (10.17) 871.56 

 
* รวมกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
 
            PTTEP 

วนัท่ี 14 มกราคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีทีอีพ ีเซาทเ์วสต ์เวียดนาม ไพพไ์ลน์ จาํกดั (PTTEP SVPC)  
ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ  ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐ โดยบริษทั พทีีทีอีพ ีโฮลด้ิง จาํกดั (PTTEPH) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 7 เมษายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP FLNG Holding Company Limited  ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 6 บริษทั ไดแ้ก่  

   PTTEP South Mandar Limited,  PTTEP Sadang Limited,  PTTEP Malunda Limited ,  PTTEP South   
  Sageri Limited  ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัทละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP Indonesia
 Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

  PTTEP Brazil Holding Limited , PTTEP Netherland Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน บริษทัละ 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย 
PTTEP International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP South America Holding Limited ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2553  PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd ซ่ึงมี                     
ทุนจดทะเบียน  50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน  50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ                       
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดย PTTEP Australia Perth Pty Ltd เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 PTTEP ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย 2 บริษทั ไดแ้ก่ 

 บริษทั PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดย PTTEP 
International Holding Company Limited และ PTTEP Netherland Holding Limited เป็นผูถื้อหุน้    
ร้อยละ 1 และ 99 ตามลาํดบั 

 บริษทั PTTEP Canada Limited มีทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์แคนาดา ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
จาํนวน 50,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์แคนาดา โดย PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. เป็น 
ผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTEP มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 113.00 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTEP  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 65.34 
 
IRPC 
ในระหว่างงวดพนกังาน IRPC มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบดุล  
ลดลง 98.90 ล้านบาท และบริษทัฯ ไดท้ยอยซ้ือหุน้สามญัของ IRPC ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จาํนวน  596.23 ล้านหุ้น   ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯใน  IRPC  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  
2553  เท่ากับร้อยละ 39.02 

  
PTTAR 
ในระหว่างงวดพนกังาน PTTAR มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามโครงการ Employee Stock Ownership Plan 
(ESOP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ผลจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวส่งผลใหส่้วนเกินทุน
จากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล  
เพิ่มข้ึน 5.16 ลา้นบาท  ทั้งน้ีสัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯใน PTTAR  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เท่ากบั
ร้อยละ 48.60 
 
 
 
 



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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10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 
 

PTTI (ต่อ) 
วนัท่ี 23 สิงหาคม 2553  PTTI ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมทุนงวดท่ี 6 จาํนวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 
 
วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 PTTI ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดย PTTI เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและไดช้าํระค่า
หุน้ดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ 

 

PTTGE 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTGE มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจาก           
ทุนจดทะเบียนเดิม 173.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเป็น 208.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 35 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน  35 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐหรือประมาณ 1,138.53 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
 
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553 PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)   ซ่ึงดาํเนิน
ธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor Oil 
Pte.Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึง PTTGE ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 77.56 

 
PTT TANK 

            ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 7/2552 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2552 ไดมี้มติอนุมติัเรียก
ชาํระทุนจดทะเบียนเพิม่เติมส่วนท่ีเหลือคิดเป็นจาํนวนเงิน 350 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้เม่ือ
วนัท่ี  22 มกราคม 2553 

 
ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั PTT TANK คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2553 มีมติอนุมติัให้
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,500 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลา้นบาท เป็น 2,500 ลา้นบาท โดยเรียก
ชาํระเป็น 3 งวด งวดละ 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 14 พฤษภาคม 
และ 15 มิถุนายน 2553 

  
PPCL 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PPCL คร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 ไดมี้มติอนุมติัเรียกชาํระ
ค่าหุน้จากผูถื้อหุน้เป็นจาํนวน  365.95  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ของ PPCL ตามสัดส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวนเงิน 146.38 ลา้นบาทแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553             
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  กจิการทีค่วบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม  (ต่อ) 
 
10.7    รายการสาํคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 
 

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 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
           เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาว 
      หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 36,002.44  44,010.49  27,500.00  37,000.00 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 504.71  653.13  504.71  653.13 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ 43,854.43  29,364.14  22,436.28  16,587.09 

หุน้กู ้- สกลุบาท 197,769.46  191,755.40  148,804.20  142,804.20 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 63,788.49  44,474.94  39,933.29  44,474.94 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 507.31  10,695.55  451.96  82.86 

รวม 342,426.84  320,953.65  239,630.44  241,602.22 

 
เงินกูย้ืมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 18,575.61 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :  
28,040.29 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
จาํแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 51,826.39  62,533.72  28,664.50  30,595.33 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 319,162.72  292,354.42  238,161.20  227,120.12 

รวม 370,989.11  354,888.14  266,825.70  257,715.45 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

พนัธบตัร ปตท. 3.90%-7.83%  3.85%-7.83%  3.90%-7.83%  3.85%-7.83% 

เงินกูย้มื - สกลุบาท 2.32%-4.75%  2.38%-4.75%  2.32%-4.75%  2.38%-4.75% 

เงินกูย้มื - สกลุบาทจาก สนพ. 0.50%  0.50%  0.50%  0.50% 

เงินกูย้มื - สกลุต่างประเทศ        

   - ดอลลาร์สหรัฐ 0.46%-6.05%  0.46%-7.51%  0.46%-3.83%  0.46%-4.57% 

   - เยนญ่ีปุ่น 4.45%  4.45%  4.45%  4.45% 

หุน้กู ้- สกลุบาท 3.00%-7.40%  1.81%-7.40%  3.20%-7.40%  3.20%-7.40% 

หุน้กู ้- สกลุต่างประเทศ 1.57%-5.88%  4.74%-5.88%  1.57%-5.88%  4.74%-5.88% 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.33%-6.75%  4.00%-10.34%  3.33%-6.33%  4.80%-6.69% 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.1 เงินกูย้มื 
 

การเปลี่ยนแปลงในเงินกู้ยืม–สกุลบาทและสกุลต่างประเทศสาํหรับปีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2553 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

     หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวม 
 สกลุเงิน   

 

บาท  
ดอลลาร์
สหรัฐ  เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 54,437.35  934.08  23,000.00  94,108.88 

- กูเ้พิ่ม 2,623.15  657.85  -  24,009.79 

- ชาํระคืน (10,365.87)  (307.87)  -  (20,462.31) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (2,742.69) 

- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  -  -  (858.03) 

- อ่ืนๆ -  0.18  -  5.59 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (10,187.49)  (116.03)  -  (13,699.65) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 36,507.14  1,168.21  23,000.00  80,361.58 

 
 

     หน่วย : ลา้น 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สกลุเงิน   

 บาท  

ดอลลาร์
สหรัฐ  

 
เยนญ่ีปุ่น  รวมเทียบเท่าบาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 47,349.86  331.04  23,000.00  66,854.20 

- กูเ้พิ่ม 70.16  300.00  -  9,872.42 

- ชาํระคืน (9,703.67)  (87.04)  -  (12,620.92) 

- กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  -  (1,301.16) 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (9,711.64)  (87.53)  -  (12,363.55) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 28,004.71  456.47  23,000.00  50,440.99 

 



107 
 

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 
 

 

 

 

 

 



115 
 

21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม และวนัท่ี  4 สิงหาคม 2553  บริษทั PTTEP Australia International Finance Pty Ltd 
(PTTEP AIF) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP ไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่
ดอ้ยสิทธิ ใหก้บันกัลงทุนสถาบนัต่างประเทศ จาํนวน 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  และนกัลงทุนสถาบนัใน
ประเทศไทย จาํนวน 200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อาย ุ5 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.152 ต่อปี  โดยมี  PTTEP 
เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูท้ ั้งจาํนวน  

 
กิจการที่ควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงไดด้าํเนินการออกหุน้กูม้ีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิผา่นบริษทัยอ่ยใน
ประเทศมาเลเซีย จาํนวน  600 ลา้นริงกิต  อายุ 5-15 ปี  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย  4.54% ต่อมาไดท้าํสัญญา
แลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency Swap)  สาํหรับหุ้นกูด้งักล่าวจากสกุลริงกิตเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 193 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.957% (บริษทัฯ รับรู้หุน้กูด้งักล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวน  96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,927.18 ลา้นบาท) 
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21. เงินกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.2 หุน้กู ้(ต่อ) 
 

           ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดท้าํรายการเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอตัราดอกเบี้ยดว้ยการทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี้ย
สาํหรับหุน้กูส้กลุต่างประเทศบางส่วน  โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
วันที่

จาํหน่าย   

 
 

สกุลเงิน 

 
เงินต้น

(หน่วย:ล้าน) 

อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ (ต่อปี)  
ตามสัญญาเงินกู้ 

 
กาํหนดชําระ 
ดอกเบีย้ 

 
กาํหนดชําระคนื 

เงินต้น 

 
 

เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

 
อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ (ต่อปี) 
ตามสัญญาป้องกนัความเสี่ยง 

 
 

เงื่อนไขของเครื่องมือป้องกนัความเสี่ยง 

2/12/2548 บาท 3,643.50*  6.70  
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
2 ธนัวาคม 2554 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่  5.44  ของเงินตน้สกุล
ดอลลาร์สหรัฐ 

- 

22/06/2550 เยน
ญี่ปุ่น 

36,000 2.71  
ของเงินตน้สกุล      

เยนญี่ปุ่น 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
29 มิถุนายน 2560 

ในปี  2550 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap)  เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จํานวนเทียบเท่า 290.51 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ  

 อตัราลอยตวั  LIBOR+0.2  
หรือ อตัราคงที่ 5.5 ของเงินตน้
สกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยูก่บั
อตัราดอกเบี้ย LIBOR  และอตัรา
คงที่ระหวา่ง 4.98-5.37  ของ            
เงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

บางส่วนของสัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบี้ยดงักล่าว คู่สัญญามีสิทธิ 1 ครั้ง
ที่จะเปลี่ยนจากอตัราดอกเบี้ยคงที่ เป็น
อตัราดอกเบี้ยลอยตวัร้อยละ 
LIBOR+0.2 หรือ LIBOR+0.65 ขึ้นอยู่
กบัเงื่อนไขในแต่ละสัญญา 

14/12/2550 บาท 3,053.80 ปีที่ 1-3 : 5.00  
ปีที่ 4-7 : 5.95 

ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 
14 ธนัวาคม 2557 

ในปี 2551 บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราคงที่ระหวา่ง 4.74-4.75          
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 2,636 4.10 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2560 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.04  
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

25/02/2553 บาท 4,000 4.50 
ของเงินตน้สกุลบาท 

ทุกงวดครึ่งปี ครบกาํหนดไถ่ถอน
ทั้งจาํนวนในวนัที่ 

25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ในปี 2553  บริษทัฯทาํสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
(Cross Currency Swap) เป็นหุน้กูส้กุลดอลลาร์
สหรัฐ จาํนวนเทียบเท่า 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อตัราลอยตวั  LIBOR+1.05 
ของเงินตน้สกุลดอลลาร์สหรัฐ 

- 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เนื่องจากเมื่อวนัที่ 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯไดย้กเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ จึงทาํใหภ้าระหนี้บางส่วนกลบัไปเป็นหนี้สกุลบาท



117 
 

21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
            

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน         

     - ภายใน 1 ปี 245.30  1,447.66  210.50  206.53 

     - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 541.71  13,472.09  482.95  84.23 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (60.18)  (3,169.56)  (52.88)  (8.65) 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
        

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน       

     - หน้ีสินหมุนเวียน (ภายใน 1 ปี) 219.52  1,054.64  188.61  199.25 
     - หน้ีสินไม่หมุนเวียน 
        (เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี) 507.31  10,695.55  451.96  

 
82.86 

รวม 726.83  11,750.19  640.57  282.11 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินเพื่อการใช้เรือผลิตและ     
กกัเกบ็ปิโตรเลียม (Floating Production Storage and Offloading : FPSO) ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตรา-    
เลเซีย ในระหว่างปี 2553 PTTEP ไดต้กลงซ้ือเรือดงักล่าวในราคา 13,535 ลา้นบาท เพื่อท่ีจะลดภาระดอกเบ้ีย
จาํนวนมากในอนาคต จึงมีผลทาํใหส้ัญญาเช่าทางการเงินส้ินสุดลง โดยค่าซ้ือเรือที่ตกลงซ้ือขายกนันั้นสูง
กว่ามูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย ซ่ึงส่วนต่างดงักล่าวไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนจาํนวน 1,484.83       
ลา้นบาท ทั้งน้ี PTTEP ไดช้าํระเงินค่าซ้ือเรือทั้งจาํนวนแลว้ในเดือนตุลาคม 2553 
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21. เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 

21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553 
 เงินกู ้

สกลุเงิน 
ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 3,512.16  9,975.85  3,286.60  11,356.50  219.52  211.64  28,562.27 
เกิน 1 - 2 ปี 3,968.16  4,585.78  -  45,287.71  160.12  212.70  54,214.47 
เกิน 2 - 5 ปี 23,294.63  9,331.93  35,965.78  70,372.45  347.19  292.01  139,603.99 
เกิน 5 ปี 16,591.64  22,084.73  27,822.71  82,109.30  -  -  148,608.38 
รวม 47,366.59  45,978.29  67,075.09  209,125.96  726.83  716.35  370,989.11 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 10,307.39  9,577.00  -  12,798.73  1,054.64  196.73  33,934.49 
เกิน 1 - 2 ปี 3,876.18  9,879.52  6,987.65  8,000.00  2,371.74  197.71  31,312.80 
เกิน 2 - 5 ปี 9,266.63  9,999.89  16,357.53  89,457.02  8,323.81  455.42  133,860.30 
เกิน 5 ปี 16,221.33  24,131.08  21,129.76  94,298.38  -  -  155,780.55 
รวม 39,671.53  53,587.49  44,474.94  204,554.13  11,750.19  849.86  354,888.14 
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21.    เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
21.4 กาํหนดชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
  

  หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,651.91  9,500.00  3,286.60  11,356.50  188.61  211.64  27,195.26 
เกิน 1 - 2 ปี 2,468.15  4,000.00  -  23,500.00  129.26  212.70  30,310.11 

เกิน 2 - 5 ปี 11,361.11  7,000.00  14,793.82  53,686.20  322.71  292.01  87,455.85 

เกิน 5 ปี 8,607.01  16,500.00  25,139.47  71,618.00  -  -  121,864.48 

รวม 25,088.18  37,000.00  43,219.89  160,160.70  640.58  716.35  266,825.70 

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 เงินกู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 

ต่างประเทศ 

 หุน้กู ้
สกลุเงิน 
บาท 

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน 

 เงินกูย้มื สนพ. 
สกลุเงิน 
บาท 

 

 รวม 

ภายใน 1 ปี 2,917.25  9,500.00  -  3,300.00  199.25  196.73  16,113.23 
เกิน 1 - 2 ปี 2,933.81  9,500.00  6,987.65  8,000.00  73.18  197.71  27,692.35 

เกิน 2 - 5 ปี 5,244.28  8,500.00  16,357.53  50,996.20  9.68  455.42  81,563.11 

เกิน 5 ปี 8,409.00  19,000.00  21,129.76  83,808.00  -  -  132,346.76 

รวม 19,504.34  46,500.00  44,474.94  146,104.20  282.11  849.86  257,715.45 
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22. ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอปุกรณ์การผลติ 
 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต       25,790.75  23,555.90 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (3,753.37)*   (661.20) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่า 1ปี       22,037.38  22,894.70 

 
 
การเป ล่ียนแปลงในประมาณการหน้ีสินค่า ร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต ท่ีคาดว่าจะเ กิด ข้ึนในอนาคต 
(Decommissioning Costs) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,555.90  16,309.66 

- ประมาณการหน้ีสินเพิม่ข้ึน 5,760.90               7,071.69 

- ซ้ือธุรกิจ  -  69.30 

- ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (2,218.16)  105.25 

- ใชไ้ปในระหว่างปี (1,307.89)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  25,790.75  23,555.90 
 

 
* เป็นประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากการคาดการณ์ว่าแหล่ง Jabiru และ Challis ของโครงการพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเซียจะหยดุผลิตในปี 2553 
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23. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

เงินประกนัสัญญา (ครบกาํหนดจ่ายคืนเกิน 1 ปี) 1,213.42  1,058.45  897.82  828.39 

รายไดร้อรับรู้ 372.27  369.32  372.22  368.83 

เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 216.34  245.80  216.33  245.78 

กองทุนบาํเหน็จพนกังาน 5.74  6.48  5.74  6.48 

หน้ีสินระยะยาว Make up 3,036.24  1,284.88  3,036.24  1,284.88 

อ่ืน ๆ 879.73  512.53  -  - 

รวม 5,723.74  3,477.46  4,528.35  2,734.36 
  

หน้ีสินระยะยาว Make up เกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีบริษทัฯ ไดช้าํระล่วงหนา้
แลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ  ณ วนัท่ีรับก๊าซจริงท่ีเกินกว่าภาระดอกเบ้ียเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซสําหรับ
ปริมาณก๊าซในส่วนท่ีไม่สามารถรับได ้ (Take or Pay) ซ่ึงตอ้งจดัสรรให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีร่วมรับภาระ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายเงินล่วงหนา้ของคา่ก๊าซแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากนุ 
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24. ทุนเรือนหุ้น 
 
24.1     ทุนเรือนหุน้ – ทุนจดทะเบียน 
 

 มูลค่าหุ้น จาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน มูลค่าหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน 

 (บาทต่อหุน้) (หุน้) (บาท) 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 10 2,857,245,725 28,572,457,250 

 
 

24.2    ทุนเรือนหุน้ – ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
 

 จาํนวนหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

มูลค่าหุ้นสามญัท่ี
ออกและชาํระเตม็

มูลค่าแลว้ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 (หุน้) (บาท) (บาท) (บาท) 

     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 2,824,056,625 28,240,566,250 22,801,956,166 51,042,522,416 

ออกหุน้เพิ่ม 9,728,200 97,282,000 1,750,716,800 1,847,998,800 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 2,833,784,825 28,337,848,250 24,552,672,966 52,890,521,216 

ออกหุน้เพิ่ม 15,257,200 152,572,000 3,032,756,600 3,185,328,600 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,849,042,025 28,490,420,250 27,585,429,566 56,075,849,816 

 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ต่อหุน้สามญั 
 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 กนัยายน 2548* 183 1 : 1 39.41 0.59 31 สิงหาคม 2553 

29  กนัยายน 2549 234 1 : 1 12.39 7.61 28 กนัยายน 2554 
   51.80 8.20  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 ได้
หมดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.59 ลา้นหน่วย  
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25. เงนิสํารอง 
 

25.1 สาํรองตามกฎหมาย 
 

 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน       
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจดัสรรได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้
จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

 

25.2 สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 
 

การเปล่ียนแปลงในสาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  988.61  963.26  988.61  963.26 

จดัสรรระหวา่งปี  16.48  25.35  16.48  25.35 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,005.09  988.61  1,005.09  988.61 

 
กองทุนประกนัวินาศภยัจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินการรับประกนัภยัเฉพาะในธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ จดัสรรกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากผลการดาํเนินงานและผลตอบแทนของกองทุนฯในแต่ละปีสมทบ
เขา้กบัเงินกองทุน 

 
26. กาํไรต่อหุ้น 
 
 การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัด้วยจาํนวน   

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งงวด 
 
การคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด บริษทัฯมีสมมติฐานว่าสิทธิเลือกซ้ือหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัท่ีให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งส้ินไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญั เป็นผลให้กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีรับรู้ใน
งบการเงินของบริษทัฯ ได้ปรับปรุงดว้ยอตัราส่วนในการถือหุ้นท่ีลดลงเน่ืองจากการใช้สิทธิดังกล่าวและ
คาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากราคาตลาด (ราคาเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัฯ                 
ในระหว่างงวด) และราคาตามสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือหุน้นั้น การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพื่อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีตอ้งบวกเพิม่กบัหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 83,087,719,301 59,547,585,885 

ปรับปรุงกาํไรสุทธิ (บาท) - - (134,551,809) (291,218,606) 

กาํไรสุทธิท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
    กาํไรต่อหุน้ (บาท) 83,087,719,301 59,547,585,885 82,953,167,492 59,256,367,279 
     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     
กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 29.26 21.06 29.19 20.95 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน กาํไรต่อหุน้ปรับลด 

 2553 2552 2553 2552 

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท)    54,576,941,984 39,650,620,690 54,576,941,984 39,650,620,690 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้
   คาํนวณกาํไรต่อหุน้ (หุน้) 2,839,222,607 2,826,903,211 2,842,237,569 2,828,935,095 
     

กาํไรต่อหุน้ (บาท / หุน้) 19.22 14.03 19.20 14.02 

 
กาํไรสุทธิท่ีปรับลดลงเน่ืองจากบริษทัฯและกลุ่มบริษทัไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัชนิดระบุ
ช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือไม่ไดใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน   
 
การออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีรายละเอียด
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTEP 
 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTEP  มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุ้น) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

1 สิงหาคม 2545* 22.20 1 : 5 9.78 0.22 31 กรกฎาคม 2550 

1 สิงหาคม 2546* 23.40 1 : 5 9.72 0.28 31 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2547* 36.60 1 : 5 13.61 0.39 31 กรกฎาคม 2552 

1 สิงหาคม 2548* 55.60 1 : 5 13.53 0.47 31 กรกฎาคม 2553 

1 สิงหาคม 2549 91.20 1 : 5 10.81 3.19 31 กรกฎาคม 2554 

   57.45 4.55  

 
* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของ PTTEP วนัท่ี 1 สิงหาคม 2545 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2547 และวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิไดแ้ลว้จาํนวน 0.04 ลา้นหน่วย 0.06 ลา้นหน่วย  0.08 ลา้นหน่วย 
และ 0.09 ลา้นหน่วยตามลาํดบั  

 
PTTAR  
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTAR  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

15 ตุลาคม 2550 23.22 1 : 0.52 3.45 26.74 15 ตุลาคม 2555 
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 

PTTCH                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ  PTTCH  มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ 

 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 กนัยายน 2549 66.50 1 : 1 25.71 3.29 28 กนัยายน 2554 

 
IRPC                     
 
การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของ IRPC มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มิถุนายน 2550 2.88 1 : 1 645.38 262.49 28 มิถุนายน 2554 

28 กนัยายน 2550 2.88 1 : 1 24.43 13.67 27 กนัยายน 2554 

   669.81 276.16  
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26. กาํไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
 BCP 

 
การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกและ 
เสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ต่อหุน้สามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

29 มกราคม 2547 14.30 1 : 699 257.92 21.68 30 กนัยายน 2556 

   16 พฤษภาคม 2549 14.00 1 : 714 - 41.81 15 พฤษภาคม 2559 

   257.92 63.49  

 

การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BCP มีรายละเอียดดงัน้ี 
วนัท่ีออกและ 
เสนอขาย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 
 

ราคาใชสิ้ทธิ  
(บาทต่อหุน้) 

 
 
 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อหุ้นสามญั 

 
 

จาํนวนหุ้นท่ีถูก
ใชสิ้ทธิ 

 (ลา้นหุน้) 
 
 

 จาํนวนหุ้น
คงเหลือเพ่ือ
รองรับการใช้

สิทธิ  
(ลา้นหุน้) 

กาํหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ย 

 
 
 

   15 พฤษภาคม 2549 18.00 1 : 1 0.06 69.03 14 พฤษภาคม 2554 
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27. รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

        รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 1,363,483.48  1,137,519.60  1,306,582.48  1,086,268.96 
ผลิตภณัฑก๊์าซ 404,382.28  341,081.78  401,915.20  336,266.47 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 94,730.17  75,526.30  48,674.17  43,226.07 

ผลิตภณัฑเ์หมือง 24,652.15  20,200.25  -  - 

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 151.28  106.22  -  - 

รายไดส้าธารณูปโภค 614.03  681.91  -  - 

รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 5,616.65  5,114.21  1,578.75  1,238.08 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,374.52  5,944.18  -  - 

รวม 1,900,004.56  1,586,174.45  1,758,750.60  1,466,999.58 

 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมรายไดจ้ากการขาย
ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจในงบการเงินรวมจาํนวน 132,291.42 ลา้นบาท และ 111,826.71 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 132,055.89 ลา้นบาท และ 111,512.89 ลา้นบาท 
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28. รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้น สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

รายไดค่้าขนส่ง 4,373.00  5,276.52  3,901.42  5,425.96 
เงินปันผลรับ 514.28  53.68  18,830.84  14,546.87 

ดอกเบ้ียรับ 2,678.79  1,920.45  3,852.36  3,127.14 

เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้อง 
    เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 447.06 

 
546.34 

 
447.06 

 
546.34 

อ่ืน ๆ 4,993.15  4,657.06  4,009.62  3,579.43 

รวม 13,006.28  12,454.05  31,041.30  27,225.74 

 
เงินชดเชยดอกเบ้ียเงินกูข้องเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ (Take or Pay) เป็นเงินรับชดเชยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกลุ่มลูกคา้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) เพื่อลดภาระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ี
บริษทัฯไดกู้ม้าเพื่อจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  

 
29. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ   
 

ค่าใชจ่้ายจาํแนกตามลกัษณะท่ีสาํคญั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (2,393.26)  2,494.23  (2,393.17)  2,743.66 
ซ้ือสินคา้ และวตัถุดิบใชไ้ป 1,648,026.08  1,370,017.99  1,674,302.10  1,390,546.84 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 12,196.66  12,329.82  6,331.54  5,864.41 

ค่าจา้งบุคคลภายนอก 4,925.77  4,367.89  4,258.86  3,804.76 

ค่าขนส่ง 13,683.07  11,663.34  7,523.82  7,911.16 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 49,573.61  43,149.75  10,283.08  9,776.00 

ค่าซ่อมแซม 5,302.40  4,421.21  2,681.71  2,338.00 
ค่าสาธารณูปโภค 8,578.44  7,148.45  7,373.52  6,276.40 
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30. ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลยีม 
 

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.       ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทารา   456.65  9,085.87 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือเรือ FPSO (หมายเหตุฯ 21.3)  1,484.83  - 

รวม  1,941.48  9,085.87 

 
ในปี 2553 ค่าความเสียหายจากอุบติัเหตุในแหล่งมอนทาราส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนคา่ชดเชยความเสียหายนั้น PTTEP ไดซ้ื้อประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ในวงเงิน
ประมาณ 270 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,000 ลา้นบาท  ซ่ึง PTTEP ไดรั้บรู้แลว้ในปี 2552 จาํนวน 
1,341 ลา้นบาท และในปี 2553 จาํนวน 1,369 ลา้นบาท  ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บชดเชยนั้นจะข้ึนอยูก่บั
ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนและเง่ือนไขความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยั  โดยปัจจุบนั PTTEP อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือจากผูรั้บประกนัภยั 
 
 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 

 2553  2552 

ค่าภาคหลวง 18,197.76  15,037.18 

ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ 480.86  421.25 

รวม 18,678.62  15,458.43 
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32. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม  
 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ไดร้วมกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม 

  2553  2552 

ส่วนแบ่งกาํไรก่อนกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  14,129.76  17,912.57 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  4,862.66  854.26 

รวม  18,992.42  18,766.83 

 
 
33. ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ดอกเบ้ียจ่าย :        
    เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 2,292.09  2,054.42  1,102.98  1,006.41 

    พนัธบตัรและหุน้กู ้ 12,846.41  11,187.82  10,548.30  9,641.13 

    หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 20.95  20.67  16.57  18.41 

    อ่ืนๆ 18.61  275.96  12.04  9.95 

 ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 865.07  680.13  563.31  517.30 

รวม 16,043.13  14,219.00  12,243.20  11,193.20 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัฯ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ โดยมิไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนก
ตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์  เน่ืองจากส่วนงานอ่ืน  ยกเวน้ส่วนงานในประเทศไทย มีรายได ้ผลการดาํเนินงาน
และสินทรัพยข์องส่วนงานตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วม  ผลการดาํเนินงานรวม และสินทรัพยร์วมของ 
ทุกส่วนงานรวมกนั 

 
งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 19,993.72 336,468.91 476,293.26 995,413.87 46,455.56 - 24,652.15 727.09 - 1,900,004.56 
         -ระหวา่งกนั 121,984.40 20,548.95 4,558.20 66,280.30 3.42 - - 1,135.73 (214,511.00) - 

ขายสุทธิ 141,978.12 357,017.86 480,851.46 1,061,694.17 46,458.98 - 24,652.15 1,862.82 (214,511.00) 1,900,004.56 

กาํไรขั้นตน้* 125,740.25 56,749.89 20,024.36 2,946.64 2,409.91 - 8,881.05 574.31 (1,202.71) 216,123.70 

EBITDA  99,523.85 46,874.82 11,857.98 2,349.09 1,248.14 - 5,431.09 (99.75) 190.22 167,375.44 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (35,175.87) (9,257.00) (2,457.03) (10.63) (366.46) - (1,425.69) (883.24) 2.33 (49,573.59) 

EBIT  64,347.98 37,617.82 9,400.95 2,338.46 881.68 - 4,005.40 (982.99) 192.55 117,801.85 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย      27,421.00 1,458.65 560.62              22.68 7,328.71 12,434.63       513.37 (2,872.70) (27,874.54) 18,992.42 

ดอกเบ้ียรับ          2,678.79 

รายไดอ่ื้น          3,751.83 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          11,855.37 

ตน้ทุนทางการเงิน          (16,043.13) 

EBT          139,037.13 
ภาษีเงินได ้          (39,107.09) 

กาํไรสุทธิ          99,930.04 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้      
บริษทัใหญ่       

 
  83,087.72 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 16,842.32 

กาํไรสุทธิ 99,930.04 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 313,833.01 313,471.64 88,477.42 107,457.02 37,912.45 - 44,273.93 121,962.22 - 1,027,387.69 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 13,684.78 168,291.13 27,234.95 23,128.60 313.67 - - 30,025.91 (262,679.04) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 117,615.49 30,869.64 11,832.73 517.37 83,725.12 121,616.69 2,877.29 8,912.42 (171,441.41) 206,525.34 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 445,133.28 512,632.41 127,545.10 131,102.99 121,951.24 121,616.69 47,151.22 160,900.55 (434,120.45) 1,233,913.03 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          15,234.49 

สินทรัพยร์วม           1,249,147.52 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 150,358.31 213,956.92 67,225.90 108,273.47 18,178.51 - 14,650.08 74,783.18 - 647,426.37 

หน้ีสินระหวา่งกนั 2,227.00 31,803.45 10,489.41 4,590.42 1,844.90 - - 211,723.86 (262,679.04) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 152,585.31 245,760.37 77,715.31 112,863.89 20,023.41 - 14,650.08 286,507.04 (262,679.04) 647,426.37 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          30,408.57 

หน้ีสินรวม          677,834.94 

รายจ่ายฝ่ายทุน 56,772.99 30,463.40 3,274.20 8.72 11,732.26 - 2,663.07 3,058.58 - 107,973.22 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 

 
 
 
 
 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ขาย  - นอกกิจการ 22,028.32 292,506.55 394,987.79 823,917.83 32,421.88 - 20,200.26 111.83 - 1,586,174.46 
         -ระหวา่งกนั 97,281.79 21,231.78 3,698.32 37,979.62 0.90 - - 719.95 (160,912.36) - 

ขายสุทธิ 119,310.11 313,738.33 398,686.11 861,897.45 32,422.78 - 20,200.26 831.78 (160,912.36) 1,586,174.46 

กาํไรขั้นตน้* 107,380.20 47,369.94 19,297.20 2,252.21 1,998.45 - 8,781.60 50.72 (1,025.71) 186,104.61 

EBITDA  81,422.73 41,328.80 11,731.79 2,026.17 1,077.07 - 7,316.66    (2,361.29) 162.34 142,704.27 

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (29,852.34) (8,407.79) (2,731.48) (10.46) (176.05) - (1,622.96) (353.04) 4.37 (43,149.75) 

EBIT  51,570.39 32,921.01 9,000.31 2,015.71 901.02 - 5,693.70    (2,714.33) 166.71 99,554.52 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 
    เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    14,634.42 (148.93) 757.56             516.77 4,271.12 15,741.77      755.22 (2,131.19) (15,629.91) 18,766.83 

ดอกเบ้ียรับ          1,920.45 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน          (8,700.81) 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน          4,682.72 

ตน้ทุนทางการเงิน          (14,219.00) 

EBT          102,004.71 

ภาษีเงินได ้          (33,314.76) 

กาํไรสุทธิ          68,689.95 

การแบ่งปันกําไรสุทธิ           

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       
บริษทัใหญ่       

 
  59,547.59 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 9,142.36 

กาํไรสุทธิ 68,689.95 

    *กาํไรขั้นตน้ ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายในตน้ทุนขาย 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

งบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (ต่อ) 

 

         หน่วย : ลา้นบาท 
 ปิโตรเลียมขั้นตน้และ  

ก๊าซธรรมชาติ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 
ถ่านหิน อ่ืนๆ ปรับปรุงบญัชี

ระหวา่งกนั 
รวม 

 สาํรวจ 
และผลิต
ปิโตรเลียม 

ก๊าซ
ธรรมชาติ 

 

นํ้ามนั 
 
 

การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

 

ปิโตรเคมี 
 
 

การกลัน่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สินทรัพยข์องส่วนงาน 279,344.01 293,894.10 90,610.94 76,098.23 25,856.39 - 49,573.37 83,030.18 - 898,407.22 
สินทรัพยร์ะหว่างกนั 11,901.11 128,722.76 5,878.42 24,890.46 1.73 - - 20,134.69 (191,529.17) - 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 98,480.99 31,069.09 10,716.04 582.70 75,282.69 113,227.57 2,169.72 11,383.54 (148,838.93) 194,073.41 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 389,726.11 453,685.95 107,205.40 101,571.39 101,140.81 113,227.57 51,743.09 114,548.41 (340,368.10) 1,092,480.63 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน          10,063.54 

สินทรัพยร์วม           1,102,544.17 

           

หน้ีสินของส่วนงาน 138,365.93 164,017.76 37,443.49 86,360.72 11,140.56 - 14,181.07 124,254.01 - 575,763.54 

หน้ีสินระหวา่งกนั 3,186.23 21,002.87 10,240.39  4,040.07 1,492.25 - 0.90 151,566.46 (191,529.17) - 

รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 141,552.16 185,020.63 47,683.88 90,400.79 12,632.81 - 14,181.97 275,820.47 (191,529.17) 575,763.54 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน          28,690.04 

หน้ีสินรวม          604,453.58 

รายจ่ายฝ่ายทุน 57,783.55 48,537.81 3,889.81 5.97 9,230.38 - 7,002.71 3,603.60 - 130,053.83 
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจใชร้าคาตลาดตามปกติ ยกเวน้ราคาระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในบริษทัฯใชร้าคาตลาด
สุทธิจากค่าบริหารคลงัปิโตรเลียมและคา่ดาํเนินการ 

 
EBITDAหมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายรวมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืน
และรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 
 
EBIT หมายถึงกาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน และภาษีเงินไดร้วมทั้งค่าใชจ่้ายอ่ืนและรายไดอ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน 

 
กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
1.     ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผูด้าํเนินการและร่วม
ลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํ  ทั้งน้ีโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณ 
อ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และตะวนัออกกลาง 

2.     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการจดัหา  ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  และดาํเนินธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
โดยนาํผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในภาคครัวเรือน ขนส่งและอุตสาหกรรม   

      
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
1.     ธุรกิจนํ้ามนั 

ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและนํ้ ามนัหล่อล่ืนทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารจดัหา 
จดัส่ง และการปฏิบติัการของระบบ รับ เก็บ จ่าย ท่ีมีประสิทธิภาพ และดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในสถานี
บริการ   

2.     ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ ส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงมีการดาํเนินการบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ ามนั และการจดัหาการขนส่งผลิตภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ   
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34. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  (ต่อ) 
3.    ธุรกิจปิโตรเคมี 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products)  และผลิตภณัฑ ์
พลอยได ้(By Products) โดยครอบคลุมตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อสนองความตอ้งการของ
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.     ธุรกิจการกลัน่ 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ 
ดาํเนินธุรกิจกลัน่นํ้ ามนัและธุรกิจปิโตรเคมีท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ 

 

ธุรกิจถ่านหิน 
 ดาํเนินธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยทาํการสาํรวจ ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินในต่างประเทศ 
 

การดาํเนินงานอ่ืนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ส่วนงานอ่ืนๆซ่ึงไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานท่ีตอ้ง
รายงานแยกต่างหาก 

 

35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

บริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคญัไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
อตัราดอกเบ้ีย  ราคานํ้ ามันในตลาดโลก บริษัทฯมีรายการซ้ือขาย และกู้ยืมเงินบางส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ รวมทั้ งการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงานซ่ึงต้องจ่ายอตัราดอกเบ้ียทั้ งแบบคงท่ีและแบบ
ลอยตวั  ดงันั้น  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงทาํรายการตราสารอนุพนัธ์ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
กลยทุธ์ท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงไดแ้ก่ การทาํสัญญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย และสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตรา
ต่างประเทศ ส่วนความเส่ียงจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดมี้การป้องกนัโดยการทาํสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนั
ล่วงหนา้   

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ราคานํ้ามนัในตลาดโลกตอ้งรายงานต่อ
ผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายละเอียดของตน้ทุน ราคาตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภทรวมถึงสัญญาซ้ือและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และสญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ท่ียงัคงคา้งอยู ่โดยครอบคลุมถึงในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

                         -   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงิน 
                         -   ความเส่ียงจากสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
                         -   ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั 
                         -   ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  โดยมี ราคาตามบญัชีและอตัราแลกเปล่ียน

ตามสญัญาซ้ือและขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.8970 – 30.1980 บาท = 1 USD 18,565.56  -  18,565.56  - 

อตัรา THBFIX-0.1120 – THBFIX-0.0140 = 1 USD 8,022.75  -  -  - 

อตัรา 33.1978 – 33.4200 บาท = 1 USD -  16,519.60  -  16,519.60 

        
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

อตัรา 29.5500 – 31.8992 บาท = 1 USD 30,796.90  -  21,037.51  - 

อตัรา 33.1400 – 33.4100 บาท = 1 USD -  11,058.22  -  11,044.41 
 

 
35.2 ความเส่ียงจากสกุลเงิน 
 

บริษัทฯได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินในรูปแบบของสัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ 
(Participating SWAP) โดยคิดเป็นสกุลเงินเยน 23,000 ลา้นเยน ซ่ึงตามเง่ือนไขในสัญญาสิทธิดังกล่าว                   
ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2553 และ 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

     23,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 196.94  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 5,966.65 6,600.90 5,966.65 6,600.90 
 

ทั้งน้ี สัญญาสิทธิดงักล่าวมีอายคุรบกาํหนดชาํระเกิน 5 ปี ทั้งจาํนวน 

 

 



139 
 

35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.3 ความเส่ียงจากสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัไดมี้การทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน
และอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

  - 36,000 ลา้นเยน  
    ต่อ 290.51  ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 8,801.38 9,736.97 8,801.38 9,736.97 
- 7,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 208.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ*  - 6,987.65 - 6,987.65 
- 3,053.80 ลา้นบาท  
     ต่อ 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,726.67 3,016.51 2,726.67 3,016.51 
- 3,643.50 ลา้นบาท  
     ต่อ 108.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ* 3,286.60 - 3,286.60 - 
- 2,636 ลา้นบาท  
     ต่อ 79.45 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,406.90 - 2,406.90 - 
- 4,000 ลา้นบาท  
     ต่อ 120.55 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 3,652.36 - 3,652.36 - 
- 300 ลา้นริงกิต  
     ต่อ 96.50 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 2,927.18 - - - 

รวม 23,801.09 19,741.13 20,873.91 19,741.13 

 
ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3,286.60  -  3,286.60  - 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,970.60  10,004.16  2,726.67  10,004.16 

เกิน 5 ปี 17,543.89  9,736.97  14,860.64  9,736.97 

รวม 23,801.09  19,741.13  20,873.91  19,741.13 
 

* จาํนวนเงินตน้ไดล้ดลงจาก 7,000 ลา้นบาท เหลือ 3,643.50 ลา้นบาท เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 1 พ.ย. 2553 บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงิน จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  จึงทาํใหภ้าระหน้ีบางส่วนจาํนวน 3,356.50 ลา้นบาทกลบัไปเป็นหน้ีสกลุบาท 
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35.       การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
  

กลุ่มบริษทัได้มีการทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ * 18,714.25 16,981.42 12,875.93 10,055.04 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินบาท ** 5,000.00 - 5,000.00 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา 
  ดอกเบ้ียลอยตวัในอตัราท่ีลดลงใน 
  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ** 3,029.63 - 3,029.63 - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ีย 
คงท่ีท่ีลดลงในสกลุเงินบาท 2,500.00 - - - 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจาก 
  อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นดอกเบ้ียคงท่ี 
  ในสกลุเงินบาท - 8,500.00 - - 

รวม 29,243.88 25,481.42 20,905.56 10,055.04 
 
 

* บางส่วนของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย มีเง่ือนไขให้คู่สัญญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราคงท่ีเป็นอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั 

**  มีเง่ือนไขใหคู่้สญัญามีสิทธิ 1 คร้ังในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวั เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.4 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 

ซ่ึงสามารถวิเคราะห์อายขุองสัญญาไดด้งัน้ี 
     หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  2,833.26  2,542.04  2,272.22  2,513.76 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16,045.43  17,166.66  13,633.34  7,541.28 

เกิน 5 ปี 10,365.19  5,772.72  5,000.00  - 

รวม 29,243.88  25,481.42  20,905.56  10,055.04 

 
 

35.5 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั 
  
 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีปริมาณนํ้ ามนัตามสัญญา

ดงักล่าวซ่ึงจะครบกาํหนดภายในเดือนเมษายน 2554 จาํนวน 5.97  ลา้นบาร์เรล ทั้งในงบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 5.60 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินรวม และจาํนวน 
4.38 ลา้นบาร์เรลในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

 
35.6 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการ
ให้สินเช่ือซ่ึงจะทาํให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่บริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดย
ปรับนโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยพฒันาเคร่ืองมือทางการเงิน
ต่าง ๆ ร่วมกบัสถาบนัการเงินเพื่อใหส้นบัสนุนการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้  และลดความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ
ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํหนดแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียง รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัระดบัประเมิน
ความน่าเช่ือถือสาํหรับคู่คา้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงนิ (ต่อ) 
 
35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี  
 
 กลุ่มบริษทัจะคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินกูร้ะยะยาวและหุ้นกู้ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีโดยใช้วิธีส่วนลด

กระแสเงินสดซ่ึงใชอ้ตัราคิดลดท่ีมีเง่ือนไขการกูย้ืมใกลเ้คียงกนั และสาํหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย สัญญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ  สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  และสัญญาซ้ือขายราคานํ้ ามนัล่วงหนา้ จะแสดงมูลค่ายุติธรรมตามที่ธนาคารซ่ึง
เป็นคู่สัญญาของกลุ่มบริษทัคาํนวณใหโ้ดยอา้งอิงตามราคาตลาด ณ วนัท่ีในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม 

 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 45,978.29  47,205.37  53,587.49  49,637.76 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 47,366.59  48,075.23  39,671.53  21,374.23 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 209,125.96  219,864.43  204,554.14  211,655.36 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 64,147.91  65,100.28  44,474.94  44,289.98 
หุน้กูมี้หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ    
  - สกุลต่างประเทศ 2,927.18  2,927.18  -  - 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (12.44)  -  (11.42) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (576.28)  -  (354.98) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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35. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมอืทางการเงิน (ต่อ) 
 

35.7 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  (ต่อ) 
 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม  ราคาตามสัญญา  มูลค่ายติุธรรม 
เงินกูย้มืระยะยาว -  สกุลบาท 37,000.00  38,227.08  46,500.00  48,187.27 

เงินกูย้มืระยะยาว - สกลุต่างประเทศ 25,088.19  25,796.83  19,504.34  19,400.79 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ - สกลุบาท 160,160.70  170,179.44  146,104.20  152,826.54 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 
  - สกลุต่างประเทศ 43,219.89  44,053.84 

  
44,474.94 

  
44,289.98 

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  49.55  -  50.83 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  18.52  -  (25.19) 

สญัญาสิทธิเลือกซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  109.21  -  (178.66) 

สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย -  6,915.24  -  3,981.86 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  (302.69)  -  (278.89) 

สญัญาซ้ือขายราคานํ้ามนัล่วงหนา้ -  (131.45)  -  (120.49) 
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36.       เงนิปันผลจ่าย 

 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับ  
ผลประกอบการปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 8.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 24,080 ลา้นบาท (ปี 2552 : เงินปันผล
สาํหรับผลประกอบการปี 2551 อตัราหุน้ละ  8.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 22,592.40 ลา้นบาท) โดยท่ีบริษทัฯ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท 
จาํนวน 2,830,485,504 หุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 11,321.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 คงเหลือเป็น
เงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกดงัน้ี 

 
  เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
   

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

    (บาท/หุน้)    

  ประจาํปี 2552 1 ก.ค. 2552 - 31 ธ.ค. 2552  4.50 2,833,795,850 12,752.08  30 เม.ย. 2553 

 
 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ดงัน้ี  
 

เงินปันผล สาํหรับงวดผลการดาํเนินงาน อตัราการจ่าย จาํนวนหุน้ จาํนวนเงินรวม วนัท่ีจ่าย 
 

 
เงินปันผล (หุน้) (ลา้นบาท)  

  (บาท/หุน้)    

ระหวา่งกาล 1 ม.ค. 2553 - 30 มิ.ย. 2553 4.75 2,841,960,601 13,499.31  24 ก.ย. 2553 
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37.       การซ้ือธุรกจิ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2553  PTTGE ไดเ้ขา้ซ้ือกิจการของบริษทั PT First Borneo Plantations (PT. FBP)  ซ่ึง
ดาํเนินธุรกิจปาลม์นํ้ ามนัในประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 95 โดยดาํเนินการผ่านบริษทั Chancellor 
Oil Pte.Ltd. ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์  
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 1,216.33 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (487.15) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.97 
ลูกหน้ีอ่ืน 2.11 
พสัดุคงเหลือ 0.93 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 23.34 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 609.68 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 53.96 
เจา้หน้ีอ่ืน (95.94) 
หน้ีสินอ่ืน (5.17) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (105.73) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 487.15 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 729.18 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 1,216.33 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (3.97) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 1,212.36 
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37.       การซ้ือธุรกจิ  (ต่อ) 

 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2553  PTTNGD ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้ของบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั                          
(AMATA NGD)  ซ่ึงดาํเนินธุรกิจวางระบบท่อส่งก๊าซ และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกคา้เพิ่มจาก           
ผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 30 ส่งผลใหสั้ดส่วนการถือหุน้ของ PTTNGD ใน AMATA  NGD  เพิ่มจาก
ร้อยละ 50  เป็นร้อยละ 80    
 

รายละเอียดของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าและค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
           หน่วย : ลา้นบาท 

ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นการซ้ือ (เงินสดจ่าย) 504.00 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (307.17) 

ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจมีดงัน้ี 
                                                                                                         หน่วย : ลา้นบาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 207.04 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน-สุทธิ 106.67 
พสัดุคงเหลือ 18.43 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ (หมายเหตุฯ 12) 383.64 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุฯ 13) 660.24 
สินทรัพยอ่ื์น-สุทธิ 24.70 
เจา้หน้ี-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (88.89) 
เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน (15.64) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (216.05) 
หน้ีสินอ่ืน (56.25) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (204.78) 

ส่วนของผูถื้อหุน้สุทธิ 819.11 
หกั  เงินลงทุนตามมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ (511.94) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ 307.17 
ค่าความนิยม (หมายเหตุฯ 15) 196.83 

รวมส่ิงตอบแทนในการซ้ือทั้งส้ิน 504.00 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีมีอยูใ่นบริษทัยอ่ย (207.04) 

เงินสดท่ีใชไ้ปในการซ้ือธุรกิจ 296.96 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 PTTNGD อยู่ระหว่างการทบทวนหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ
เพิ่มเติม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีแสดงขา้งตน้ จะถูกปรับปรุงเม่ือการปันส่วนราคาจ่ายซ้ือ
เร่ิมแรกเสร็จสมบูรณ์ 
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38. การปรับปรุงบัญชีและการจดัประเภทรายการใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงบญัชีและจดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  โดยมีรายการสาํคญัดงัน้ี 
 
รายการปรับปรุง 

  ปรับปรุงรายการค่าความนิยมและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลงจาํนวน 582.10  ลา้นบาท ใน
งบการเงินรวม ทาํใหสิ้นทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 ปรับปรุงรายการลูกหน้ีอ่ืนและเงินให้กู้ยืมระยะสั้ น-กิจการอ่ืน-สุทธิ และค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายลดลง   
จาํนวน 463.45 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ทาํให้สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมลดลงด้วยจาํนวน
เดียวกนั 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
จดัประเภทรายการเจา้หน้ีอื่น-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเจา้หน้ีการคา้-กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัจาํนวน 
949.44 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม   
การลงทุน  พ.ศ. 2520 สาํหรับกิจการดงัน้ี 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5   
 กิจการขนส่งทางท่อสายประธานท่อเส้นท่ี 3   
 กิจการขนส่งทางท่อไทรนอ้ยถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ 
 กิจการขนส่งก๊าซทางท่อไปโรงไฟฟ้าสงขลา   
 โรงแยกก๊าซอีเทน  
 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6           
 กิจการท่อยอ่ยส่งก๊าซฯไปสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
 โครงการโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ามนับางจาก  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ  
 โครงการท่อส่งก๊าซฯระยอง-แก่งคอย  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

 

ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชนโ์ดยสงัเขปดงัน้ี  
 ได้รับยกเวน้ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมัติ   
 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 
3 ปี และ 8 ปี  นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ  

 

ทั้งน้ีในระหว่างปี 2553 บริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิประโยชน์ดงักล่าวสาํหรับโรงแยกก๊าซอีเทน โครงการโรงไฟฟ้า
ระบบความร้อนร่วมเพื่อผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าสําหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก และโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

 
รายได้จากการขายแยกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553   2552 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  37,985.57  - 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  1,720,765.03  1,466,999.58 

รวม  1,758,750.60  1,466,999.58 
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39.      สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน  (ต่อ) 
 

 บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนับางบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสงัเขป ดงัต่อไปน้ี 
 

PTTPL ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทนัสมัย 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณา
อนุมติั  และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ  เป็นระยะเวลา 5 ปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการ 
 

CHPP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากร                 
ขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมติั  รวมทั้งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 

LNG ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ประเภท 7.1 โดยไดรั้บยกเวน้                 
ภาษีอากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ  รวมทั้ งได้รับ             
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา   8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการ และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนใน                    
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 
 

HMC ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภณัฑเ์คมีจากปิโตรเลียม ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ 
หลายประการ  รวมทั้งการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น และไดรั้บลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนด 5 ปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

TTM-T  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน สาํหรับกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 กิจการ
ขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ประเภท 7.2 และกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ 
ประเภท 7.7 โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 

DCAP ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐาน ประเภท 7.1 โดยไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ เป็น
ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

PTTAC  ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับกิจการผลิต Acrylonitrile , Ammonium Sulfure และ Methyl 
Methacrylate  โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีอากรต่าง ๆ หลายประการ รวมทั้งไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
 

ในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ 
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
            วนัท่ี 19 มิถุนายน 2552  สมาคมต่อตา้นสภาวะโลกร้อนกบัพวกรวม 43 ราย (ผูฟ้้องคดี) ไดย้ื่นฟ้องหน่วยงาน

รัฐ 8 หน่วยงานต่อศาลปกครองกลาง(ศาลฯ) เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 908/2552 พร้อมกบัยื่นคาํร้องขอใหศ้าลฯ                  
มีคาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีคาํพิพากษา โดยขอให้ระงบัโครงการลงทุน 76 โครงการในพื้นท่ีมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 
 
วนัท่ี 29 กนัยายน 2552 ศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษา 
โดยให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการ 76 โครงการทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชัว่คราวจนกว่าศาลฯ จะมี    
คาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ยกเวน้โครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  หรือโครงการท่ีไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นประเภทโครงการ
ท่ีต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 โดยโครงการดงักล่าวขา้งตน้เป็นโครงการ
ของกลุ่มบริษทัจาํนวน 25 โครงการซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็นโครงการของบริษทัฯ จาํนวน 3 โครงการ  
 
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2552 กลุ่มบริษทัในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สียไดย้ืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํสัง่ศาลฯ ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67       
วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 2550 (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย) ประกอบดว้ยภาคประชาชน ภาครัฐ ผูท้รงคุณวุฒิ 
และเอกชนผูป้ระกอบการ  
 
วนัท่ี 2 ธันวาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งคาํร้องท่ี 592/2552 แกค้าํสั่งศาลปกครองชั้นตน้ โดยให ้           
ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมทา้ยคาํฟ้องไวเ้ป็นการชั่วคราว ยกเวน้ 11 โครงการท่ี                
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงอย่างชดัเจน 
แต่เป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีมุ่งควบคุมหรือบาํบดัมลพิษหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  ซ่ึงในจาํนวนน้ีเป็น
โครงการของกลุ่มบริษทัทั้งส้ิน 7  โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการของบริษทัฯ 1โครงการและโครงการของ
บริษทัอ่ืนในกลุ่มอีก 6 โครงการ  โครงการของบริษทัฯ ท่ียงัอยู่ภายใต้บังคบัคาํสั่งกาํหนดมาตรการเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวอีก 2 โครงการไดจ่้ายเงินลงทุนไปแลว้ 25,310.38 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2553) 
 
วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 พนกังานอยัการยืน่คาํใหก้ารปฏิเสธขอ้กล่าวหาตามคาํฟ้องทั้งหมด 
 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552  บริษทัฯ ในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย ยืน่คาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาต่อศาลฯ เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีศาลฯ อาศยัเป็นหลกัในการออก
คาํสัง่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
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40.      การดาํเนินการกรณศีาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้ประกาศกระทรวงฯ เร่ือง กาํหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
(รายงาน EIA) สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง ทั้งดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงไดผ้นวกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)ไวด้ว้ย 
 
วนัท่ี 22 มกราคม 2553 ศาลฯ มีคาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข ์                    
ชัว่คราวฯ ท่ีบริษทัฯ ไดย้ื่นต่อศาลฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2552 โดยศาลฯ พิเคราะห์แลว้และมีความเห็นใน            
แต่ละประเดน็ ดงัน้ี                                                                                                                                                                                   

                  กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (รายงาน 
EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 เป็นขอ้เทจ็จริงท่ี
ผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนวนัประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 2550 เป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีผูร้้องสามารถตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอาํนาจอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ ได ้

              กรณีโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีศาลปกครองสูงสุดวางกรอบไวใ้นคาํสั่งเม่ือวนัท่ี 2 ธันวาคม 
2552 ว่าบางโครงการหรือกิจกรรมท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงอยา่งชดัเจนนั้นเป็น
กรณีท่ีศาลปกครองสูงสุดไดพ้ิจารณาและมีคาํวินิจฉัยไวแ้ลว้จาํนวน 11 โครงการ กรณีจึงเป็นท่ีสุด ศาลฯ จึง
ไม่มีอาํนาจพิจารณาประเดน็น้ี 

             ศาลฯ เห็นว่าขอ้เท็จจริงตามคาํขอของผูร้้องเป็นขอ้เท็จจริงท่ีผูร้้องแต่ละรายไดเ้คยนาํเสนอต่อ  
ศาลฯ ในชั้นไต่สวนและในชั้นพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด จึงไม่มีขอ้เท็จจริงใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณี
จึงไม่มีเหตุเพียงพอท่ีศาลฯ จะมีคาํสัง่ตามคาํขอของผูร้้อง 

 
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2553 พนกังานอยัการไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลฯ ขอใหอ้นุญาตใหโ้ครงการจาํนวน 12 โครงการ
ท่ีถูกระงบัโครงการชั่วคราวดาํเนินการก่อสร้างโครงการส่วนท่ีเหลือต่อไปจนแลว้เสร็จ และทดลองเดิน
เคร่ืองจกัรและระบบต่างๆ แต่จะไม่เปิดดาํเนินโครงการเน่ืองจากมีความจาํเป็นอนัมิอาจกา้วล่วงได ้หากไม่
ดาํเนินการจะส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การแกไ้ขโดยในจาํนวนน้ีมีโครงการของกลุ่มบริษทั 
จาํนวน 2 โครงการ 
 
วนัท่ี  19  กุมภาพนัธ์ 2553  บริษทัฯ ยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ั่วคราวก่อนพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดสําหรับโครงการของบริษทัฯ               
2 โครงการ ท่ีไม่มีลกัษณะเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อสภาพแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทั้งทางขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมาย 
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40.       การดําเนินการกรณีศาลปกครองกลางมคีาํส่ังคุ้มครองช่ัวคราวโครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต่อ) 
 

วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดอนุญาตให้โครงการจาํนวน 12 โครงการ 
ก่อสร้างส่วนท่ีเหลือจนแลว้เสร็จ ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ รวมทั้งทดลองระบบท่ีเก่ียวขอ้งและทดลอง
เดินเคร่ืองจกัรได ้แต่จะไม่เปิดดาํเนินการโครงการก่อนท่ีศาลฯ จะมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงการของกลุ่มบริษทัจาํนวน 2 โครงการดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย   
 
วนัท่ี 19  เมษายน 2553  ศาลฯ มีคาํสั่งไม่รับคาํร้องอุทธรณ์คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้การกาํหนดมาตรการหรือ
วิธีการเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาของบริษทัฯ ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2553 โดยศาลฯ เห็นว่า
คาํสัง่ยกคาํร้องขอยกเวน้ฯ ดงักล่าวของศาลฯ เป็นท่ีสุดแลว้ ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปไดอี้ก  

 
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯยื่นคาํร้องอุทธรณ์คาํส่ังไม่รับอุทธรณ์ของศาลฯ เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2553 
ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยขณะน้ีคาํร้องอทุธรณ์ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัท่ี 7 และ 24 มิถุนายน 2553 บริษทัฯ มีหนงัสือถึงอยัการเจ้าของสํานวนขอความอนุเคราะห์ช้ีแจงขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาลฯ และศาลฯ มีคาํสั่งกาํหนดใหว้นัท่ี 25 มิถุนายน 2553 เป็นวนัส้ินสุดการแสวงหา
ขอ้เทจ็จริงของคดีน้ี  
  
วนัท่ี 2  กนัยายน 2553 ศาลฯมีคาํพิพากษาคดี  สรุปไดว้่าใหเ้พิกถอนใบอนุญาตของโครงการตามเอกสารทา้ย
คาํฟ้องท่ีถูกกาํหนดให้เป็นโครงการประเภทท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซ่ึงยงัดาํเนินการไม่
ครบถว้นตาม มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ โดยใหมี้ผลนบัแต่วนัท่ีมีคาํพิพากษาน้ี   ซ่ึงกลุ่มบริษทัมี
โครงการท่ีเขา้ขา่ยลกัษณะดงักล่าว 1 โครงการ 

 
 วนัท่ี 1  ตุลาคม 2553  ผูฟ้้องคดีทั้ง 43 ราย ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลฯ เม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน 2553  ต่อ

ศาลปกครองสูงสุดและต่อมาผูถู้กฟ้องคดีทั้งแปดโดยพนกังานอยัการเจา้ของสาํนวนไดย้ื่นคาํแกอุ้ทธรณ์แลว้
เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2553 ปัจจุบนัอุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองสูงสุด 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีสาระสาํคญั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

41.1.1 กลุ่มบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งในวงเงิน 63,223.05 
ลา้นบาท  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว
ไปแลว้รวมทั้งส้ิน 56,382.05 ลา้นบาท คงเหลือวงเงินจาํนวน 6,841 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552  : 16,181 ลา้นบาท) 

 
41.1.2 บริษ ทัฯได ้ทําส ัญญาให ้การสน ับสนุนทางการค า้  (Shareholders’ Commercial Support 

Arrangements) กบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง  ซ่ึงบริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาดังกล่าวในการ
ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ (Extended Credit) ทั้งน้ีการทาํสัญญาดงักล่าวเป็นไป 
ตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัสถาบนัการเงิน  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  ใหว้งเงินสินเช่ือรวม 90 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ  2,726.67 ลา้นบาท  และบริษทัร่วมไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : ใหว้งเงินสินเช่ือบริษทัร่วม 2 แห่ง  วงเงินรวม 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ 6,368.19 ลา้นบาท และบริษทัร่วมทั้งสองแห่งไม่ไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือ )  

 
41.1.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศโดยการ     

ขยายระยะเวลาการชาํระหน้ีค่าวตัถุดิบ จาํนวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดใ้ชว้งเงินสินเช่ือทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 99.81 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ  ดงันั้นจึง
มีวงเงินคงเหลือ 0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.76 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 :   
0.19 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6.37 ลา้นบาท ) 

 
41.1.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้ความสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement) กบักิจการ             

ท่ีควบคุมร่วมกนั 2 แห่ง เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัภาระเงินกูท่ี้กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัทั้งสองมีกับ
เจา้หน้ีเงินกูส้ถาบนัการเงิน ทั้งน้ีภายใตส้ัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯ มี
ภาระผกูพนัเป็นจาํนวนเงิน 224.60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6,804.55 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 : 242.95 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,142.91 ลา้นบาท) 

 
41.1.5 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินกูแ้ก่กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแห่งหน่ึงในวงเงิน 73.80 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐ โดยในระหว่างปี 2553 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัดงักล่าวไดช้าํระคืนเงินกูท้ ั้งหมดและบริษทัฯ
ไดย้กเลิกการสนบัสนุนวงเงินกูด้งักล่าวแลว้ ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : วงเงินคงเหลือ 21.30 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 713.91 ลา้นบาท)   
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
41.1 ภาระผกูพนัต่อบริษทัยอ่ย กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี(ต่อ) 
 

41.1.6 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระค่าหุน้
ตามสัดส่วนการถือหุน้จาํนวนหลายฉบบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนั
ตามสัญญาดังกล่าวคงเหลือ  เป็นจาํนวนเงิน 10,541.51 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 
12,660.37 ลา้นบาท) 

 
41.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน – กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่าจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตาม

สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  และ 2552  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

   หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

        

- ไม่เกิน 1 ปี 4,379.35  4,806.15  220.76  249.04 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,787.46  5,706.37  427.39  421.53 

- เกินกว่า  5  ปี 5,164.50  5,185.16  773.01  422.87 

 รวม 14,331.31  15,697.68  1,421.16  1,093.44 

 
41.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นงบการเงินรวม

จาํนวน 21,712.80 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 9,861.61 ลา้นบาท ) และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 17,561.84 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 8,851.23 ลา้นบาท ) 
 

41.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  กลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นหนงัสือคํ้าประกนั (Letter of 
Guarantee) ในงบการเงินรวมจาํนวน 3,452.32 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 2,607.97 ลา้นบาท  
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 101.12 ลา้นบาท ( ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 : 97.08 ลา้นบาท ) 
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41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

41.5 บริษทัร่วมแห่งหน่ึงมีสัญญาขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทัฯ เพื่อนาํไปขายต่อให้แก่บริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง 
โดยสัญญามีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดสัญญาในวนัท่ี 31 มกราคม 2555 ต่อมาบริษทัร่วม
ดงักล่าวไดแ้จง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทัฯ   บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุสัญญากบับริษทั    
จดทะเบียนดงักล่าว ซ่ึงเป็นการแจง้ล่วงหนา้ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญา โดยเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2552 
บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวได้ยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัฯ และ  
บริษทัร่วมในฐานะผูข้ายและผูผ้ลิตให้ปฏิบติัตามสัญญาโดยขายผลิตภณัฑใ์ห้กบับริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
หรือใหร่้วมกนัชดใชค่้าสินไหมทดแทน   

 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัร่วมไดย้ื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอใหจ้าํหน่ายคดีในส่วน
ของบริษทัร่วมออก  ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายขอ้พพิาทในส่วนของบริษทัร่วมออก 

 

 บริษทัฯ ได้มอบคดีให้สํานักงานอยัการสูงสุดยื่นคาํคดัคา้นแกค้ดี  ซ่ึงพนักงานอยัการได้ยื่นคาํคดัคา้นต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ดาํเนินงานตามกระบวนการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  

           
41.6 บริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 1 ราย ไดย้ื่นขอ้เรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการ เพ่ีอเรียก

ค่าเสียหายจากบริษทัฯ โดยอา้งว่าบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการเรียกร้องดงักล่าวไม่
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญา อีกทั้งบริษทัผูรั้บเหมาปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
สัญญา บริษทัฯ จึงปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมา ขณะน้ีทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างบริษทัฯ รวบรวม
ข้อเท็จจริงนําส่งพนักงานอัยการเพ่ีอทําการคัดค้าน และข้อเรียกร้องแยง้ (ถ้ามี) และดําเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป  ซ่ึงบริษทัผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 
โดยเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดแ้จง้ขอเขา้ดาํเนินคดีแทนบริษทัผูรั้บเหมา 

 
41.7 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย พีทีวาย จาํกดั (PTTEP AA) ไดรั้บเอกสาร

เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล ในแหล่งมอนทารา โครงการ 
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากรัฐบาลอินโดนีเซีย  ต่อมาวนัท่ี 1 กนัยายน 2553   PTTEP AA  ไดย้ืน่หนงัสือ
ปฏิเสธการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายต่อรัฐบาลอินโดนีเซียเน่ืองจากเอกสารการเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายซ่ึงไดร้ับจากรัฐบาลอินโดนีเซียไม่มีหลกัฐานชดัเจนทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความ
เสียหายดงักล่าว  ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553  PTTEP AA ไดเ้ห็นชอบร่วมกบัรัฐบาลอินโดนีเซียท่ีจะส่ง
ขอ้มูลเพิ ่มเติมใหแ้ต่ละฝ่าย  และจะร่วมมือกนัดําเนินการสํารวจ  เพื ่อพิสูจน์ขอ้มูลของทางรัฐบาล
อินโดนีเซีย ซ่ึงไดเ้รียกร้องค่าชดเชยความเสียหายในธุรกิจประมง ทั้งน้ีปัจจุบนัยงัอยู่ระหว่างการหารือ
และประชุมกบัรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีขอ้มูลสําหรับการหารือกนัในรายละเอียด
เพิ่มเติมไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2554  ซ่ึงขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปในเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายดงักล่าว 
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42. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 
 
42.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดมี้มติอนุมติัให้การสนบัสนุนการ

ดาํเนินการควบบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน)  และเห็นชอบให้รับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบริษทัดงักล่าว ทั้งน้ีการรับซ้ือหุน้คืน
นั้นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด  รวมทั้งมีมติใหบ้รรจุวาระการรับซ้ือหุน้คืนต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2554  ของบริษทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมติัต่อไป 

 

42.2     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 ไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 10.25 บาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 4.75 บาท เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2553 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ 36 
ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 5.50 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15,670  ลา้นบาท 
ทั้งน้ีการอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ของบริษทัฯ               
เพือ่พิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
42.3 จากเหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลในแหล่งมอนทารา โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  เม่ือ

ปี 2552 PTTEP ไดมี้การหารือและปรึกษาไปยงัรัฐบาลออสเตรเลียรวมทั้งหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างต่อเน่ือง โดยได้นาํส่งและดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไ้ข รวมทั้ งเสนอความคืบหน้าผลการ
ดาํเนินงานต่อรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปิดเผย 
ผลการพิจารณาแผนการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าว โดยตดัสินให้บริษทัย่อยของ PTTEP สามารถดาํเนินงาน
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลียต่อไปได ้ซ่ึงหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และบริษทัยอ่ย
ของ PTTEP  จะจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาํเนินการตามแผนปรับปรุง
แกไ้ขต่อไปเป็นเวลาอีก 18 เดือน 

 
42.4 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหอ้อกงบการเงินในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2554 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

สรุปความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างตัวอย่างขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกหุน้กู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่จดัเตรียมโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อก าหนดสทิธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุน้กู้ หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2562 (“ข้อก าหนดสิทธิหุน้กู้ของปตท.”) 

หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

1. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ (กรณีมี
เหตุผิดนัด) 

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.1 หากมีเหตุผิดนัดใด ๆ (ตามท่ีก าหนดในข้อ 12) หรือเหตุการณ์ท่ีอาจ
กลายเป็นเหตุผิดนัด (หมายถึง เหตุการณ์ท่ีจะกลายเป็นเหตุผิดนัด หาก
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้) หรือผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่า
จะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตามสัญญาใด ๆ ในกรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการ
จะต้องวินิจฉัย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยไม่
ชักช้านับแต่วันท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว รวมท้ังแจ้งถึง
การกระท าใด ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอท่ีจะด าเนินการเพื่อ
แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย  

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

 ตราบเท่าท่ีผู้ออกหุ้นกู้มีภาระตามหุ้นกู้ 

6.1 ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที 
(รวมท้ังแจ้งถึงการกระท าใด ๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ด าเนินการหรือเสนอท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทราบว่า 

 (ก) มีเหตุผิดนัดตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึ้น 

 (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถูกด าเนินคดีในศาลหรือถูกกล่าวหาให้เป็นฝ่ายรับผิดใน
กรณีพิพาทท่ีอนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการช าระหน้ีของหุ้นกู้ตาม
ข้อก าหนดสิทธินี้ 

2. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้  (กรณี
เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู)้ 

7.3 หากมีกรณีท่ีจะต้องเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้
ออกหุ้นกู้จะจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือนาย
ทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ (แล้วแต่กรณี) โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถ

กระท าได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน [] วัน นับแต่ [] 

6.3 หากมีกรณีท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ แต่ท้ังน้ี ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับจาก
วันท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี และจะด าเนินการให้
นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมท้ังชื่อและท่ีอยู่ของนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ภายใน 30 
(สามสิบ) วัน นับแต่วันท่ีนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่ได้รับการแต่งตั้ง 
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

6.4 หากมีกรณี ท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะ
ด าเนินการจัดหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่โดยเร็ว
ท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้ แต่ท้ังน้ี ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับ
จากวันท่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งการแต่งตั้ง
ดังกล่าวจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิข้อ 14.3 (ก) 
หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายใหม่จะต้องเป็นบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดในประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

3. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ (เพิ่มเติม) 7.6 ระบุข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้อื่น ๆ ท้ังในส่วนท่ีจะต้อง
ปฏิบัติและงดเว้นการปฏิบัติ] 

6.5 นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้ไว้ 
หรือท าขึ้นก่อนวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ านองจ าน า ก่อหลักประกัน 
หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพย์สินส่วนท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตตลอดเวลาท่ีหน้ีหุ้นกู้
ยังคงค้างช าระอยู่ เว้นแต่การจ านอง จ าน า ก่อหลักประกัน หรือภาระ
ผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นเหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้น
กู้ ในกรณีท่ีทรัพย์สินน้ันๆ ตกอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงตามกฎหมายของ
บุคคลอื่นท่ีมีหน้ีอันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่าว ท้ังน้ี 
จนกว่าจะได้มีการช าระหน้ีน้ันแล้ว เช่น ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ฝากทรัพย์สิน
ของตนไว้กับผู้ประกอบธุรกิจรับฝากของ แล้วผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช าระหน้ีค่า
ฝากของดังกล่าว ผู้รับฝากของจะมีสิทธิยึดหน่วงของท่ีรับฝากไว้จนกว่า 
ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระหน้ีน้ัน 

(ข) การก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเน่ืองมาจากการประกอบ
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติท่ัวไปของผู้ออกหุ้นกู้ 

(ค) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใดๆ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา
สัมปทาน สัญญาร่วมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษท่ี
คล้ายคลึงกันท่ีผู้ออกหุ้นกู้เข้าท ากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ/หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรท่ี
รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลท่ัวไป 
ดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือท่ีเข้าท ากับ 
และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของ
ผู้ออกหุ้นกู้ หรือตามสัญญาร่วมการงานใดๆ ท่ีท าขึ้นกับรัฐบาลไทย หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรท่ี
รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้าถือหุ้น หรือ
เป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของ
ประเทศซึ่งเป็นคู่ค้าของผู้ออกหุ้นกู ้

(ง) การก่อหลักประกันท่ีก่อขึ้นหรืออนุญาตให้ก่อขึ้นด้วยความยินยอม
ล่วงหน้าจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นการก่อหลักประกันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู ้

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการประกอบธุรกิจให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องรวมตลอดถึง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งต่างๆ ท่ีออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบับน้ีโดยเคร่งครัด
ตลอดอายุหุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้ท้ังหมดจะได้รับการไถ่ถอน  

6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการด ารงไว้ซึ่งสถานะของ
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้
ในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไม่ช าระเงินใดๆท่ี
เกี่ยวกับหุ้นกู้   

6.9 ตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ จะไม่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใดๆ 
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ 
เว้นแต่ (ก) การกระท าดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการช าระหน้ีตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้หรือ 
(ข) เป็นการโอนกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือกิจการท่อจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ ตลอดจนทรัพย์สินใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งส าเนางบการเงินรายปี และรายงานประจ าปีท่ีเสนอต่อ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันท่ี 
ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากน้ี ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดส่งเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นท่ีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรตามสมควรและจ าเป็น ท้ังน้ี ภายใน
ระยะเวลาท่ีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะก าหนดอย่างสมเหตุสมผล 

4. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้  -ไม่ได้ก ำหนด- 7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

 ผู้ออกหุ้นกู้รับรองต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายว่าการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้หรือการด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ท่ี
เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้เป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ รวมท้ัง
กฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

หลักทรัพย์ทุกประการ และไม่เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ 
ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อสัญญาใดๆ ท่ีผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้หรือมีอยู่กับ
บุคคลอื่นใด 

5. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ีถือเป็นการผิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงิน
จ านวนอื่นใดในวันถึงก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัด
ไม่ช าระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นน้ันยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน 
นับจากวันท่ีได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ หรือผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย

ละ [] ของหุ้นกู้ท่ียังมิได้ท าการไถ่ถอนท้ังหมด 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดช าระหน้ีไม่ว่าในมูลหน้ีใด ๆ เป็นจ านวนเงินรวมกัน

เกินกว่า [] บาท หรือเงินสกุลอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเท่า จากการท่ี (1) 
ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ช าระหน้ีดังกล่าวภายในก าหนดช าระหน้ีเดิมหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีเจ้าหน้ีขยายให้ หรือ (2) หน้ีดังกล่าวถูกเจ้าหน้ีเรียกให้
ช าระคืนก่อนก าหนดตามสิทธิของเจ้าหน้ีในสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 

[] บาท หรือเงินสกุลอื่นท่ีมีจ านวนเทียบเท่า 

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ีถือเป็นเหตผุิดนัดตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึง
ก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวมี
สาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ช าระเงิน
ดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นเวลา 5 (ห้า) วัน นับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระนั้น 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออื่นๆ นอกจากการผิดนัดไม่
ช าระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นน้ันยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 45 (สี่สิบ
ห้า) วัน นับจากวันท่ีได้มีการส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
ข้อก าหนดสิทธิและขอให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
ผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ท่ียัง
มิได้ท าการไถ่ถอนท้ังหมด  

(ค) หน้ีของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นมูลหน้ีตามสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ ตราสารหน้ีหรือท่ี
เกิดจากการด าเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้
รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหน้ีทางการเงินหรือไม่
ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหน้ีในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหน้ีท่ีมีเงื่อนไข 
หรือโดยประการอื่น) ท่ีผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหน้ี หรือเป็นผู้
ท่ีมีหน้าท่ีต้องช าระหน้ีในฐานะผู้ค้ าประกัน ผู้รับรอง หรืออาวัลตั๋วเงินถึง
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

(จ) มีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้มีค าสั่งหรือ
มติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ออก
หุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหน้ีสินล้นพ้นตัวตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือมีการยึด /
อายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

12.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 12.1 หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ท่ีถือหุ้นกู้

หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [] ของหุ้นกู้ท่ียังมิได้ไถ่ถอน
ท้ังหมด หรือ  

(ค)  หากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)  

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงิน
ต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ท่ีค านวณจนถึงขณะน้ันซึ่งถือเป็นอัน
ถึงก าหนดช าระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีท่ีเกิดขึ้น
น้ันด้วย  ท้ังน้ี การท่ีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใด ๆ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการ
พิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็นประการอื่น ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัด
เช่นเดียวกันน้ันเกิดขึ้นกับหุ้นกู้ท้ังหมด 

 

ก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตามสัญญาหรือตราสารท่ีเกี่ยวข้องเป็น
จ านวนเงินตามมูลหน้ีเดียวหรือหลายมูลหน้ีรวมกันเกินกว่า 50,000,000 
(ห้าสิบล้าน) เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หลังจากได้ค านึงถึงข้อก าหนดเรื่องการบอก
กล่าวท่ีระบุไว้ในสัญญาหรือตราสารแล้วหรือพ้นระยะเวลาท่ีได้รับการ
ผ่อนผันแล้ว 

(ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ ค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่
สามารถช าระหน้ีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดหรือค าชี้ขาดอันเป็นท่ีสุดของอนุญาโตตุลาการน้ันๆ และ
การไม่ช าระหน้ีดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ในการช าระหน้ีหุ้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ 
ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หรือได้มีค าสั่งหรือมติ
ใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือมีการยึด/
อายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย และการเริ่มด าเนินการ ค าพิพากษา ค าสั่งหรือมติใดๆ มิได้ถูก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท าให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจาก
วันท่ีมีการเริ่มด าเนินการหรือวันท่ีมีค าสั่งน้ันๆ  

(ฉ) ผู้ออกหุ้นกู้ด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ 
เว้นแต่ กรณีการเลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นกรณีท่ีเกี่ยวกับ
การควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการด าเนินการ
ดังกล่าว นิติบุคคลท่ีจะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหน้ีสิ้นหรือข้อผูกพัน
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ท้ังหมดของผู้ออกหุ้นกู้ท่ีเกี่ยวกับหุ้นกู้โดยชัดเจน 

11.2 เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหน่ึงตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าราย
เดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ท่ียังมิได้ไถ่ถอนท้ังหมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ออกหุ้นกู้ให้ท าการช าระเงิน
ต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ท่ีค านวณจนถึงขณะน้ันซึ่งถือเป็นอันถึง
ก าหนดช าระโดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทันที โดยให้ระบุกรณีท่ีเกิดขึ้นน้ัน
ด้วย ท้ังนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องยืนยันต่อผู้ออกหุ้นกู้ว่าในความเห็นของ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ น้ีได้และมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้  

6. อ า น า จ ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม
รับผิ ดชอบของผู้ แทนผู้ ถื อ 
หุ้นกู ้

14. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปน้ี 

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติ

13. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกครั้งและเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นกู้ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่นๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์
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หัวข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ท่ีมี  หรืออาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ของผู้ถือหุ้นกู้อย่างร้ายแรง 

 



 

 
   

 

ร่างสญัญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

ระหว่าง 

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

“บริษัท” 

 

กับ 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู”้ 

 

วันที่ [21] พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

 

 
ชั้น 22 อาคารเมอคิวรี ่

540 ถนนเพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
ประเทศไทย 



 

 

   

 

สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกูบ้ริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่  555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู”้) อีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยที ่

ก. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” จ านวนไม่เกิน [15,000,000,000] ([หนึ่งหมื่นห้าพันล้าน]) บาท (“หุ้นกู้”) ออกโดย
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศท่ี ทจ. 9/2552”) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในร่าง
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แนบท้ายสัญญานี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข. บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระท าตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศท่ี ทจ. 37/2552”) ให้ท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับท าหน้าที่นี้ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็น 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  
ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
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หุ้นกู้ในนามของผู้ถือหุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ และ
ข้อก าหนดสิทธิ  

2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2.1 บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุ
ของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ [] ([]) ต่อปีของมูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิก
(Outstanding Amount) ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทจะช าระค่าตอบแทนส าหรับปีแรกให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ ส่วนค่าตอบแทนส าหรับปีต่อๆ ไป จะช าระภายใน 15 (สิบ
ห้า) วันนับตั้งแต่วันครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หากวันก าหนดช าระ
ค่าตอบแทนดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือของบริษัท ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการ
แรกถัดไป 

2.2 บริษัทตกลงที่จะช าระเงินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาฉบับนี้ ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่จ่ายไปจริง (รวมภาษี
อากรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว) โดยจะช าระให้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดังกล่าวไม่ชัดเจน และจ าเป็นต้องขอค าชี้แจง หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายนั้นๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งค าชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทขอค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริษัทช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน 
นับจากวันที่บริษัทได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว  

2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทตกลงช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่
ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมได้สิ้นสุดการท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่แล้ว  

หากบริษัทได้ช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าระยะเวลา
ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่
บริษัทโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ โดยไม่ชักช้า 
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2.4  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องช าระค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้ตาม  
ข้อ 2.1 คืนให้แก่บริษัทตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  

2.5 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ต่อไปเท่าที่
จ าเป็นและสมควร บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ค านวณค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริง นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดหน้าที่ 

2.6 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และปรากฏว่ามีเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมคงค้างซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทช าระ
เงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยไม่ชักช้า ภายหลังจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สิ้นสุดหน้าที่ตามข้อ 2.5 (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทตกลงช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการช าระค่าใช้จ่ายและการด าเนินการในกรณีที่บริษัท 
มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามข้อ 2.2 

3. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา 

3.1 บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552 ประกาศที่ ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่างๆ ของ
ส านักงาน กลต. คณะกรรมการ กลต. และหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ  
ตามความจ าเป็นและสมควร 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่
จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับ
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

3.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือโดย
มิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
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โดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูล 
ที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและ 
ด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้ แม้จะปรากฏ 
ในภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 

3.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ง
การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

(ข) ด าเนินการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ พระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552  และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การกระท าของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 
และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระท าการดังกล่าวด้วยตนเอง 

4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ คือวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

5. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

5.1.  เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไข  
การขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่
ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญานี้ หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืน
นั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่ตามสัญญานี้ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยท าเป็น
หนังสือบอกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน มายังบริษัท 
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5.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบริษัทจัดให้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่
เสนอโดยบริษัทให้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยบริษัทเข้าท า
หน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด
อนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ   

5.3 นอกจากกรณีการเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 แล้ว การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

5.4 ไม่ว่ากรณีใด การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. ตาม
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อบริษัทได้ด าเนินการเกี่ยวกั บการ
แต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 
(สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดย
เรียบร้อย 

6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เม่ือเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้  

6.1  ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ช าระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้วและ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือ 

6.2  มีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยบริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ 

6.3  มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ 
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6.4  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือ
ข้อก าหนดสิทธิ และการผิดสัญญาดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นท าการแก้ไขการไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญา
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา  

6.5 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือ 

6.6 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด  

7. ภาษีอากร 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเอง
ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดจากสัญญานี้ บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระเองทั้งสิ้น 

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการ  
ต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และเอกสารแนบท้าย
ข้อก าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการด าเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการนั้น 
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9. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ท าเป็นหนังสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสารและยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล พร้อมลงนามรับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ท าการส่งหนังสือบอกกล่าว
ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู:้ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์  02-537-2750 
โทรสาร  02-537-2791 
บุคคลติดต่อ คุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู:้ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 11 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  02-470-1952 
โทรสาร   02-470-3684 
บุคคลติดต่อ  คุณยรรยงค์ ธรรมเจริญ 

10. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 

หากบทบัญญัติใดๆ แห่งสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ  ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้นๆ ไม่มีผลท าให้ส่วน
อื่นๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้  ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้
บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย 

11. ค่าใช้จ่าย 
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เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดท า
สัญญานี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา 

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันต่างๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับ
นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุกๆ ประการ  

13. การรักษาความลับ 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใด ที่มีลักษณะเป็น
ความลับ ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ไว้เป็น
ความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือค าสั่ง
ศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นใดมีอ านาจตามกฎหมาย   
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สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ พร้อมตราประทับ (หากมี) 
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
([]) 

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
(นาย[อภิชาติ นาคปรีชา]) 

 
 
     
([นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา]) 
พยาน 

 
 
     
([นายยรรยงค์ ธรรมเจริญ]) 
พยาน 
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เอกสารแนบท้าย 
ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 
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กลุ่มส ารวจฯ 1 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP x / /
*0

/

2 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากัด PTTNGD

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด PTTLNG x

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด CHPP

5 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ ากัด PTTCL

6 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด PTTRB

7 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

8 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด PTTGE x

9 บริษัท บซิิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด BSA

10 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ากัด TLBC x

11 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด PTTPM /

12 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสตกิส์ จ ากัด PTTPL

13 บริษัท พีทีที แท้งค์ เทอร์มินัล จ ากัด PTT TANK

Trading 14 บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด PTTT x /

15 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด EnCo x

16 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด PTTI x / / /

17 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ากัด PTTUT x

18 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด TP x

19 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด IPT x

20 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด TTM-T

21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด TTM-M

22 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น จ ากัด DCAP

23 บริษัท ราชบรีุ เพาเวอร์ จ ากัด RPCL

24 บริษัท บี.กริม บไีอพี เพาเวอร์ จ ากัด B.Grimm BIP

25 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด NNEG

26 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด BIC

27 บริษัท ท่อส่งปโิตรเลียมไทย จ ากัด THAPPLINE /

28 บริษัท ปโิตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด PA-Thai

29 บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS /

30 บริษัท บริการน้ ามันอากาศยาน จ ากัด IPS

31 บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด FPT

32 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จ ากัด VLPG

33 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

34 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

35 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

36 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

37 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) PTTGC / / */ 0/

38 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด PPCL x / 0/ /

39 บริษัท สตาร์ ปโิตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด SPRC / / /

40 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP / / */

41 บริษัท บางจากปโิตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP x / / /

42 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC / / / 0/

43 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด HMC /

44 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด PTTAC

45 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด PTTME /

46 บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด PMBC

47 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จากัด PTTES

48 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TIP /

49 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส์ จ ากัด PTTICT /

กลุ่มก๊าซ

อ่ืนๆ

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
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