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อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 ตอป
จํานวนประมาณ 4,118,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 4,118,000,000 บาท

เสนอขายใหกับผูลงทุนสถาบัน

มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท
มูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 4,118,000,000  บาท

ผูจัดการการจัดจําหนาย
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ผูแทนผูถือหุนกู
บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุนกู
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2548
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548

กอนตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือช้ีชวนนี้มิไดเปนการแสดงวาคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพย ท่ี 
เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนนี้แตอยางใด  ท้ังนี้ การ
รับรองความถูกตองครบถวนของหนังสือช้ีชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย

หากหนังสือช้ีชวนมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือ
เจาของหลักทรัพยได ตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ช้ัน 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในทุกวันทํา
การของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน



Disclaimer

หนังสือชี้ชวนนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรตอผูลงทุนสถาบันเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุนกูไมมี
ประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2/2548 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563”     (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเปนหุนกูที่ออกและเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันที่มีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทที่กําหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 32/2544  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูที่ออกใหม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนายไมอนุญาต
ใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวขึ้นใหมไมวาทั้ง
หมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว หนังสือชี้
ชวนนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจใน
การลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือหุนกูรวมถึง
ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเกี่ยวกับการดําเนิน
การของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับ
การพิจารณาลงทุนในหุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้หนังสือชี้ชวนมีขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-
Looking Statements) ทีเ่กีย่วของกบับทวเิคราะหและขอมลูอืน่ๆ ซ่ึงบริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานใน
อนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่ยังไมอาจกําหนดไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความในลักษณะดังกลาว
เกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงขอความทีม่ลีกัษณะเปนการคาดการณใน
อนาคตดงักลาวเปนความเหน็ของบรษิทัในปจจบุนัเกีย่วกบัเหตกุารณในอนาคตซึง่มไิดเปนการรบัรองผลประกอบการในอนาคต
ของบริษัทแตอยางใด ดังนั้นผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตจึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ปรากฏอยูในขอ
ความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอ
ความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความ
สมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจง
ลวงหนา

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนายจะ
ไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมี
ความเสี่ยงซ่ึงผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของ
ตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตอง
ไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษา 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง

การจัดสงหนังสือชี้ชวนนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือชี้
ชวนนี้ถูกตองครบถวนสมบูรณไมวาในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 หนาที่ 1

สวนท่ี 1
ขอมูลสรุป

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

ปตท. เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญ
ในธุรกิจการจัดจําหนายและการคาสากลผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นในประเทศ
ไทย

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปน้ี

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดวย
1. ธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซึ่งทําหนาที่จัดหากาซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการสํารวจและ
ผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”)  และมีการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอีกดวย

2. ธุรกิจน้ํามัน การดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามัน และการคาสากล (Trading) ซึ่งรวมถึงการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลง
ทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ

รายไดของ ปตท. และบริษัทยอย ที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2545-2547 และไตรมาสที่ 1 ป 2548 สวน
ใหญเปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกัน ในงวดระยะเวลาดังกลาว กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้

ผลิตภัณฑ/บริการ ป 2545 (ปรับปรุงใหม) ป 2546 (ปรับปรุงใหม) ป 2547  (ปรับปรุงใหม) ไตรมาสที่ 1 ป 2548
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายได
1. ผลิตภัณฑกาซ 138,211.77 34.9 156,727.93 32.0 177,077.77 27.5 47,528.21 24.9
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 230,190.68 58.0 294,281.00 60.1 424,821.48 65.9 129,309.43 67.6
3.  ผลิตภัณฑปโตรเคมี
รวม

28,148.46
396,550.91

7.1
100.0

38,704.48
489,713.41

7.9
100.0

42,773.80
644,673.05

6.6
100.0

14,323.62
191,161.26

   7.5
100.00

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย
1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 46,323.86 85.0 54,174.63 86.7 72,959.41 92.0 19,333.74 78.0
2. กลุมธุรกิจน้ํามัน 6,236.44 11.4 5,581.44 8.9 5,643.35 7.1 2,088.18 8.4
3.  กลุมธุรกิจปโตรเคมี
4. กลุมธุรกิจการกลั่น
รวม

1,964.84
-

54,525.14

3.6
-

100.0

2,744.94
-

62,501.01

4.4
-

100.0

99.78
636.31

79,338.85

0.1
0.8

100.0

20.56
3,346.13

24,788.61

0.1
13.50

100.00
ภาษีอากร 10,445.28 14,413.93 18,676.57 6,296.79
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 24,352.18 37,579.58 62,666.47 25,995.90
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นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับ
สากล และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมทั้ง
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและจริงจัง

บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุนกูประเภทระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไมเกิน 4,118 ลานบาท โดยมีช่ือเฉพาะของหุนกูคือ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2548
ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2563” เสนอขายแกนักลงทุนสถาบัน โดยหุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ AA+ จาก
บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน )
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สวนที่ 2 หนาที่ 1

สวนท่ี 2
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ ปตท.”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียมดําเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียม รวมทั้งรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับปโตรเลียม

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 671

Home Page : http://www.pttplc.com

โทรศัพท : 0-2537-2000

โทรสาร : 0-2537-3498-9

วัตถุประสงค : บริษัทมีวัตถุประสงคในการนําเงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้เพื่อนํา
ไปชําระคืนหนี้และ/หรือเพื่อการนําไปใชในการประกอบธุรกิจทั่วไป
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
2.1.1 ความเปนมา

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

ปตท.จึงไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีกระทรวง
การคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1 ทั้งนี้ นับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งดังกลาว ปตท.ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความ  รับผิด สิน
ทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพื่อให ปตท.สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิ
ภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหคงอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของ ปตท. ตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521
ทั้งนี้ โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว สิ้นสุดลงเมื่อ ปตท.สิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธี
งบประมาณ

ณ 20 กรกฎาคม 2548 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250  บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,837,245,725 ลานหุน โดยเปน
ทุนชําระแลว 27,972,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,797,245,725 หุน   

2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา

ป 2542

กรกฎาคม : โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงเบญจมาศระยะแรกกอสรางแลวเสร็จ มีความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติ 180 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยเริ่มรับกาซธรรมชาติเขาทอและสงกาซธรรมชาติเขาสูระบบคูขนาน

สิงหาคม : โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงไพลินระยะแรกกอสรางแลวเสร็จ มีความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติ 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยเริ่มรับกาซธรรมชาติเขาทอ และสงกาซธรรมชาติเขาสูระบบ
คูขนาน

                                                          
/1 ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่

เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้งบริษัทมาบังคับใช
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ตุลาคม : ปตท.และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติประเทศมาเลเซีย ในฐานะผู
ซื้อรวม ในสัดสวนรอยละ 50 เทากัน ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ กับกลุมผูขายกาซธรรมชาติใน
พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) รวมทั้งสัญญาอื่นอีก
3 ฉบับ ไดแก สัญญาผูถือหุนบริษัทรวมทุน เพื่อรวมทุนทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ สัญญา
การใหยืมคืนกาซธรรมชาติ และสัญญาแมบทการรวมทุนเพื่อนํากาซธรรมชาติจากเจดีเอไปใชประโยชน

ธันวาคม : คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท. ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้บริษัท ไทยออยล จํากัด
(“ไทยออยล”) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542 โดยใหเพิ่มทุนในไทยออยล 250 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.99 เทากับเจาหนี้ของไทยออยล และให ปตท.เปนผูจัดหาวัตถุดิบและ
รับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันจากไทยออยลไมนอยกวารอยละ 49.99 จนถึงเต็มกําลังการผลิตเปนเวลา 14 ป รวมทั้ง
ใหวงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเวลา 3 ป

ป 2543

มกราคม : ปตท. ไดเขาสูระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หรือ Performance Agreement (PA) เปนครั้ง
แรก ซึ่งระบบนี้จะมีการกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนแบบปตอป เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในดานประ
สิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพทางกายภาพ คุณภาพการใหบริการ การดําเนินงานตามแผนรัฐวิสาหกิจ
คุณภาพของแผนวิสาหกิจ และคุณภาพการบริหารและการกํากับดูแลที่ดี

กุมภาพันธ : ปตท. และ Petronas ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ขึ้นในประเทศไทย
เพื่อดําเนินธุรกิจขนสงกาซธรรมชาติที่ไดจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย(Malaysia-Thailand Joint
Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทยและไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย ใหบริการ
แยกกาซธรรมชาติ และขนสงกาซหุงตมทางทอไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย จากนั้นในเดือนมีนาคม ไดรวม
กันจัดตั้ง Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการขนสง
กาซธรรมชาติและกาซหุงตมทางทอจากชายแดนไทย - มาเลเซียไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซียเปนหลัก

เมษายน : ปตท. เริ่มเปดบริการคลังน้ํามันสระบุรี เพื่อจัดสงน้ํามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
ความจุของถังรวมทั้งสิ้น 70 ลานลิตร

กรกฎาคม : ปตท. ไดติดตั้งหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติและอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ ณ โรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยอง สงผลใหกาซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ และมีคาความรอนคงที่เปนหนึ่งเดียว ทํา
ใหปริมาณการสงกาซธรรมชาติเพิ่มจากเดิมไดอีกไมตํ่ากวา 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน

: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาการรับภาระผูกพันที่จะตองจายคากาซธรรมชาติจาก
สหภาพเมียนมารในสวนที่ไมไดรับในปสัญญานั้นๆ (Take-or-Pay)  ไปกอนแลวคอยทยอยรับคืน (Make Up)
ในภายหลังโดยให ปตท. ชําระคากาซธรรมชาติ Take-or-Pay และ เปนแกนกลางในการจัดสรรภาระดังกลาว
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของแบงรับตามความรับผิดชอบโดย ปตท.  กฟผ. และลูกคาผูใชกาซธรรมชาติแบงรับ
ภาระรอยละ 11.4  รอยละ 12.8 และรอยละ 75.8  ตามลําดับ

สิงหาคม : ปตท. ไดขยายคลังกาซปโตรเลียมเหลวของคลังกาซบานโรงโปะ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย
กอสรางถังกาซขนาด 1,000 ตัน จํานวน 1 ถัง ทําใหคลังกาซบานโรงโปะมีความจุเพิ่มขึ้นรวมเปน 3,000 ตัน



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 15

ตุลาคม : ปตท. ไดลงนามในสัญญาแมบท (Ratchaburi Master Gas Sales Agreement: RMGSA) กับ กฟผ. โดย กฟผ.
จะเปนผูรับประกันการรับกาซธรรมชาติขั้นต่ําสําหรับโรงไฟฟาราชบุรี และไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระยะเวลา 25 ปกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด

พฤศจิกายน : โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย กอสรางแลวเสร็จ  โดย ปตท. เริ่มรับกาซธรรมชาติจาก
สหภาพเมียนมารเขาสูระบบในปริมาณ 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อนําไปใชในโรงไฟฟาวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ธันวาคม : ปตท. รวมลงนามกับ กฟผ. และบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (“บทม.”) ในการพัฒนา
โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant Project)
ใหแก บทม. เพื่อใชในอาคารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ปตท. และ กฟผ. จะขออนุมัติคณะ
รัฐมนตรีจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อดําเนินโครงการดังกลาว มูลคาประมาณ 60 ลานเหรียญสหรัฐ

ป 2544

กรกฎาคม : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ให ปตท. และ/หรือ บริษัทที่ ปตท. ถือหุนมากกวา
รอยละ 50 และ/หรือ บริษัทที่ ปตท. และหนวยงานของรัฐถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 บริหารงาน
ในรูปแบบบริษัทเอกชน

: ปตท. และกลุมผูขายกาซธรรมชาติแหลงบงกช รวมกันลงนามใน “ขอตกลงความรวมมือการซื้อขายกาซธรรม
ชาติแหลงบงกช” จากการที่  ปตท. จะนํายอดกาซสวนที่ไดรับเกินจากปริมาณขั้นต่ําตามสัญญา (Carry-
Forward) ไปหักลดปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาที่จะตองรับซื้อตามสัญญาในอนาคต

สิงหาคม : วันที่ 31 สิงหาคม 2544 กลุมผูขายกาซธรรมชาติแหลงบงกชตกลงในหลักการที่จะชดเชยสิทธิดังกลาวให
ปตท. คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 863 ลานบาท โดย ปตท. ไดนําเงินบางสวนมอบใหรัฐบาลเพื่อนําไปลดภาระคา
ไฟฟาและติดตั้งเครื่องวัดหนวยไฟฟาใหแกประชาชน

ตุลาคม : ปตท. ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือการซื้อขายกาซธรรมชาติกับกลุมผูขายกาซธรรมชาติตามสัญญา
ยูโนแคล 1 กลุมผูขายกาซธรรมชาติตามสัญญายูโนแคล 2 และ 3 และกลุมผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง
ทานตะวัน/เบญจมาศ จํานวน 3 ฉบับ โดยสาระสําคัญของขอตกลงมีดังนี้ : ขอตกลงกับกลุมผูขายกาซธรรม
ชาติตามสัญญายูโนแคล 1 และสัญญายูโนแคล 2 และ 3 นั้น เปนการรับซื้อกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณขั้น
ตํ่าตามสัญญาจํานวน 7.3 พันลานลูกบาศกฟุต ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 และจํานวน
11 พันลานลูกบาศกฟุต ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 ตามลําดับ โดยกลุมผูขาย
ตกลงลดราคาสําหรับปริมาณสวนเพิ่ม โดยเปนสวนของสัญญายูโนแคล 1 จํานวนประมาณ 207 ลานบาท และ
สวนของยูโนแคล 2 และ 3 จํานวนประมาณ 431 ลานบาท ซึ่ง ปตท. ไดรับเงินจากกลุมผูขายแลว และไดมอบ
เงินจํานวนดังกลาวใหแกรัฐบาล ทั้งนี้ ตามขอตกลงกับผูขายกาซธรรมชาตินั้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาขาง
ตน หาก  ปตท. รับกาซธรรมชาติไมไดตามปริมาณที่ตกลงเพิ่มขึ้นมานั้น ปตท. จะตองชําระเงินดังกลาวคืนให
แกกลุมผูขายดวย ในอัตรา 28.3562 บาทตอหนึ่งพันลูกบาศกฟุต ในกรณีของสัญญายูโนแคล 1 และอัตรา
39.1818 บาทตอหนึ่งพันลูกบาศกฟุต สําหรับสัญญายูโนแคล 2 และ 3 สําหรับปริมาณสวนที่รับไมได ในสวน
สาระสําคัญของขอตกลงกับกลุมผูขายกาซธรรมชาติจากแหลงทานตะวัน/เบญจมาศ ซึ่ง ปตท.ไดตกลงรับซื้อ
กาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาอีกจํานวน 56 พันลานลูกบาศกฟุต ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544 ถึง
เดือนกุมภาพันธ 2547 ซึ่งขอตกลงดังกลาวทําใหสามารถประหยัดคากาซธรรมชาติประมาณ 512 ลานบาท
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โดยกลุมผูขายตกลงลดราคากาซธรรมชาติสําหรับปริมาณสวนเพิ่มนั้นในอัตรารอยละ 12 ของราคาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติตามสัญญา โดยมีขอกําหนดวา ปตท. จะตองรับกาซธรรมชาติสวนที่เพิ่มนั้นไมนอยกวารอยละ 75
ของปริมาณสวนที่เพิ่มที่ตกลงกันในแตละปที่กําหนดตามสัญญา (Take-or-Pay) และหากกลุมผูขายไมสามารถ
จัดสงปริมาณกาซธรรมชาติสวนที่เพิ่มดังกลาวใหแก ปตท. ได กลุมผูขายกาซธรรมชาติตกลงจายคาปรับ (โดย
การใหเปนสวนลดราคากาซธรรมชาติแก. ปตท.) ในอัตรารอยละ 12 ของราคากาซธรรมชาติตามสัญญา
สําหรับปริมาณกาซธรรมชาติของสวนที่เพิ่มที่ขาดสง (Shortfall) ทั้งนี้ ปตท. จะนําสวนที่ประหยัดไดจากการ
เจรจาครั้งนี้ไปใชในการลดราคากาซธรรมชาติใหแกภาคการผลิตไฟฟาและอุตสาหกรรมตอไป

ธันวาคม : PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) ไดทําการเขาซื้อหุนสามัญของ New Links Energy
Resources Co., Ltd. (New Links) โดย New Links ถือหุนใน PT. Medco Energi International Tbk. (Medco)
คิดเปนรอยละ 85.44 การซื้อหุนดังกลาวใชเงินลงทุนประมาณ 225 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับเปนการซื้อ
หุน Medco ทางออมที่ราคาประมาณหุนละ 0.1975 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทําให PTTEPO ถือหุนคิดเปนรอยละ 40
ของทุนชําระแลวใน New Links

ป 2545

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

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

กันยายน : ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท อมตะจัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด สําหรับการ
จัดหากาซเพื่อจําหนายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี

ตุลาคม : วันที่ 29 ตุลาคม 2545 ปตท. และ ผูขายกาซฯแหลงเยตากุนไดลงนามใน Side Letter Agreement ของสัญญา
เยตากุน ซึ่งชวยบรรเทาขอผูกพัน Take-or-Pay ของ ปตท. กลาวคือ ปตท.  ตกลงรับกาซฯเพิ่มขึ้นจาก 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวันเปน 260 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในเดือนตุลาคม 2545 เนื่องจากประเทศมีความตองการใช
กาซฯเพิ่มขึ้นในชวงเวลานั้น โดยที่ถาหากในไตรมาสที่ 4 ของป 2545 ปตท. ไมสามารถรับกาซฯสวนเพิ่ม
จํานวน 60 ลานลูกบาศกฟุตตอวันได ปตท. สามารถไปรับในป 2546 แทน โดยไมคิดเปนภาระ Take-or-Pay
ของป 2545 นอกจากนี้ ผูขายกาซฯตกลงเลื่อนกําหนดการรับ DCQ ที่ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวันออกไปจาก
วันที่ 1 เมษายน 2547 จนกวาการกอสราง Compressor ที่ BVW#7 จะแลวเสร็จ แตไมเกินวันที่ 1 มกราคม
2548 และ หากการกอสราง Compressor ที่ BVW#7 ยังไมแลวเสร็จโดยมีสาเหตุจากความลาชาของการอนุมัติ
EIA จะสามารถเลื่อนการรับกาซฯที่ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวันออกไปไดอีก 2 เดือน อีกทั้ง มีการเปลี่ยนเง่ือน
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ไขการรับกาซ Make-up จากแบบรายปเปนแบบรายเดือน เพื่อให ปตท. สามารถ Make-up ใหหมดไดเร็วขึ้น
สําหรับราคากาซฯ ทั้งสองฝายตกลงใหราคากาซฯสําหรับปริมาณกาซฯสวนที่เกินกวา 300 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวันในชวงเดือนเมษายน 2547 – ธันวาคม 2550 มีคาเทากับรอยละ 90 ของราคาน้ํามันเตา นอกจากนั้น ผูขาย
กาซฯตกลงใหเงินชวยเหลือในการดัดแปลงโรงไฟฟาราชบุรี เพื่อใหโรงไฟฟาราชบุรีสามารถรับคาความรอน
ของกาซฯไดสูงขึ้น  กฟผ. ดําเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใหสามารถรับกาซธรรมชาติที่มีคาความ
รอนสูงขึ้นแลวเสร็จ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอตกลงกับ ปตท. และตอมาเมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2545 กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 3 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี
จํากัด (กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 1 และ 2 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ใน
วันที่ 18 เมษายน 2545)

พฤศจิกายน : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูขายกาซฯแหลงทานตะวันไดลงนามสัญญาแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 (Second Amendment) ตามขอตกลงเบื้องตนที่ไดลงนามไวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2544

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ LPG และ NGL กับบริษัทระยอง
โอเลฟนส (ROC) สําหรับผลิตภัณฑ LPG ในชวงแรกจะเปนการซื้อขายแบบ Spot และหลังจากโรงแยกกาซฯ
หนวยที่ 5 แลวเสร็จ ปริมาณซื้อขายจะเพิ่มเปน 48,000 – 240,000 ตันตอป และสําหรับผลิตภัณฑ NGL มี
ปริมาณซื้อขาย 72,000 – 200,000 ลูกบาศกเมตรตอป โดยสัญญาซื้อขายจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ป 2546

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

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

กรกฎาคม : คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให ปตท. และบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมสามารถขอ
รับการสงเสริมการลงทุน และไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน และเห็นชอบมิใหนําคําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใช
บังคับแก ปตท. และบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม รวมทั้งมิใหนําประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยว
กับนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุนในสวนที่ใชพิจารณาโครงการลงทุนที่เปนรัฐวิสาหกิจและ
กิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบังคับกับ ปตท. ดวย

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ปตท. ไดลงนามสัญญาปรับราคาขายผลิตภัณฑ Ethane กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ
จํากัด (มหาชน) จากเดิมใชราคา Net Back จาก Agreed Ethylene เปนราคาอางอิงกับ HDPE (Film grade)
สัญญามีผลบังคับใชต้ังแต 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2559
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ตุลาคม : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงไพลิน ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
(Third Amendment) โดย ปตท. จะซื้อกาซฯ เพิ่มขึ้น ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดยมีสวนลดราคากาซฯ รอย
ละ 3 สําหรับปริมาณกาซฯ ทั้งหมด และหลังจากการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3 แลวเสร็จในตนป 2549
ปริมาณการซื้อขายกาซฯ จะเพิ่มขึ้นอีก โดยมีสวนลดราคากาซฯ มากขึ้นเปนรอยละ 5 สําหรับกาซฯ ทั้งหมด

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

 : เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงเอราวัณและยูโนแคล 2&3 ไดลงนามใน Heads of
Agreement โดย ปตท.จะซื้อกาซฯ เพิ่มขึ้นจากปริมาณตามสัญญาปจจุบัน หลังจากโครงการกอสรางทอสงกาซ
ฯ เสนที่ 3 แลวเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 ป 2549

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป จํานวน
792,141,000 หุน ในราคาหุนละ 30 บาท  เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2546

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

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดอนุมัติและออกบัตรสงเสริมการลง
ทุนสําหรับโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 โดยจัดอยูในประเภทกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ
(กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน)

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

ป 2547

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

: เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547  ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กับกลุมผู
ผลิตกาซธรรมชาติ แหลงอาทิตย ไดแก บริษัท ปตท.สผ.จํากัด (มหาชน)  บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด
และบริษัทโมเอโกะไทยแลนด จํากัด โดยมีปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน  เปนระยะเวลาอยางนอย 20 ป  โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซธรรมชาติ  ประมาณตนป พ.ศ. 2550
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กุมภาพันธ : ปตท. แลกหุนสามัญเดิมในโรงกลั่นบางจากทั้งหมดเปนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
(Depository Receipt : DR) ในอัตรา 10 : 5 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 20.01 เปน
รอยละ 9.28 และจะลดลงเปนรอยละ 6.20 เมื่อผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ DR หุนกูเปนหุนสามัญทั้งหมด
(Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาหามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับตั้งแตวันแรกที่ทําการซื้อขาย DR คือต้ัง
แตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547

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

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และได
รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16
กันยายน 2547 ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) จํานวนรวม 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกัน ปตท. ได
จําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทไทยลูบเบส จํากัดและบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ใหกับไทยออยล และนําเงิน
ที่ไดทั้งหมดมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO ทําให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยลหลัง
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคือรอยละ 49.54

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

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

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

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

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนโครง
การทอสงกาซฯ ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจ
การที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 20

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

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

: เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที แอ็ลเอ็นจี จํากัด เพื่อประกอบกิจการใหบริการและจัด
การ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) คลังสํารอง LNG และโรง
เปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุน 100%

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

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

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

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

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

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 ปตท.และ เปโตรนาส ในฐานะผูใชบริการ (Shippers) ไดมีการลงนามสัญญาการ
ใหบริการ TTM (Service Agreement) กับ Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. ในฐานะผูใหบริการ
(Operator)
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: เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติ เพื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแกงคอย จังหวัด สระบุรี
รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 1,468 เมกะวัตต ในชวงป 2550-2575 โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ เฉลี่ย
ประมาณ 125 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 และ เพิ่มเปน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ต้ังแต ป 2551
เปนตนไป

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

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

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

: เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุน
กับโครงการตางๆ ตามแผนแมบททอสงกาซธรรมชาติ ดังนี้

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

โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ

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

ป 2548

มกราคม : เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และธนาคารออมสิน ไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจในการเขารวมทุนกับกระทรวงการคลังในฐานะผูมีสิทธขาดในการจัดหาผูรวมลงทุนตามแผนฟน
ฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เพื่อที่ ปตท. จะสามารถเขาตรวจ
สอบสถานะและมูลคาของ TPI และบริษัทยอยไดอยางละเอียดครบถวน โดยในเบื้องตนคาดวากระทรวงการ
คลังจะจัดสรรหุนให ปตท. รอยละ 30 ทั้งนี้ การเขารวมลงทุนใน TPI จะทําให ปตท.สามารถใชธุรกิจของ TPI
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ในปจจุบันเปนฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully Integrated)
และจะมุงเนนการใชประโยชนจากศักยภาพของธุรกิจที่เกื้อกูลกัน

: เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548  ปตท. ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายเอทิลีนกับบริษัท Mitsui & Co. (Thailand) Ltd.
และบริษัท Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพื่อการสงออก ระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคา – 31
ธันวาคม 2548 โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตันตอป ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะชวยใหกลุม
ธุรกิจในเครือ ปตท.สามารถขยายปริมาณการคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสูตลาดตางประเทศใหไดมากขึ้น และเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติในอาวไทย

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 40 ที่ถือในบริษัท New Links Energy Resources
Limited (New Links) ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) ไดรับคาหุนและคาเงินชดเชยรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 236.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,102 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 38.33 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ) โดยมูลคาที่ซื้อมาในป 2544 ที่ 226.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,898 ลานบาท ที่
อัตราแลกเปลี่ยน 43.73 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการที่ผานมา PTTEPO ไดรับเงินปนผลทั้งสิ้น
33 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 1,419 ลานบาท) การขายหุนครั้งนี้ เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. ที่
ตองการให ปตท.สผ. เนนการลงทุนโดยตรงในแหลงปโตรเลียมแทนการลงทุนผานบริษัท โฮลด้ิง

เมษายน : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุน รวมกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด
(มหาชน) (NPC) และ บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มาร
เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) มีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE
ที่รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลี
เมอร ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาดการจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพื่อ
สรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร

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

: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ซึ่ง
ปตท.และบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รวมทุนจัดตั้งในสัดสวน 50:50 ขยายกําลังการผลิต Ethane
Cracker จาก 410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอ
ทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาดกําลังการผลิต
400,000 ตันตอป ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตรา
หนี้สินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.ประมาณ 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิง
พาณิชยประมาณไตรมาส 1 ป 2552



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 23

: เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติในหลักการให ปตท.ดําเนินโครงการกอสรางโรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 6 ขนาดกําลังการผลิต 600 - 650 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งสามารถผลิต Ethane ใน
ปริมาณเพิ่มเติมจากโรงแยกกาซฯ อีเทน เพื่อใหเพียงพอสําหรับการผลิตของ Ethane Cracker ที่ขนาด
1,000,000 ตันตอป ผลิต LPG 830,000 ตันตอป และ NGL 171,000 ตันตอป ระยะเวลากอสราง 27 เดือน เริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไตรมาส 4 ป 2551

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

: เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (RRC) และบริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) ซึ่ง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 36 ตามลําดับ ในขณะที่
CTTC ถือหุนใน SPRC รอยละ 64 โดยโครงสรางของการควบรวมกิจการจะอยูในรูปแบบของการแลกหุน
โดยมี RRC เปนบริษัทหลัก ทั้งนี้ ภายหลังการแลกหุนแลวเสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุนผาน CTTC) จะถือ
หุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวมในสัดสวนรอยละ 62 และ 38 ตามลําดับ และสนับสนุนใหนําหุนของ
บริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คาดวาจะดําเนินการทํา IPO แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ปตท.มีแผนจะลดสัด
สวนการถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุนที่ ปตท. ถือบางสวน เพื่อทําใหสัดสวน
การถือหุนของ ปตท.และ CTTC อยูในระดับเทากันที่ประมาณรอยละ 35 ซึ่งจะทําให ปตท และ Chevron มี
ความเทาเทียมกันในการบริหารบริษัทที่เกิดจากการควบรวม

: เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวม ไทย –
มาเลเซีย (Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กับ
บริษัทกลุมผูขายซึ่งประกอบดวย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA)
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเริ่มรับกาซฯ ใน
ชวงกลางป 2551 ในปริมาณเริ่มตนเทากับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวันและปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถ
ปรับเพิ่มขึ้นไดถึง 470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวงป 2553 - 2555 ในกรณีที่มีปริมาณสํารองกาซฯรองรับมี
การปรับปริมาณซื้อขายในภายหลัง

: เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบบริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มีนโยบาย
ที่จะปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทใน
เครือ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนใหเกิดความรวม
มือในการวางแผนเชิงกลยุทธระหวาง NPC และ TOC
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กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซื้อไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมครั้งที่
4 และสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพิ่ม สําหรับโครงการบงกช กับกลุมผูรวมทุนในฐานะผูขาย ประกอบดวย
บริษัท ปตท. สํารวจและ ผลิต ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และบริษัท บีจี
เอเชีย แปซิฟค พีทีอี จํากัด เพื่อขยายพื้นที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิมใหครอบคลุมพื้นที่ปจจุบันของโครง
การบงกชทั้งหมด นอกจากนี้ ปตทไดตกลงรับกาซธรรมชาติเพิ่มเติมเปนจํานวนทั้งสิ้น 61 พันลานลูกบาศกฟุต
และ ผูขายจะชําระเงินลวงหนาให ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท ณ วันลงนามทําสัญญา

: เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ทั้ง
หมดที่บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ถืออยูจํานวน 8,483,000 หุน คิดเปนจํานวนประมาณรอยละ
1.03ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 58 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 492,014,000 บาท ภาย
หลังการซื้อหุนดังกลาว ทําใหปตท. ถือหุน TOC ทั้งสิ้น ในสัดสวนรอยละ 49.99

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

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจ

และผลิต การจัดหา การจัดจําหนายและการคาผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีใน
ประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวนรวม 39 บริษัท ในจํานวนนี้มีบริษัทที่มีความเปน
ไปไดหรืออยูระหวางการขาย/ถอนตัวหรือเลิกกิจการ จํานวน 4 บริษัท

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลักและธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้

2.2.1 ธุรกิจหลัก
2.2.1.1 ธุรกิจกาซธรรมชาติ

ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการ
สํารวจและผลิต การจัดหาจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการ
จัดจําหนาย  ทั้งนี้ การสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทที่มีบท
บาทสําคัญอยางยิ่งในการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติในประเทศไทย

2.2.1.2 ธุรกิจน้ํามัน

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน โดยครอบคลุมการตลาดคาปลีก การตลาดพาณิชย การตลาดตางประเทศ และผูคา
น้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
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(2) การคาสากล (Trading) ไดแก การนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งรวม
ถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีดวย

นอกจากนี้ กลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน
 ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นซึ่งอยูภายใตการดูแลของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.

และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายการเงินและบัญชีองคกร
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โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ บมจ. ปตท. และบริษัทในกลุม

ธุรกิจกาซธรรมชาติ
     ธุรกิจจัดหาและจัดจําหนาย
     ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ
     ธุรกิจโรงแยกกาซ
     ธุรกิจสํารวจและผลิต

 (ดําเนินการโดย บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม)

ธุรกิจน้ํามัน

การคาสากล (Trading)
 น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท
 ผลิตภัณฑปโตรเลียม
 ผลิตภัณฑปโตรเคมี

การจัดจําหนาย (Marketing)
 ตลาดคาปลีก
 ตลาดพาณิชย
 ตลาดตางประเทศ

 บจ.พีทีที แอลเอ็นจี (100.00%)
 บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 (66.48%)
 บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ (58.00%)
 บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย)                             (50.00%)
 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (50.00%)
 บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (40.00%)
 บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น             (35.00%)
 Independent Power (Thailand) Co., Ltd. (IPT)        (20.00%)

ี 

ธุรกิจปโตรเคมี
 บมจ. ไทยโอเลฟนส จํากัด /1       (48.97%)
 บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)/1  (45.96%)
 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ/1         (37.99%)
 บมจ.  บางกอกโพลีเอททีลีน                (50.00%)
 บจ.  พีทีที โพลีเอททีลีน (50.00%)
 บจ. พีทีที ฟนอล (40.00%)
 บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติง                     (50.00%)

 ธุรกิจการกลั่น
 บมจ. ไทยออยล  /1                (49.54%)
 บจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง    (100.00%)
 บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง   (36.00%)
 บมจ. บางจากปโตรเลียม/1       (7.91%)

ธร
กิจ

หล
ัก

การ
ลงท

นใน
บร

ิษัท
ตา
งๆ

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น

บมจ. ปตท.

/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ขอมูล ณวันที่ 31 มีนาคม 2548

อื่นๆ
 บมจ. ทิพยประกันภัย/1         (13.33%)
 บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (50.00%)

 PTT International Trading Pte., Ltd.       (100.00%)
 บจ. ปตท.(กัมพูชา)                            (100.00%)
 กลุม Subic Bay จํานวน 3 บริษัท           (100.00%)
 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ                (49.00%)
 บจ. ไทยลูบเบล็นดิ้ง                              (48.95%)
 Vietnam LPG Co., Ltd.                          (45.00%)
 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd.                        (40.00%)
 บจ. ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย)                    (35.00%)
 บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย                             (30.60%)
 บจ. บริการน้ํามันอากาศยาน                                      (16.67%)
 บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 1/          (7.06%)
 บจ. ขนสงน้ํามันทางทอ                                (2.76%)

      บริษัทที่อยูระหวางขาย/ถอนตัว/เลิกกิจการ
 กลุม PetroAsia จํานวน 3 บริษัท         (15.00-25.00%)
 บจ.ปตท.มารท (49.00%)
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แผนภาพการประกอบธุรกิจของกลุม ปตท. ที่ครบวงจรครอบคลุมตั้งแตธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน ขั้นกลาง จนถึงขั้นปลายในประเทศไทย

โรงแยกกาซ
ธรรมชาติ

ผูประกอบการ
สํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม
(ปตท.สผ.)

กาซธรรมชาติ

การจัดหานํ ้ามันดิบ

ระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ

ขั้นตน ขั้นกลาง

บรษิัทปโตรเคมี
ในกลุม

การคา

การตลาด
และการคา

การตลาด
และการคา

กาซธรรมชาติ ลูกคา

ขั้นปลาย
กา

ซธ
รร

มช
าติ

นํ้ า
มัน

การจัดหา
กาซธรรมชาติ ผลติภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ

คอนเดนเสทและนํ ้ามันดิบ

การตลาด
และการคาการจัดหาปโตรเลียม

บรษิัทโรงกลั่น
นํ้ ามัน
ในกลุม

คอนเดนเสท

นํ้ ามันดิบ
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2.3   โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย รอยละการถือหุน ป 2545
(ปรับปรุงใหม)

ป 2546
(ปรับปรุงใหม)

ป 2547
(ตรวจสอบ)

 ไตรมาสที่ 1
ป 2548

ของบริษัท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
1. ผลิตภัณฑกาซ บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ) 121,846.75 30.04 137,536.60 27.14 153,541.61 22.56 40,757.96 20.40

บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจน้ํามัน) 18,109.07 4.46 20,789.36 4.10 23,884.85 3.51 6,618.29 3.31
บจ ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - - - 1,652.55 0.24 562.46 0.28
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 23,341.74 5.75 26,653.20 5.26 29,981.49 4.40 8,110.98 4.06
หัก รายไดคากาซ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. (21,662.14) (5.34) (24,230.16) (4.78) (26,314.75) (3.87) (6,970.69) (3.49)
หัก  คาภาคหลวง (3,423.65) (0.84) (4,021.07) (0.79) (5,667.98) (0.83) (1,550.79) (0.78)

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซ 138,211.77 34.07 156,727.93 30.93 177,077.77 26.02 47,528.21 23.79
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจน้ํามัน) 222,023.56 54.74 284,120.37 56.07 383,945.89 56.41 115,728.67 57.94

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 6,890.68 1.70 8,473.47 1.67 17,813.27 2.62 5,011.41 2.51
หัก รายไดคาน้ํามันดิบ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. (6,532.17) (1.61) (7,869.95) (1.55) (16,843.25) (2.47) (4,794.55) (2.40)
PTT Philippines,Inc. 100.00 424.34 0.10 442.70 0.09 196.01 0.03 0.00 0.00
PTT International Trading Pte.,Ltd. 100.00 7,003.04 1.73 8,639.63 1.70 6,756.74 0.99 3,112.91 1.56
PTT (Cambodia)Co.,Ltd. 100.00 381.23 0.09 474.78 0.09 796.43 0.12 229.30 0.11
บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ 49.00 - - - - 31.59 0.00 31.43 0.02
กลุม Subic Bay 100.00 - - - - 9,352.57 1.37 2,401.39 1.20
บจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) 100.00 - - - - 20,954.55 3.08 7,588.87 3.80
บจ.ไทยลูบเบส (TLB) 55.00 - - - - 1,817.68 0.27 - -

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน 230,190.68 56.75 294,281.00 58.07 424,821.48 62.41 129,309.43 64.73
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ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย รอยละการถือหุน ป 2545
(ปรับปรุงใหม)

ป 2546
(ปรับปรุงใหม)

ป 2547
(ตรวจสอบ)

ไตรมาสที่ 1
ป 2548

ของบริษัท ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจน้ํามัน) 14,906.20 3.67 23,836.40 4.70 41,176.74 6.05 12,612.14 6.31

บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) 50.00 - - - - 1,597.06 0.23 1,711.48 0.86
Thai Olefins Public Co.,Ltd. (TOC) /2 13,242.26 3.26 14,868.08 2.93 - - - -

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี 28,148.46 6.94 38,704.48 7.64 42,773.80 6.28 14,323.62 7.17
รวมรายไดจากการขาย 396,550.91 97.77 489,713.41 96.64 644,673.05 94.71 191,161.26 95.70
4.  อื่นๆ
      4.1  รายไดอื่นๆ 6,348.41 1.57 5,344.40 1.05 8,809.35 1.29 2,045.06 1.02

4.2 กําไร(ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน 549.62 0.14 1,334.65 0.26 425.66 0.06 784.05 0.39

รวมรายไดอื่นๆ 6,898.03 1.70 6,679.05 1.32 9,235.01 1.36 2,829.11 1.42
5.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน)
      จากเงินลงทุนฯ 2,162.76 0.53 10,342.21 2.04 26,741.97 3.93 5,765.56 2.89
รวมรายได 405,611.70 100.00 506,734.67 100.00 680,650.03 100.00 199,755.93 100.00

    /1        ปตท.ถือหุน ปตท.สผ. ป 2545, 2546 2547 และไตรมาสที่ 1 ป2548 ในสัดสวนรอยละ 62.84    63.61  65.98 และ 66.48ตามลําดับ
   /2           TOC มีสถานะเปน บ.ยอยของ ปตท. ตั้งแตป 2545  โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 63.03  จนถึงเดือน ต.ค. 2546 จึงเปลี่ยนสถานะเปน บ.รวม  ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 1 ป 2548 ปตท.ถือหุน TOC
ในสัดสวนรอยละ 48.97
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท.สวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ  ซึ่งเปนการลง
ทุนในโครงการขนาดใหญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ  และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกาซธรรมชาติ  ซึ่ง
ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ  เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่งประมาณการวาความ
ตองการใชไฟฟาในชวง 5 ปขางหนา (2548-2552) จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป  ดังนั้น ปตท.จึงตองวางแผนการ
จัดหากาซธรรมชาติใหเพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ  รวมถึงลงทุนในระบบเครือขายทอสงกาซธรรมชาติ  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาและเปนไปตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3  ซึ่งใชเปนกรอบในการลงทุนกอ
สรางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจํานวนรวม 11 โครงการ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3  โครงการ
ทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต เปนตน  ทั้งนี้จะทําให ปตท.มีความสามารถในการสงกาซฯ
ในทะเลและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 1,860 และ 2,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตามลําดับ  โดยโครงการตาง ๆ ตามแผนแมบทฯ จะมีผลตอบ
แทนการลงทุนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ (Internal Rate of Return on Equity, IRROE) รอยละ 16

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ และรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศ
ตลอดจนสงเสริมการขยายการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. ปตท. มีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกกาซอีเทน และโครงการโรง
แยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาดกําลังผลิต 600 – 650 ลานลูกบาศกฟุต/วัน (โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนไมตํ่ากวารอยละ
15) เพื่อผลิตกาซอีเทนสําหรับเปนวัตถุดิบใหกับโครงการอีเทนแครกเกอรขนาด 1,000,000 ตัน/ป ของบริษัท พีทีทีโพล่ีเอทิลีน จํากัด
(PTTPE) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ปตท. ยังมีแผนการเขารวม
ทุนในกิจการไฟฟาตางๆ เชน บริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด และการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีขั้นกลาง เชน บริษัท พีที
ที ฟนอล จํากัด เปนตน
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1.  ปจจัยความเสี่ยง

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.
และตองมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทําหนาที่บริหาร
ความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบผานคณะ
กรรมการจัดการคณะตาง ๆ ของ ปตท.  และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
มีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทําใหปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่ปรากฎในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งรวมกับปจจัยเสี่ยงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเสี่ยงในปปจจุบัน   
ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฎตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน

การลงทุนในหุนกูของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ ปตท.
ทั้งนี้  นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง ปตท. ไมอาจทราบไดในขณะนี้หรือเปน
ความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัยความ
เสี่ยงที่อางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาลและ
แหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังนั้นในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดยปจจัย
ความเสี่ยงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้

1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ

1.1 การบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.
ปตท. ไดแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจออกเปนธุรกิจหลักซึ่งประกอบดวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ธุรกิจน้ํามัน และธุรกิจ

ปโตรเคมีและการกลั่นที่กํากับดูแลการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในกลุม รวมทั้งไดมีการจัดตั้งบริษัทรวม
ทุนระหวาง ปตท.  และบริษัทในกลุม โดยมุงเนนขยายธุรกิจใหครบวงจรโดยเร็วเพื่อใหทันกับภาวะอุตสาหกรรมที่อยูใน    วัฏจักร
ขาขึ้น โดยในป 2547 ปตท. ไดเขาถือหุนทั้งหมดในบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติในหลักการให ปตท. ดําเนินการควบรวม บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด กับ บริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด รวมถึงการสนับสนุนใหนําหุนของบริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ไดเนนการลงทุนในกลุมปโตรเคมีในธุรกิจตอเนื่องใหครบวงจร โดย
ซื้อหุนบริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) และมีการจัดตั้งบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. และบริษัทในกลุม ไดแก บริษัท
พีทีที ฟนอล จํากัด บริษัท พีทีที โพลีเอททิลีน จํากัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2548 คณะ
กรรมการบริษัทยังมีมติใหบริษัทเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทปโตรเคมิกัลไทย จํากัด (มหาชน) หรือ TPI ในสัดสวนรอยละ
31.5 คิดเปนมูลคา 20,270 ลานบาท จากการขยายธุรกิจตอเนื่องสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมมีความซับซอน
มากขึ้น ดังนั้นหากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไม
สอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม  รวมทั้งการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม  ซึ่งจะสงผล
กระทบตอผลประกอบการโดยรวมของ ปตท.
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เพื่อเปนการลดความเสี่ยง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อใหเกิด
การสรางมูลคารวมสูงสุดโดยที่ผานมาไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงในบริษัท
ที่ปตท. ถือหุน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุมและสามารถ
กํากับดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุมได  รวมทั้งใหผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมรวมกันกําหนดแผนกล
ยุทธ เพื่อเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจ

1.2 ระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ปตท. ไดมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องในกลุมธุรกิจตาง ๆ เพื่อใหอัตราการเติบโตของ ปตท. เปนไปอยางตอเนื่อง

และสรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. รวมท้ังมีการสรางความสามารถการแขงขันในธุรกิจการคาระหวางประเทศ
(Trading) เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนศูนยกลางการทําการคาใหกลุม ปตท.  จากการดําเนินการดังกลาว ปตท. จึงมีความจํา
เปนตองจัดเตรียมทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมของบุคลากร
โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนทัศนคติของผูบริหารและพนักงานใหสอดคลอง
กับการขยายธุรกิจของ ปตท. อนึ่ง หากการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไมสอดคลองกับแผนการขยายการลงทุนของ ปตท.
อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและขีดความสามารถในการแขงขันของ ปตท. ได

เพื่อรองรับการขยายการลงทุนหรือการรวมลงทุนกับบริษัทในกลุมปตท. จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูป
แบบกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อให ปตท. สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลทั้งของ ปตท. และบริษัทในกลุมรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมทั้งเปดโอกาสใหสายงานทรัพยากรบุคคลเขาไปรวมในการจัดทําแผนเพื่อเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร ทั้งนี้จะไดจัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปที่สอดคลองกับความตองการเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต   มีการนําระบบ
การบริหารทักษะและความสามารถ (Competency Based Management)  รวมทั้งระบบการประเมินทักษะและความสามารถมาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลครบวงจร โดยกําหนดทักษะและความสามารถ (Competency) ที่จําเปนของสายอาชีพ
ตางๆ เพื่อใหรองรับความรับผิดชอบขององคกรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจและนําระบบการบริหารสายอาชีพ (Career
Management) มาใช เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานและองคกรสามารถรวมกันวางแผนในการกําหนดความกาวหนาและพัฒนาศักย
ภาพของพนักงานเพื่อตอบสนองตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากนี้เพื่อเปนการบริหารผลการปฏิบัติงานใหสะทอนและ
สอดคลองกับเปาหมายและวัฒนธรรมขององคกร ปตท.ยังไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวช้ีวัดเปา
หมายขององคกรเปนปจจัยสําคัญในการประเมินผลและใหผลตอบแทนกับพนักงาน

           ดังนั้น การปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. จึงเปนปจจัย
สําคัญ ตอความสําเร็จของการดําเนินงานของปตท. ทั้งนี้การที่จะทําใหระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรที่กําหนดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดได จะตองอาศัยความรวมมือของทั้งฝายจัดการและฝายพนักงาน ในการที่จะรวมมือกันดําเนินงานตามแนว
ทางที่องคกรกําหนด เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายดานทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติขององคกรช้ันนําทั่วไป

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

2.1 สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกฉบับมีเงื่อนไขแบบ Take-or-Pay
 ในการจัดหากาซธรรมชาติ ปตท. ไดมีการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับผูขายกาซธรรมชาติ ซึ่งสัญญาดังกลาวทุกฉบับ
มีการกําหนดปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติรายปขั้นต่ําที่ ปตท. จะตองรับซื้อ โดยหากในปสัญญาใด ปตท. ไมสามารถรับกาซ
ธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดไวในสัญญา  ปตท. จะตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับ (Take-or-Pay)
โดยที่ ปตท.มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวนั้นในปตอๆ ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up)
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ทั้งนี้ ในปที่ปตท.จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท.จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อ
กาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาในปนั้นๆกอน โดยสาเหตุหลักของการเกิด Take-or-Pay มาจาก ประการที่หนึ่ง ปริมาณความ
ตองการกาซธรรมชาติ มีตํ่ากวาปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติปจจุบัน ประการที่สอง สําหรับสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติใหม ที่มีขอตกลงวันเริ่มสงกาซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตองการกาซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจ
มีปริมาณต่ํากวาที่ ปตท. คาดไว หรือการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติที่จะทําการขนสงกาซธรรมชาติดังกลาวลาชาจนไมสามารถ
จัดสงกาซฯใหแกลูกคาไดทันตามวันที่กําหนด หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมที่จะรับกาซธรรมชาติดังกลาวลาชากวาที่กําหนด
จนทําให ปตท.ไมสามารถรับซื้อกาซธรรมชาติดังกลาวไดตามปริมาณขั้นต่ําในปสัญญานั้น

ในป 2547 ปตท. มีปริมาณซื้อกาซธรรมชาติ 2,767 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คิดเปนรอยละ 112 ของปริมาณซื้อกาซธรรม
ชาติขั้นต่ํารายวันของสัญญาที่มีการผลิตอยู และไดลงนามสัญญาขายกาซกับบริษัท กัลฟเพาเวอรอิเลคทริกซ จํากัด และบริษัท
ราชบุรีเพาเวอร จํากัด เพื่อรองรับการจัดหากาซธรรมชาติในอนาคต โดยมีเงื่อนไขแบบ Take-or-Pay ที่สอดคลองกับสัญญาซื้อ
กาซธรรมชาติ นอกจากนี้ ปตท.ยังไดมีการติดตามทบทวนประมาณการความตองการกาซธรรมชาติอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความ
ทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการติดตามปรับกําหนดวันเริ่มรับกาซธรรมชาติของ
สัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่จะมีการผลิตในอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการรับกาซธรรมชาติของลูกคาและ
กําหนดแลวเสร็จของการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติที่จะขนสงกาซธรรมชาติดังกลาว

ในสวนที่ ปตท. ไดชําระคากาซธรรมชาติใหแกผูขายกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนในสหภาพเมียนมาร
ตามเงื่อนไข Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 เปนจํานวนเงินรวม 36,265.8 ลานบาท โดยมีสาเหตุเนื่องจากความ
ลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซราชบุรี-วังนอย ประกอบกับความตองการกาซธรรมชาติลดลงเนื่อง
จากเกิดความตกต่ําทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในเดือน กรกฎาคม 2543 ให ปตท. ชําระคากาซธรรมชาติดังกลาวตาม
เงื่อนไข Take-or-Pay ใหแกผูขายกาซธรรมชาติ จากการกูยืมเงินหรือระดมทุน และเปนแกนกลางในการจัดสรรใหหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของรวมกันรับผิดชอบคาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay ดังกลาวรวมถึงสวนตางของราคากาซธรรมชาติ
สําหรับปริมาณที่ ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลวกับราคากาซธรรมชาติ ณ วันที่รับกาซธรรมชาติจริง โดยกําหนดให ปตท. รับ
ภาระรอยละ 11.4  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระรอยละ 12.8 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 75.8 ลูกคาผูใช
กาซธรรมชาติจะเปนผูรับภาระ (ตามหลักการที่กลาวไวในหัวขอการประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ : ธุรกิจกาซธรรมชาติ) ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมเพื่อภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 อยูในระหวางรอยละ 3.485-8.745 ตอป ใน
ระหวางป 2544-2547 ปตท.สามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนไดเกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ตองรับ (Make-up)
มีผลใหเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติลดลงเปนจํานวนสะสมรวม 8,744.5  ลานบาท ดังนั้น ยอดเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ
จึงมียอดสุทธิ 27,521.26 ลานบาท ดังปรากฏอยูในงบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และ ปตท. กฟผ. รวมทั้งลูกคาผูใช
กาซธรรมชาติ ไดรวมรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay รวมทั้งสวนตางราคาที่เกิดขึ้น รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,404.0
ลานบาท และเพื่อใหสามารถเรงรัดการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวคืนกลับมาเร็วกวากําหนด ปตท.ไดดําเนินงานติด
ต้ังเครื่องเพ่ิมความดัน ณ สถานีควบคุมกาซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซของระบบทอฝง
ตะวันตก และโครงการทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ-ใต สําหรับการติดตามการแบงรับภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้น ปตท.
ไดมีการจัดประชุมประจําปรวมกับ กฟผ. และ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อติดตามการชําระภาระดอกเบี้ย
Take-or-Pay โดยมีการจัดทํารายงานเพื่อสรุปยอดภาระหนี้ ณ สิ้นปงบประมาณ ทุกป

จากประมาณการความตองการและแนวโนมราคาของกาซธรรมชาติ ปตท.คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลง
ยาดานาและเยตากุนในสวนของ Make Up ไดหมดภายในป 2553 และ 2552 ตามลําดับ โดย ปตท. ไดรับ ความรวมมือจากผูขาย
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กาซธรรมชาติในการดําเนินการจัดสงกาซธรรมชาติ สูงเกินกวาปริมาณสูงสุดที่กําหนดไวในสัญญา เพื่อให ปตท. สามารถเรงรัด
การรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวคืนกลับมาเร็วกวากําหนด

อยางไรก็ตาม ยังไมเปนที่แนชัดวา

• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกวาปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อกาซปจจุบัน
หรือไม

• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะเปนไปตามที่ปตท.คาดการณหรือไมหรือกําหนดการแลวเสร็จ
ของการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544-2554
(ปรับปรุง) รวมทั้งการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติ จะเปนไปตามแผนหรือไม

• ปตท. จะสามารถจําหนายกาซธรรมชาติในสวนที่ไดชําระลวงหนาไปแลวเมื่อใดและที่ราคาเทาใด หรือคาดอกเบี้ย
ที่เกิดจากภาระ Take-or-Pay ที่จัดสรรใหกับ กฟผ. และลูกคาผูใชกาซธรรมชาติรายอื่นจะถูกชดเชยไดครบถวน
หรือไม

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

• ผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงกาซธรรมชาติในปริมาณที่ ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลว ในภายหนา
ไดหรือไม หรือจะเกิดเหตุที่ทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงักหรือหยุดลงหรือไม

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังที่ระบุขางตน หรือปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay หรือปญหา
ทางการเงิน หรือความสามารถในการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวตามเงื่อนไข Take-or-Pay ดังกลาว อาจสง
ผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท. ได

2.2 การปรับเปล่ียนอัตราคาบริการสงกาซฯ  และคาตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาซึ่งเปนลูกคาสวนใหญนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของ

รัฐบาล ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซฯ โดยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ ไดแก ผล
รวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติบวกกับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซ
ธรรมชาติ สําหรับอัตราคาบริการสงกาซฯ  ผานทอซึ่งคํานวณโดยอิงกับประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติของลูกคานั้น
ประกอบดวย (1) คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) ซึ่งครอบคลุมคาใชจายในการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการ
ดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดใหอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนไวอยางชัดเจนและ (2) คาบริการสวนของตน
ทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งคํานวณจากคาใชจายผันแปรของการขนสงกาซธรรมชาติ

ปจจุบัน ปตท. ไดรับอนุมัติอัตราคาบริการสงกาซฯ และคาตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) กําหนดในประกาศ กพช. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 ณ วันที่ 24 ตุลาคม
2544 โดยอัตราคาบริการสงกาซฯในปจจุบัน มีผลใชบังคับในชวงป พ.ศ. 2544-2548 ทั้งนี้จะมีการทบทวนและการปรับอัตราคา
บริการสงกาซฯใหม  เมื่อ ปตท. มีการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ  โดยอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมนี้คาดวาจะมีผลใชบังคับตั้ง
แตกลางป พ.ศ. 2549 อยางไรก็ตาม อัตราคาบริการสงกาซฯใหมอาจจะสูงกวาอัตราในปจจุบัน เนื่องจากการขยายโครงขายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติไดครอบคลุมพื้นที่และใหบริการระยะทางที่มากขึ้น รวมทั้งทอสงกาซธรรมชาติ อุปกรณ และคากอสรางใน
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ปจจุบัน มีราคาสูงกวาในอดีต จึงยังไมแนชัดวาการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติภายหลังดังกลาว อาจจะไมไดเปนไปตาม
ที่ปตท.เสนอ นอกจากนี้หากสถานการณเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ยังไมแนชัดวารัฐบาลอาจจะเปลี่ยน
แปลงหลักการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซฯ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจฐานะทางการเงิน และผลประกอบ
การของ ปตท. ได  เพื่อใหอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหม มีระดับที่เหมาะสม ปตท.ไดติดตามสถานการณพลังงานและความ
ตองการกาซธรรมชาติอยูตลอดเวลา และทําการทบทวนแผนการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ใหสอดคลองกับความตองการกาซธรรมชาติและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2547 กพช.ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) เพื่อใชเปน
กรอบการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติในอนาคต

2.3 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท.
ราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก

ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจาก
หลากหลายปจจัย ซึ่ง ปตท.ไมอาจควบคุมได ราคาปโตรเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนวัฏจักร  ในแตละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึง
ราคาลงต่ําสุดจะใชระยะเวลา 8-10 ป ชวงป 2547-2549 ถือวาเปนชวงขาขึ้นของราคาปโตรเคมี และมีการคาดการณโดยบริษัทที่
ปรึกษาชั้นนําวาราคาจะลดต่ําสุดในชวงป 2551-2552 และจะเขาสูชวงขาขึ้นอีกครั้งในป 2553

ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมโดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิ

ภาคตะวันออกกลางรวมทั้งอุปสงคและอุปทานของกาซธรรมชาติน้ํามันดิบคอนดอนเสท ผลิตภัณฑปโตรเลียม
สําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลง GDP ของประเทศอุตสาห
กรรมที่เปนแหลงผลิตและผูคารายใหญของโลก เชน สหรัฐอเมริกา และจีน เปนตน

• การกําหนดและรักษาระดับปริมาณการผลิตและราคาของกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบโดย Organization of
Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศที่ผลิตปโตรเลียมอื่นๆ

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

แมวาตนทุนกาซธรรมชาติที่ ปตท. ซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงผาน (Pass through) ไปใหกับลูกคาหลัก ซึ่ง
ไดแก ผูผลิตไฟฟาที่ซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายกาซธรรมชาติได แตหากราคาขายกาซธรรมชาติอยู
ในระดับที่สูงเกินไป จะสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติลดลงได ซึ่งที่ผานมารวมทั้งในอนาคต ปตท. ไดมีการกําหนดคา
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สูงสุดของคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ และราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกลุมอุตสาหกรรมเพื่อรักษา
ฐานลูกคาไวและเพื่อเพิ่มฐานลูกคาดวย  ซึ่งอาจกระทบตอผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.

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

ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคากาซ
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของ  ปตท.  ปจจุบัน ปตท. มีนโยบายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจน โดยมีการทําสัญญาระยะยาวระหวางคูคา  การกําหนดเปาหมายของราคา ปริมาณ และระยะ
เวลา ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง  การเขาซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธทุกครั้งจะมีการวิเคราะหขอมูล
อยางถี่ถวน  รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมกับชวงเวลาและจุดประสงค เชน การทํา Swap 
หรือ Option การดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งจะทําควบคูและสอดคลองไปกับปริมาณเนื้อน้ํามันของ  ปตท. (Physical) 
เพื่อ lock in margin ที่แนนอน  นอกจาก ปตท. จะติดตามสถานการณน้ํามันอยางใกลชิด รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเครื่องมือในการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสูงสุดของ ปตท. แลว  ปตท. ยังไดจัดฝกอบ
รมพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับ ปตท. ในสวนของการผันผวนของราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี      

2.4   ผลการดําเนินงานของ ปตท. สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ ปตท.สผ.
ผลการดําเนินงานโดยรวมของ ปตท. สวนหน่ึงขึ้นอยูกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. ซึ่งผลประกอบการดังกลาวขึ้น

อยูกับปริมาณสํารองปโตรเลียมของ ปตท.สผ. ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นจากการคนพบหรือรวมทุนแหลงปโตรเลียมใหม การสํารวจและ
พัฒนาปริมาณสํารองเพิ่มเติมจากแหลงปโตรเลียมที่มีอยู และการเพิ่มสัดสวนการรวมทุนแหลงปโตรเลียมเดิม โดยในขั้นตอนการ
สํารวจและพัฒนาแหลงปโตรเลียม อาจมีความเสี่ยงดานธรณีวิทยาและเทคนิค ซึ่งทําใหการขุดเจาะสํารวจพบปโตรเลียมใน
ปริมาณที่ไมสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย

การประมาณคุณคาทางเศรษฐศาสตรของปริมาณสํารองพิสูจนแลวมีความเสี่ยงในการคนพบเพิ่มเติมและประมาณการ
รายรับจากแหลงนั้นๆ นอกจากนี้ การขุดเจาะหลุมเพิ่มเติม การประเมินผล และการผลิตจริง อาจทําใหตองมีการแกไขประมาณ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยสําคัญอีกดวย ปริมาณการผลิตจริง รายได ภาษี คาใชจายในการพัฒนา และคาใชจายดําเนินการ
เกี่ยวกับปริมาณสํารองอาจแตกตางไปจากประมาณการมาก ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจมีผลกระทบตอแผนการจัดหากาซธรรม
ชาติและราคาที่ ปตท. ตองจาย  รวมทั้งอาจกระทบกับผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. และ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดขยายฐานการลงทุนดานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในตางประเทศมากขึ้น โดยมุงเนนการลงทุน
ในประเทศที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูงและมีความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทย อยางไรก็ตามการลงทุนในตางประเทศอาจมี
ความเสี่ยงเนื่องจากความไมแนนอนทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเงิน สภาพทางภูมิศาสตรและการเมือง

อยางไรก็ตาม การประเมินปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกป โดย
นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. ไดใชวิธีการตามมาตรฐานสากลเชนเดียวกับบริษัทสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมอื่นๆ เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐานและเปดเผยเปนขอมูลเพิ่มเติมแนบกับงบการเงินของ ปตท.สผ. นอกจากนี้
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ ปตท.สผ. ไดพิจารณาแนวทางการลงทุนใหครอบคลุมถึงปจจัยเสี่ยงที่
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เกิดจากความไมแนนอนตางๆ และวิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนโดยชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศรวมทั้งมี
การประสานงานกับกระทรวงตางประเทศเพื่อติดตามสถานการณอยางใกลชิด

2.5 ทรัพยสินบางอยางของ ปตท. ไมอยูภายใตการบังคับคดี

ทรัพยสินของ ปตท. ที่ไดมาจากการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ไมวาจะไดมากอนหรือหลัง
จากการแปรรูปเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และทรัพยสินของ ปตท.ในระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ เปนทรัพยสินที่ไม
อยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยทรัพยสินของรัฐบาลไมอาจถูกยึดหรือบังคับคดีไมวากอนหรือ
หลังมีคําพิพากษา

2.6 การใชน้ําดิบในโรงงานปโตรเคมี  โรงกลั่นน้ํามัน และโรงแยกกาซธรรมชาติ

โรงงานปโตรเคมี  โรงกลั่นน้ํามันและโรงแยกกาซธรรมชาติของบริษัทในกลุม ปตท. สวนใหญต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาห
กรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ในกระบวนการผลิตจําเปนตองพึ่งพาน้ําดิบเปนปริมาณมากจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยรอบเพื่อใช
ในระบบน้ําหลอเย็น จากภาวะฝนแลงตอเนื่องเปนระยะเวลานานในจังหวัดชลบุรีและระยอง ทําใหปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรม
ชาติตาง ๆ ลดลงคอนขางมาก  ซึ่งหากปริมาณน้ําลดลงจนไมสามารถสงใหภาคอุตสาหกรรมไดตามปกติ  อาจทําใหโรงงานของ
บริษัทในกลุม ปตท. บางแหงตองลดกําลังการผลิตหรือหยุดการผลิต  ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดของ ปตท.

เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตการณน้ําที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทในกลุม ปตท. ไดจัดเตรียมมาตรการรองรับทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว  โดยในระยะสั้นไดจัดหาแหลงน้ําบริเวณใกลเคียง การจัดเตรียมระบบการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล  การขนสงน้ําจืดทั้งทาง
เรือและทางรถจากแหลงน้ําอื่นๆ  การขุดเจาะบอน้ําบาดาล  และการ Recycle น้ําทิ้งดวยวิธีการ Reverse Osmosis  เปนตนสําหรับ
มาตรการในระยะยาวไดเตรียมการจัดหาแหลงกักเก็บน้ําสํารองในบริเวณใกลเคียงพิจารณาความเปนไปไดเชิงศรษฐศาสตรในการ
ผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลแบบรวมศูนย (RO System / Desalinated System)   และศึกษาการนําระบบ Air Cooling หรือ Sea Water
Cooling มาใชทดแทนระบบน้ําหลอเย็นในโครงการใหมๆ    นอกจากนี้ บริษัทในกลุม ปตท.  ยังไดติดตามสถานการณการขาด
แคลนน้ําและประสานงานกับภาครัฐอยางใกลชิด  เพื่อใหมั่นใจวาจะควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

3.  ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ

3.1 การพัฒนาระบบทอสงกาซธรรมชาติและโรงแยกกาซธรรมชาติ รวมท้ังการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของความ
ตองการใชกาซธรรมชาติในอนาคต
ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเนื่องของความตองการใช

กาซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังถูกจํากัดดวยความสามารถในการ
ขนสงของระบบทอกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่การใช และความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ

ปตท.มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคต  เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติ
เสนที่สาม ในป 2549 โครงการติดตั้งเครื่องเพ่ิมความดัน ณ สถานีควบคุมกาซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) ในป 2548 โครงการ
ทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ-ใต ในป 2549 และป 2552 และแผนการสรางมูลคาเพิ่ม จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่
5 ที่จังหวัดระยอง ในตนป 2548 โครงการโรงแยกกาซอีเทน ในป 2551 รวมทั้งการรวมทุนขยายธุรกิจกาซธรรมชาติ เชน โครง
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การรวมทุนผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ที่
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดหาบริษัทผูรับเหมา
กอสรางที่ลาชา ผูรับเหมาดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามกําหนด การจัดซื้ออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการจัดหาและ
ขนสงนาน (Long Lead Items)  และยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ ปตท. ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ
จากรัฐบาลและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ซึ่งเปดโอกาสใหมีการ
รับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ดังนั้นหากโครงการตางๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด จะสงผลกระทบตอ
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท. ได

ปตท. ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อใหโครงการ
แลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุม อาทิ เชน การเรงรัด
การจัดจางผูรับเหมากอสราง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการกอสรางอยางใกลชิด การจัดหาทีมงานที่มีความรูความ
สามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุกขั้นตอน
ของการดําเนินโครงการและนําไปยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด การติดตามและวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเพื่อช้ี
แจงประเด็นขอสงสัยตาง ๆ และเพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช นอกจากนี้  ปตท. ยังไดจัดใหมีหนวยงานมวลชนสัมพันธ ทํา
หนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ และทําการประชาสัมพันธช้ี
แจงขอมูลโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมใหโครงการเปนที่ยอมรับจาก
ประชาชน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากกําหนดแลวเสร็จของโครง
การลาชากวาแผนที่วางไว

4.  ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ

4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ
การดําเนินธุรกิจสํารวจ ผลิต และขนสงกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเคมีและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป

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

ดังนั้น ปตท. จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ โดยการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ
สงน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณตาง ๆ ของทุกหนวยการผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด (Preventive
Maintenance) การนําระบบบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) มาประยุกตใช และการไดรับการรับรอง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) และระบบการจัดการ
คุณภาพ (ISO9001: 2000) ในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. หลายแหง รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
และแผนจัดการสภาวะวิกฤต เพื่อปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ปตท. ไดมีการซื้อประกันภัยคุมครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีพึงปฏิบัติ และไดทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทตองหยุดดําเนินการ
(Business Interruption) แตการซื้อประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท เนื่องจาก
ไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย คาเบี้ยประกันภัยสําหรับ
การประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท.จะเชื่อวาบริษัทในกลุมมีการทําประ
กันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไมสามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของบริษัทตางๆ ให
เพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งบางบริษัท ปตท. ตองพึ่งพิงการผลิตสินคาของบริษัทนั้น ดังนั้น หากเกิดความเสียหาย
ในทรัพยสินที่ไมไดทําประกันครอบคลุมเต็มมูลคาในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมีปญหาทางการเงินรุน
แรงหรือตองเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
หรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได

4.2 ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ

ปลอดภัย ในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายน้ํามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม
ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น โดยในปจจุบันกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวรวมถึงการบังคับใช
ในประเทศไทยมีความเขมงวดนอยกวาในประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมแลว อยางไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอ
จํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการ
จําหนายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญได

นอกจากนี้การดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานผลกระทบจากสิ่งแวดลอมและไดรับความเห็นชอบกอนการดําเนินการกอสรางซึ่ง
โครงการดังกลาวจะตองไดรับการยอมรับจากชุมชนอีกดวย จึงอาจมีความเสี่ยงของการพิจารณาใหความเห็นชอบในรายงานดัง
กลาว รวมทั้งการยอมรับของชุมชนที่จะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้รวมถึง
การยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวงระยะเวลาดําเนินการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายไดของ ปตท. ในอนาคต

ปตท. ไดมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการติดตามและวิเคราะหผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของ ปตท. อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย รวมทั้งการติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการอยางใกลชิด เพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการ
ตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการ
ดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง
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5.  ความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท
การเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ

ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการที่ราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมีอาง
อิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตามคาเงินบาท
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกําไรสวนใหญ
ของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงที่ โดยมีตนทุนขายที่เปน สกุลเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งอิงกับราคาตลาดโลกเชนเดียว
กับราคาขาย

นอกจากนี้ความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไร/ขาดทุนสุทธิทางบัญชีของปตท. จากการที่ ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหนี้เงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกูตาง
ประเทศจํานวนรวม 2,384 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทา 93,476 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกู
ทั้งหมด และ ณ 31 มีนาคม 2548  ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกูตางประเทศจํานวนรวม 1,094  ลานเหรียญสหรัฐ เทียบ
เทา 42,842.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.5  ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด อีกทั้งบริษัทรวมทุนของ ปตท. สวน
ใหญมีเงินกูตางประเทศจํานวนสูง จึงกลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุลตางประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาท ปตท. ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุลตางประเทศ
ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปนสกุลตางประเทศ
(Foreign Currency Deposit)  และซื้อเงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหนี้เงินกูสกุลตาง ๆ  คากาซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ ปตท.ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงิน
(Treasury Policy) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุมบริษัทที่ ปตท.ถือหุน อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยรวมถึงขอกําหนดในเรื่องการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตางๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสถานะการ
เงินของ ปตท.

5.2 การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท.
ในอดีตที่ผานมา ซึ่งรวมถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซี่ยน ปตท.ไดใหการสนับสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผูถือหุนแกบริษัทในกลุมหลายบริษัท นอกจากนี้ ปตท. ยังไดเขาไปมีสวนรวมกับ
ผูบริหาร เจาหนี้ และผูถือหุนใหญอื่นๆ ของบริษัทเหลานี้ในการปรับโครงสรางหนี้ดวย โดยรูปแบบของการปรับโครงสรางหนี้นี้
อาจจะเปนไปในรูปของ (1) การใหความสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่มีการขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash
Deficiency Support : CDS) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ
ขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา (Trade Credit)

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดเปนแกนนําในการผลักดันการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทในเครืออยางใกลชิด โดยในป 2547
ไดมีการปรับโครงสรางหนี้ที่สําคัญ ไดแก บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวไดรับสวนลดหนี้รอยละ 15 คิด
เปนเงิน 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนตน นอกจากนี้ ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพิ่มจากที่มีอยูเดิม ยก
เวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูระยะ
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สั้น และ/หรือสินเชื่อทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง ปตท. มีความเชื่อวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความ
แข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลานี้ ไมวาจะเปนในรูปแบบของหนี้ดอยสิทธิหรือสินเชื่อทาง
การคา   แมวาผลประกอบการของบริษัทเหลานี้ในป 2546 และ ป 2547 สวนใหญจะดีขึ้น ปตท. ไมสามารถยืนยันไดวาบริษัท
เหลานี้จะสามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัทเหลานี้จะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไมตองการการ
สนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมวากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการ
เงินของ ปตท.  นอกจากนี้ หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุมบริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญาขอตกลงการ
ใหการสนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหนี้บางรายเรียกใหหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) ปตท. ไม
สามารถยืนยันไดวา ปตท. จะไมเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขาควบคุมการ
บริหารบริษัทในกลุมเหลานี้ หาก ปตท. เห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา  กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเขาควบ
คุมการบริหารบริษัทในกลุมเหลานี้ ภายใตมาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให ปตท. จะตองมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุม
เขากับงบการเงินของ ปตท. ต้ังแตวันที่มีอํานาจในการควบคุมดวย  ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะสงผลกระทบตอภาพทางการ
เงินรวมของ ปตท.

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม การขนสงกาซธรรมชาติและการผลิต รวมทั้งธุรกิจ

ปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท. จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางใกลชิด แต
การใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไวเนื่องจากหลากหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท.
เชน การผันแปรทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมอาจคาดการณได การเปลี่ยนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน กาซธรรม
ชาติ รวมทั้งราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  ซึ่งอาจมีผล
กระทบตอความสําเร็จและตนทุนโครงการของ ปตท.

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

            ซึ่งจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและการเปนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําให ปตท. มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นดวยการจัดหาแหลงเงินทุนโดยมุงเนนนโยบาย
การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ระดับประมาณ 1:1 และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหาเงินทุน
อยางตอเนื่อง  ปตท. จึงมีความเชื่อวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทางการเงินที่
เหมาะสม
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1 งบการเงินรวม
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่นําเสนอประกอบดวย ผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ผานการสอบทานจากสํานักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกับ ผลการดําเนินงานจาก
งบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547, 2546 และ 2545 (ตรวจสอบแลว) ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม (Restated) และจัด
ประเภทใหม (Reclassification) ในงบการเงินรวมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547

  หนวย : ลานบาท
งบดุล 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) ป 2548
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 33,657.52 56,452.01 46,791.84 66,536.84
   เงินลงทุนชั่วคราว 1,147.15 6,343.94 56,359.70 4,685.02
   ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น, สุทธิ 37,587.96 31,603.42 45,329.27 47,414.82
   ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 12,834.07 12,448.68 12,085.76 24,532.43
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้น
       - กิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 583.92 1,299.84 1,268.45 1,126.16
   สินคาคงเหลือ 2,591.01 3,766.59 11,144.34 13,749.45
   พัสดุคงเหลือ – สุทธิ 2,284.39 1,844.62 2,663.18 2,921.28
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,922.27 11,306.67 19,939.15 18,663.81
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 104,608.28 125,065.78 195,581.68 179,629.81
สินทรัพยไมหมุนเวียน
   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น
   เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว
       - กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ

20,559.59
832.63

2,151.11

33,923.96
1,008.14

4,096.10

54,910.08
1,737.46

7,429.03

51,633.02
1,746.73

7,440.54
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 127,361.32 122,249.89 190,187.20 199,904.00
   สินทรัพยไมมีตัวตน 5,712.62 4,724.48 3,410.75 4,186.09
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
   เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ

2,250.62
28,112.06

1,639.37
26,352.05

1,655.65
22,745.52

2,065.60
22,136.50

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 7,399.48 5,271.01 9,568.87 11,394.74
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 194,379.43 199,265.00 291,644.56 300,507.22
รวมสินทรัพย 298,987.71 324,330.78 487,226.23 480,137.03
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หนวย : ลานบาท
งบดุล (ตอ) 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจ) ป 2548
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 23.87 181.97 11,760.75 89.93
   เจาหนี้การคา-กิจการอื่น 24,777.66 20,837.93 24,175.15 43,056.33
   เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 8,246.17 9,977.03 12,216.38 15,540.07
   เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 701.57 484.24 182.98 961.07
   เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 11,815.19 17,764.28 60,688.65 7,553.95
   เงินกูยืมระยะส้ัน 0.00 0.00 868.44 0.00
   ภาษีเงินไดคางจาย 6,297.17 8,217.19 12,314.16 18,616.20
   คาใชจายคางจาย 8,033.10 6,852.05 10,317.85 9,326.44
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 4,250.04 5,028.47 6,387.77 8,075.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน 64,144.77 69,343.17 138,912.14 103,219.02
หนี้สินไมหมุนเวียน
   เจาหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 15.53 0.00 0.00
   เงินกูระยะยาว 120,119.79 107,460.87 140,904.31 142,495.43
   สํารองผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุน 1,238.46 0.00 0.00 0.00
   ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,327.29 9,173.59 10,257.02 10,068.27
   ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต 3,633.20 3,910.32 5,229.67 5,241.87
   เงินมัดจําถังกาซ 3,149.11 3,456.99 3,711.09 3,764.33
   หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 1,709.94 2,028.80 3,297.05 3,382.85
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 138,177.78 126,046.10 163,399.14 164,952.75
รวมหนี้สิน 202,322.55 195,389.27 302,311.27 268,171.77
สวนของผูถือหุน
   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,500.00 28,500.00 28,500.00
   ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว 27,972.46 27,972.46 27,972.46 27,972.46
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17,992.83 17,992.83 17,992.83 17,992.83
   สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม

0.00 1,966.62 2,089.28 2,097.93

   กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดข้ึนในหลักทรัพยเผื่อขาย 209.60 550.40 1,046.37 1,055.64
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (403.35) (721.54) (765.71) (743.11)
   กําไรสะสม
      จัดสรรแลว
         สํารองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
         สํารองเพื่อกองทุนวินาศภัย 723.87 776.99 811.83 811.83
      ยังไมไดจัดสรร 31,380.17 60,934.48 112,377.13 138,373.03
   รวมสวนของผูถือหุนบริษัทฯ 80,725.58 112,322.24 164,374.19 190,410.60
   สวนของผูถือหุนสวนนอย 15,939.58 16,619.27 20,540.78 21,554.66
รวมสวนของผูถือหุน 96,665.16 128,941.51 184,914.96 211,965.26
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 298,987.71 324,330.78 487,226.23 480,137.03
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หนวย : ลานบาท
งบกําไรขาดทุน 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) ป 2548
รายได
   รายไดจากการขาย 396,550.92 489,713.41 644,673.05 191,161.26
   ตนทุนขาย 341,888.61 425,666.10 565,826.82 165,663.03
กําไรขั้นตน 54,662.31 64,047.31 78,846.23 25,498.23
   คาใชจายในการขายและบริหาร 14,426.48 13,832.82 18,617.58 5,630.99
   คาใชจายในการสํารวจ 150.03 2,311.76 401.04 173.87
กําไรจากการขาย 40,085.80 47,902.73 59,827.60 19,693.37
   รายไดอื่น 6,898.03 6,679.05 9,235.01 2,829.11
   คาตอบแทนกรรมการ 29.46 48.41 55.36 10.71
กําไรจากการดําเนินงาน 46,954.37 54,533.38 69,007.25 22,511.76
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 2,162.76 10,342.21 26,741.97 5,765.56
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 49,117.14 64,875.59 95,749.22 28,277.32
   ดอกเบี้ยจาย 9,623.45 8,070.04 8,465.02 2,251.25
   ภาษีเงินได 10,445.28 14,413.93 18,676.57 6,296.79
กําไรหลังหักภาษีเงินได 29,048.40 42,391.63 68,607.63 19,729.28
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 4,696.22 4,812.04 5,941.16 1,471.66
   รายการพิเศษ 0.00 0.00 0.00 7,738.28
กําไรสุทธิ 24,352.18 37,579.58 62,666.47 25,995.90
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรกอนรายการพิเศษ 8.71 13.43 22.40 6.52
รายการพิเศษ 0.00 0.00 0.00 2.77
กําไรสุทธิ 8.71 13.43 22.40 9.29

กําไรตอหุนปรับลด
กําไรกอนรายการพิเศษ 8.71 13.43 22.39 6.52
รายการพิเศษ 0.00 0.00 0.00 2.77
กําไรสุทธิ 8.71 13.43 22.39 9.29
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    หนวย : ลานบาท
งบกระแสเงินสด 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) ป 2548
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 24,352.18 37,579.58 62,666.47 25,995.90
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:
คาเสื่อมราคา คาเสื่อมสิ้น และคาตัดจําหนาย 11,610.81 11,259.26 14,222.05 3,671.80
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 60.52 82.01 72.43 9.24
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 63.74 5.10 37.92 (5.44)
กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายเงินลงทุน (147.98) (166.18) (338.24) 577.87
โอนงานระหวางกอสรางเปนคาใชจาย (14.34) (40.58) 22.31 (1.22)
สํารองพัสดุส้ินเปลืองเสื่อมสภาพ 0.00 6.56 2.61 0.00
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (2,765.78) (10,987.84) (26,741.97) (5,765.56)
ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุน 603.02 0.00 0.00 0.00
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 4,696.22 4,386.76 5,941.16 1,471.66
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (562.23) (2,181.16) (587.58) (923.41)
หน้ีสงสัยจะสูญ 570.88 111.91 944.27 (135.65)
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 33.78 2,031.99 24.18 0.95
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 10.14 9.58 9.58 2.39
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 1.11 1.11 1.11 0.28
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,192.26 1,539.81 1,088.65 (584.08)
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 35.72 15.01 4.36 1.14
รายไดคาใชฐานวางระบบทอตัดบัญชี (10.35) 0.00 0.00 0.00
เงินปนผลรับ (37.70) (36.72) (43.68)
สํารองผลเสียหายจากการถอนตัวทางธุรกิจ 0.00 0.00 (481.83)
รายไดรับจากการบริจาค (8.40) 0.00 0.00
จําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 0.00 0.00 139.92
สํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 63.51
รายการพิเศษ (7,738.72)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (9,648.77) 9,280.24 851.60 11,829.76
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,034.83 52,896.44 57,835.32 28,470.42
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9.36 16.72 9.52 11.77
เงินจายสําหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (13,662.93) (19,801.68) (39,667.26) (13,206.34)
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (331.39) (251.36) (588.36) (71.10)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,609.79) (135.10) (39.53) (11.62)
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 0.00 0.00 (2,903.76) 0.00
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 (653.58) (1,235.00) 0.00
เงินจายลงทุนในบริษัทยอย (1,543.43) (664.30) (6,365.30) (1,002.45)
เงินจายลงทุนในกิจการรวมคา 0.00 0.00 0.00
เงินจายลงทุนในบริษัทรวม (1,459.47) (1,739.57) (2,929.70) (445.96)
เงินจายลงทุนในบริษัทอื่น 0.00 0.00 (250.46) 0.00
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งบกระแสเงินสด (ตอ) 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) ป 2548

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 0.00 158.21 3,550.46 8,909.86
รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 45.00 0.00 0.00
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้น 0.00 0.00 2,296.49 599.90
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 7.50 1,911.08 622.40
รับคืนเงินลงทุนในบริษัทอื่น 18.13 3.60 19.04 0.00
เงินจายเพื่อการลงทุนชั่วคราว (3,781.08) (5,198.31) (52,714.28) 0.00
เงินรับจากเงินลงทุนชั่วคราว 4,165.78 0.00 0.00 0.00
เงินปนผลรับ 1,125.33 1,174.99 951.53 0.00
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.00 0.00 0.00 47,248.52
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (17,069.49) (27,037.88) (97,955.53) 42,654.98
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 0.00 44.18 293.79 5.01
เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ์ 0.00 0.51 0.00 0.00
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 12,092.66 0.00 5,339.36 2,563.44
เงินสดรับจากการออกหุนกู 0.00 17,500.00 35,210.63 0.00
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 0.00 0.00 27,578.28 0.00
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจาย 1,900.00 220.00 0.00 0.00
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (23,058.16) (4,560.44) (16,707.34) (44,272.32)
จายคืนพันธบัตร (6,000.00) (5,919.48) (3,300.00) (1,800.00)
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น (6,163.12) 0.00 (13,609.87) (12,470.86)
จายคืนตั๋วเงินจาย (1,900.00) (220.00) 0.00 0.00
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (135.93) (102.31) (49.19) (7.24)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการ
เงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1.14 162.56 (181.97) 89.93
เงินปนผลจาย (8,519.49) (9,589.71) (12,911.65) (.09)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (31,782.90) (2,464.69) 21,662.03 (55,892.13)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด (115.81) (264.97) (153.62) 103.15
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (214.05) (295.88) (162.69) (36.87)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (19,147.43) 22,833.01 (18,774.50) 15,299.57
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 52,804.96 33,619.00 56,452.01 51,237.27
เงินสดตนงวดของบริษัทยอยท่ีเปลี่ยนสถานะจากบริษัท
รวมและจากการซื้อธุรกิจ 0.00 0.00 9,114.32 0.00
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 33,657.52 56,452.01 46,791.84 66,536.84
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางป
ดอกเบี้ยจาย 9,912.12 8,106.95 8,536.32 2,953.13

ภาษีเงินได 7,257.42 10,237.32 15,000.78 393.23
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งบการเงินรวม
อัตราสวนทางการเงิน หนวย 2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) ป 2548

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.63 1.80 1.41 1.74
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.33 1.54 1.16 1.39
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 8.05 9.90 12.07 11.301/

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 44.70 36.38 29.81 31.861/

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 150.38 133.91 75.89 53.241/

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 2.39 2.69 4.74 6.761/

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 10.65 13.34 16.84 13.951/

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 33.82 27.00 21.38 25.801/

Cash Cycle วัน 13.28 12.07 13.18 12.821/

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราสวนกําไรขั้นตน % 13.78 13.08 12.23 13.34
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 6.00 7.42 9.21 13.01
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน % 29.20 33.31 39.93 52.401/

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย % 8.31 12.06 15.44 21.501/

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 29.94 39.39 49.08 60.751/

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.38 1.63 1.68 1.651/

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 2.09 1.52 1.63 1.27
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 5.21 9.34 10.04 16.44
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1/ เทา 0.50 1.20 0.57 0.69 2,3/

อัตราสวนการจายเงินปนผล % 32.74 29.77 30.13 n.a.
1/ ปรับเปนรายป
2/ ไมรวมภาระผูกพันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา (ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
3/ อัตราสวนความสามารถชําราภาระผูกพัน (เฉพาะของบริษัท) สําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548  เปน 0.58 เทา

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis)
ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการเงินรวม ขอ

มูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารนี้

ในระหวางป 2547 และไตรมาสที่ 1 ป 2548 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบัญชีกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

: ในระหวางป 2547 ปตท.ไดลงทุนในหุนสามัญเพิ่มขึ้นในบริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด  บริษัท บางกอก
โพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด กลุม Subic Bay (ประกอบดวย Subic Bay Energy Co., Ltd.
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Subic Bay Fuels Co., Inc.  และ Subic Bay Distribution, Inc.) และบริษัทไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) ซึ่งการเพิ่มสัดสวนการลง
ทุนดังกลาวทําใหบริษัทเหลานี้เปนบริษัทยอยของ ปตท.ในระหวางป
 : เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 บริษัท ฟลิปปนส อิงค (PTTPI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.ไดควบรวมกิจการเขากับ
Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) ซึ่ง ปตท.เปนผูถือหุนในอัตรารอยละ 100 ในกิจการทั้ง 2 แหง โดย SBDI เปนบริษัทที่คงอยู
และสงผลให PTTPI เปนบริษัทที่เลิกกิจการไป
 : เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 ปตท.ไดขายหุน บริษัทไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) ใหกับบริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน)
ทั้งหมด

: ในระหวางป 2547 ปตท.ไดลงทุนในบริษัทที่เริ่มกอต้ังขึ้น ไดแก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด  บริษัท พีทีที โพลีเอทีลี
น จํากัด  และบริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด ซึ่งบริษัทเหลานี้มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. รวมทั้งกลุมบริษัท ปตท.ยัง
ไดรวมลงทุนกอต้ังบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด และบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ซึ่งบริษัทเหลานี้มีสถานะเปนบริษัทรวมของ ปตท.

: ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ปตท.ไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญทั้งหมดของ Subic Bay Fuels Co., Ind. และ Subic
Bay Distribution, Inc. ซึ่ง ปตท.ถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 100 ใหแก Subic Bay Energy Co., Ltd.

12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2548 เปรียบเทียบงวด
3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2547 และผลการดําเนินงานของปตท. และบริษัทยอยสําหรับ ป 2547 เปรียบเทียบป 2546
รายไดจากการขาย

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 191,161 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป
2547 จํานวน 54,015 ลานบาท หรือคิดเปน 39.4% โดยเปนผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในสวนของน้ํามัน และกาซธรรม
ชาติ อันเนื่องมาจากความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น กอปรกับในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ปตท.ไดรวมงบการเงินของบริษัท
โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยเขาในงบการเงินรวมของ ปตท. และโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ไดเริ่มดําเนินการผลิต
ในเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา ประกอบกับราคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซธรรมชาติ และปโตรเคมีที่
เพิ่มสูงขึ้น จึงสงผลให ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น

สําหรับผลประกอบการป 2547 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 644,673 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546
จํานวน 154,960 ลานบาท หรือคิดเปน 31.6% โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในสวนของน้ํามัน และกาซธรรม
ชาติ อันเนื่องมาจากความตองการการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเปนผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นดวย ทั้งในสวนของน้ํามัน
ดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน กาซธรรมชาติ และราคาปโตรเคมีที่อยูในวงจรขาขึ้น

คาใชจาย

ตนทุนขาย :
ตนทุนขายในไตรมาสที่1 ป 2548 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่1 ป 2547 จํานวน 46,003 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.4% เนื่องจาก

ราคาและปริมาณซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ตามความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น

ตนทุนขายป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 140,161 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.9% โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากราคาและ
ปริมาณซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวัน

คาใชจายในการขายและบริหาร :
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คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2547 จํานวน 1,933 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้น 52.3% เปนผลจากคาใชจายดําเนินงานปกติเพิ่มขึ้น, การรับรูผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบริษัท Medco Energi
ผานบริษัท New Links Energy Resource ของ ปตท. สผ. และ การรวมคาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ของ
บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด เปนสวนหนึ่งของคาใชตนทุนขายของปตท. ในฐานะบริษัทยอย

สําหรับป 2547 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 4,785 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.6% เนื่องมาจากในป 2547 ปตท.ได
มีการรวมงบการเงินจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีคาใชจายเพิ่มขึ้น

คาใชจายในการสํารวจ :
คาใชจายในการสํารวจในไตรมาสที่ 1 ป 2548 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ป 2547 จํานวน 134 ลานบาท หรือเพิ่ม

ขึ้น 335.0% เนื่องจาก คาใชจายในการสํารวจของ ปตท.สผ. เพิ่มขึ้นจากโครงการในประเทศ คือ L22/43, L53/43, L54/43 ,G4/43
และ Block433A และ 416B ในอัลจีเรีย

สําหรับป 2547 มีจํานวนลดลงจากป 2546 จํานวน 1,911 ลานบาท หรือลดลง 82.7% เนื่องจาก ในป 2546 มีการตัด
จําหนายคาใชจายของหลุมแหงในโครงการเวียดนาม

กําไรสุทธิ

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจากกิจกรรมตามปกติจํานวน 18,258 ลานบาท และมีกําไรจาก
รายการพิเศษจากการปรับโครงสรางหนี้ของ RRC จํานวน 7,738 ลานบาท มีผลใหมีกําไรสุทธิ 25,996 ลานบาท หรือคิดเปน
จํานวน 9.29 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2547 จํานวน 13,721 ลานบาท หรือคิดเปน 111.8% ซึ่งมีสาเหตุหลักเนื่องมา
จาก

- ราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
- กําไรจากรายการพิเศษตามที่ไดกลาวแลวขางตน
- มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 5,766 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,013 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.7%

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีที่ดีขึ้นมาก จากคาการกลั่นและราคาผลิตภัณฑปโตร
เคมีที่สูงขึ้นมาก รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจและการขยายกําลังการผลิต

ในป 2547 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 62,666 ลานบาท หรือคิดเปน 22.40 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากป 2546
จํานวน 25,086 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 66.8% จาก 37,580 ลานบาทในป 2546 ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจาก

- ปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑที่เพิ่มสูงขึ้นดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
- มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 26,742 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16,400 ลานบาท หรือคิดเปน

158.6% อันเนื่องมาจากผลประกอบการของบริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีที่ดีขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงคาการกลั่นและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีที่สูงขึ้นมาก
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12.2.2 การวิเคราะหผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ
กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายแยกตามกลุมธุรกิจ (EBITDA)

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2545 2546 2547

ไตรมาสที่ 1
ป 2548

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ
      การจัดหา ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกกาซธรรมชาติ
รายไดจากการขาย 138,109 158,794 174,980 46,915
ตนทุนขาย 111,442 127,300 135,389 36,327
กําไรขั้นตน 26,667 31,494 39,591 10,588
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,682 2,375 2,854 716
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 128 58 120 7
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 24,113 29,177 36,857 9,879
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 3,946 3,918 3,981 1,161
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 20,167 25,259 32,876 8,718
     การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.)
รายไดจากการขาย 26,809 31,106 42,127 11,572
ตนทุนขาย 2,774 2,390 3,586 833
กําไรขั้นตน 24,035 28,716 38,541 10,739
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,709 1,450 2,096 1,127
คาใชจายในการสํารวจ 150 2,312 401 174
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 35 43 59 16
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 22,211 24,997 36,103 9,454
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 4,776 5,440 8,096 2,028
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 17,435 19,557 28,007 7,426
รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ (EBIT) 37,602 44,816 60,883 16,144
กลุมธุรกิจนํ้ามัน
     การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketting)
รายไดจากการขาย 125,754 154,332 196,164 69,900
ตนทุนขาย 117,243 146,494 188,181 67,654
กําไรขั้นตน 8,511 7,838 7,983 2,246
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,806 5,435 6,399 1,383
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 1,025 1,111 1,596 385
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 4,730 3,514 3,180 1,248
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 1,829 1,802 2,012 507
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,901 1,712 1,168 741
     การคาสากลผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Trading)
รายไดจากการขาย 139,622 187,561 282,126 96,744
ตนทุนขาย 137,737 185,211 279,229 95,917
กําไรขั้นตน 1,885 2,350 2,897 827
คาใชจายในการขายและบริหาร 732 1,079 3,074 1,054
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 353 796 2,640 1,067
     รวมกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,506 2,067 2,463 840
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สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคมกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีและ
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 2545 2546 2547

ไตรมาสที่ 1
ป 2548

คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 22 24 1 0
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 1,484 2,043 2,462 840
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีของกลุมธุรกิจน้ํามัน (EBIT) 4,385 3,755 3,630 1,581
กลุมธุรกิจการกลั่น
รายไดจากการขาย - - 25,800 32,066
ตนทุนขาย - - 24,981 28,403
กําไรขั้นตน - - 819 3,663
คาใชจายในการขายและบริหาร - - 205 323
รายไดจากการดําเนินงานอื่น - - 22 6
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) - - 636 3,346
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย - - 195 8
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) - - 441 3,338
กลุมธุรกิจปโตรเคมี
รายไดจากการขาย 13,242 14,868 1,597 1,711
ตนทุนขาย 10,918 11,747 1,362 1,590
กําไรขั้นตน 2,324 3,121 235 121
คาใชจายในการขายและบริหาร 374 383 140 100
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 15 7 5 0
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,965 2,745 100 21
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 918 758 87 63
     รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 1,047 1,987 13 (42)
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีกอนหักรายการที่ยังไมไดจัดสรรและรายการระหวาง
บริษัท/กลุมธุรกิจ

43,034 50,558 64,967 21,021

หัก รายการระหวางบริษัท/กลุมธุรกิจ (63) (136) 339 (266)
หัก รายการที่ยังไมไดจัดสรร (560) (170) (314) (114)
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี 42,411 50,252 64,992 20,641

กลุมธุรกิจน้ํามัน

รายไดจากการขายในไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้น 61,817 ลานบาทหรือคิดเปน 60.4% โดยสวนใหญเปนผลมาจาก
ปริมาณขายที่สูงขึ้น 2,924 ลานลิตรจาก 10,602 ลานลิตร หรือเทียบเทา 732,813 บารเรลตอวันในไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปน 13,526
ลานลิตร หรือเทียบเทา 945,308 บารเรลตอวันในไตรมาสที่ 1 ป 2548 หรือเพิ่มขึ้น 27.6% โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของการ
ขายน้ํามันในประเทศ และการคาสากล ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
ปตท.เพิ่มสัดสวนการถือหุนใน RRC จาก 36% เปน 100% สงผลให ปตท.เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหกับ RRC และรับซื้อผลิตภัณฑ
น้ํามันจาก RRC แตเพียงรายเดียว  รวมทั้งปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2548 ที่เพิ่มสูงขึ้นกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน

EBITDA เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 604 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 40.7% ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องจากกําไรขั้นตน
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่สูงขึ้น ประกอบกับรายไดจากการดําเนินงานก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่คาใชจายขาย
และบริหารก็เพิ่มขึ้น
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EBIT ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นจาก Q1/2547 จํานวน 629 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 66.1% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นใน
สวนของ EBITDA   กอปรกับคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง

รายไดจากการขายในป 2547 เพิ่มขึ้น 127,221 ลานบาทหรือคิดเปน 37.2% โดยสวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายทั้ง
ในสวนของการขายน้ํามันในประเทศและการคาสากลที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการขายน้ํามันในประเทศเพิ่มขึ้น 1,460 ลานลิตร จาก
15,044 ลานลิตร ในป 2546 เปน 16,504 ลานลิตร ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้น 9.70% โดยสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดีเซลหมุน
เร็ว น้ํามันเตา และน้ํามันอากาศยาน สําหรับการคาสากล (Trading) สวนใหญมาจากการขายน้ํามันดิบ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว น้ํามัน
อากาศยานและคอนเดนเสท โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 3,404 ลานลิตรจาก 22,124 ลานลิตร ในป 2546 เปน 25,528 ลานลิตร ในป
2547 หรือเพิ่มขึ้น 15.4% นอกจากนี้ ยังเปนผลมาจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในปนี้ ที่สูงขึ้นกวาปที่แลว

EBITDA เพิ่มขึ้นจากปกอน 63 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.1% ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายและราคาขายที่เพิ่มขึ้น

EBIT ในป 2547 ลดลงจากป 2546 จํานวน 125 ลานบาทหรือลดลง 3.3% สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาและ
คาใชจายตัดจาย

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

รายไดจากการขายในไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ป 2547 จํานวน 7,621 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 19.4%
เนื่องจาก

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 371 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (mmcfd) จาก 2,599 mmcfd ในไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปน 2,970 mmcfd ใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2548 (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 14.3% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่
เพิ่มสูงขึ้นในลูกคาทุกกลุม โดยเฉพาะในสวนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผูผลิตไฟฟาอิสระ และโรงแยกกาซฯ

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ ซึ่งประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซอีเทน กาซโพรเพน
และกาซโซลีนธรรมชาติเพิ่มขึ้นจาก 679,982 ตันในไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปน 803,251 ตัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 (ไมรวมการ
ขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 39,666 ตัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2547 และ 46,846 ตัน ในไตรมาสที่ 1 ป 2548
เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 18.1% ทั้งนี้ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
จากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ไดเริ่มทดลองเดินเครื่องตั้งแตปลายเดือนธันวาคม 2547 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ัง
แตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา โดยในไตรมาสนี้โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 มีอัตราการใชกําลังการผลิต (Utilization Rate) อยู
ที่ 58%

- ราคา LPG (Contract Price – CP) เฉลี่ยในไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้น 68 เหรียญสหรัฐฯ ตอตัน (US$/ton) จากราคา
เฉลี่ย 305 US$/ton ในไตรมาสที่ 1 ป 2547 เปน 373 US$/ton (รัฐบาลกําหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG ณ โรงกลั่น ใน
สวนของการขายในประเทศที่ระดับ 315 US$/ton ซึ่งคิดเปนราคา CP ที่ระดับ 331 US$/ton โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 10
กุมภาพันธ 2546 เปนตนมา) ในขณะที่ราคา Ethylene ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นจาก 769 US$/ton เปน 1,078
US$/ton และราคา Propylene เพิ่มขึ้นจาก 711 US$/ton เปน 1,063 US$/ton ราคา HDPE และ PP เพิ่มขึ้นจาก 865 และ 836
US$/ton เปน 1,050 และ 1,050 US$/ton ตามลําดับ

รายไดจากการขายในป 2547 เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 16,187 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.2% เนื่องจาก
- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ)

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจํานวน 127 mmcfd จาก 2,655 mmcfd ในป 2546 เปน 2,782 mmcfd ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้น 4.8% อันเนื่องมาจาก
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ความตองการการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในสวนของการใชกาซฯ เพื่อการผลิตไฟฟา การใชกาซฯ ของลูกคากลุมอุตสาหกรรม
รวมถึงโรงแยกกาซฯ

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซ เพิ่มขึ้นจาก 2,693,270 ตันในป 2546 เปน 2,748,638 ในป 2547 (ไม
รวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 201,046 ตันเพื่อนํามาขายตอ) หรือคิดเปน 2% ทั้งนี้ ปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเนื่องจากโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 1 - 3 ของ ปตท.เดินเครื่องถึงจุดเต็มความสามารถในการผลิต อยางไรก็ตาม
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 ของ ปตท. ไดกอสรางแลวเสร็จ และไดเริ่มทดลองเดินเครื่องปลายเดือนธันวาคม 2547

- ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในป 2547 เพิ่มขึ้น 58 US$/ton จากราคาเฉลี่ย 293 US$/ton ในป 2546 เปน 351
US$/ton ในป 2547 ในขณะที่ ราคา Ethylene ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นจาก 509 US$/ton เปน 932 US$/ton
และราคา Propylene เพิ่มขึ้นจาก 572 US$/ton เปน 850 US$/ton รวมทั้งราคา HDPE และ PP เพิ่มขึ้นจาก 635 และ 704 US$/ton
เปน 964 และ 959 US$/ton ตามลําดับ

EBITDA ของธุรกิจกาซฯ ในปนี้เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,680 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 26.3% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราย
ไดจากการขายดังที่กลาวมาแลวขางตน

EBIT เพิ่มขึ้นจากปกอน 7,617 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 30.2% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA  ในขณะที่คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย

รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปนดังนี้
หนวย : ตัน ไตรมาส 1 ป 2548 ไตรมาส 1 ป 2547 ป 2547 ป 2546
LPG 450,701 386,709 1,576,599 1,535,748
กาซอีเทน 190,470 137,708 546,762 532,671
กาซโพรเพน 59,014 52,476 206,802 206,382
กาซโซลีนธรรมชาติ 103,066 103,089 418,477 418,470
รวม 803,251 679,982 2,748,638 2,693,270

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 ปตท.สผ. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 2,331 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
25.2% เนื่องจากปริมาณการขายในไตรมาส 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 142,685 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณการขายไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 129,187 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 25.42 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ย
ในไตรมาสเดียวกันของปกอนที่ 21.76 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผล
จากการขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช  โครงการไพลิน  และโครงการเยตากุน

EBITDA ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,583 ลานบาทหรือ 20.1% เนื่องมาจากราคาขายและ
ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. และบริษัทยอยไดรับรูผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
Medco Energi ผานบริษัท New Links Energy Resources
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EBIT ในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,599 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.4% ในขณะที่คาเสื่อมราคา
และคาใชจายตัดจายลดลงเล็กนอย

ในป 2547 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้น 11,021 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 35.4% เนื่องมาจากราคาขายผลิตภัณฑ
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 20.62 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบในป 2546 เปน 23.38 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํา
มันดิบในป 2547 รวมถึงปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 107,299 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป 2546 เปน 134,070 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวันในป 2547 ทั้งนี้ ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการขายกาซธรรมชาติของโครงการเยตากุน
โครงการบงกช และการขายคอนเดนเสทของโครงการบงกชและไพลิน

EBITDA ในปนี้เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,106 ลานบาทหรือ 44.4% เนื่องมาจากรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้น

EBIT ในปนี้เพิ่มขึ้น 8,450 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน

บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  (RRC)

ในไตรมาส 1 ป 2548 RRC ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยของ ปตท. ดังนั้น ปตท.จึงนําผลการดําเนิน
งานของ RRC มาจัดทํางบการเงินรวม ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 RRC มีรายไดจากการขาย 32,066 ลานบาท มีอัตราการใช
กําลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณ 102% โดยมีปริมาณการผลิตที่ระดับ 143,000 บารเรลตอวัน มี EBITDA 3,346 ลาน
บาท และ EBIT 3,338 ลานบาท

12.2.3 การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2548 เปรียบเทียบงวด
 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2547 และฐานะการเงินของปตท. และบริษัทยอยสําหรับ ป 2547 เปรียบเทียบป 2546

สินทรัพย
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 480,137 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2547 จํานวน 7,089 ลานบาท

หรือลดลง 1.5% โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 15,952 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการลดลงของเงินลงทุนช่ัวคราว
จํานวน 47,229 ลานบาท  ในขณะที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจํานวน 14,532 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา-
กิจการที่เกี่ยวของกัน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 15,299 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 2,605 ลานบาท
สําหรับสินทรัพย ไมหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 8,863 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จํานวน 9,717 ลานบาท

ป 2547 สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 487,226 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2546 จํานวน 162,895 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
50.2% โดยสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 70,516 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้นจํานวน 50,016
ลานบาท และลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น  สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 92,380 ลานบาท  สวนใหญเนื่องมาจาก  เงินลง
ทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียเพิ่มขึ้นจํานวน 20,986 ลานบาท สวนใหญมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมโดยเฉพาะกลุม
ธุรกิจการกลั่นและ ปโตรเคมี รวมทั้ง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 67,937 ลานบาท

ในระหวางป 2547 ปตท. ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอย  ดังนั้นฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัท
ยอย สําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  ไดนํางบดุลของ PTTNGD, SBECL, SBFCI, SBDI, RRC, BPE, PTTPE,
PTTLNG และ EnCo  มาจัดทํางบดุลรวมของ ปตท. และบริษัทยอย ป 2547  ในขณะที่งบดุลรวม ณ สิ้นป 2546 มิไดรวมงบดุล
ของบริษัทดังกลาว
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หนี้สิน
ในไตรมาส 1 ป 2548 หนี้สินรวมทั้งสิ้น 268,172 ลานบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ป 2547 เปนจํานวน 34,140 ลานบาท

หรือลดลง 11.3% โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจํานวน 35,693 ลานบาทหรือคิดเปน 25.7% สวนใหญมาจากการลดลงของเงินกูยืม
ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ลดลงจํานวน 53,135 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการคืนหนี้ของ RRC จากการปรับโครง
สรางหนี้ ในขณะที่เจาหนี้การคาและภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น  สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,554 ลานบาท  เนื่องจากมี
เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

กําหนดชําระคืนเงินกู หุนกู และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เปนดังนี้

กําหนดชําระคืน
(นับจากวันที่ 31 มี.ค.48)

ปตท.  ปตท. สผ.  PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม

ภายใน 1 ป (31 มี.ค.49) 7,129.53 - 68.28 - - 325.81 - 7,523.62

เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 17,411.43 7,849.20 24.00 - - 723.97 8.00 26,016.60
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 23,718.56 7,586.97 32.00 685.27 33.26 923.24 135.50 33,114.80

เกิน 5 ป 73,786.30 2,500.00 - 6,576.78 469.53 - - 83,332.61
รวม 122,045.82 17,936.17 124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63

เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึ้นไป) ณ วันที่
31 มีนาคม 2548 ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้

เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  PTTNGD TTM(T) TTM(M) BPE DCAP รวม
สกุลเงินบาท 103,130.00 2,500.00 124.28 - - 1,247.62 143.50 107,145.40

สกุลเงินตางประเทศ 18,915.82 15,436.17 - 7,262.05 502.79 725.40 - 42,842.23
รวม 122,045.82 17,936.17 124.28 7,262.05 502.79 1,973.02 143.50 149,987.63

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู
ระยะยาวทั้งหมด (%)

15.50 86.06 - 100.00 100.00 81.29 - 28.56

ทั้งนี้ เงินกูและพันธบัตรของ ปตท.จํานวน 61,477.89 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

ป 2547 หนี้สินรวมทั้งสิ้น 302,311 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 เปนจํานวน 106,922 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.7% โดย
หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 69,569 ลานบาท  สวนใหญเพิ่มจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณซื้อและราคาผลิตภัณฑที่สูงขึ้น  สําหรับหนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 37,353 ลานบาท
เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2547 ปตท.ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 19,000 ลานบาท และ
เดือนกรกฎาคม 2547 ไดออกและเสนอขายหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลคา 400 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ

สวนของผูถือหุน
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 211,965 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2547 จํานวน 27,050 ลานบาท

หรือเพิ่มขึ้น 14.6% สาเหตุหลักเนื่องมาจากผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิจํานวน 25,996 ลานบาท
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ในป 2547 สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 184,915 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2546 จํานวน 55,973 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
43.4% สาเหตุหลักเนื่องมาจากผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิจํานวน 62,666 ลานบาท อยางไรก็ตาม ปตท.ไดมีการจายเงินปนผล
ใหกับผูถือหุนคิดเปนเงินจํานวน 11,189 ลานบาท

สภาพคลอง
ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 15,300 ลานบาท โดย

ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลว 51,237 ลานบาททําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 66,537 ลานบาท

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 28,470 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิ
ตามงบกําไรขาดทุนรวม 25,996 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจายที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 3,590 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากคา
เสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ  และปรับลดดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย 5,766 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 11,830 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการลดลงของลูก
หนี้อื่นและการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-กิจการอื่น  เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน  ภาษีเงินไดคางจาย  แมวาลูกหนี้การคา-
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น   และสินคาคงเหลือจะเพิ่มสูงขึ้น

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 42,655 ลานบาท เปนผลมาจากการลงทุนในที่ดิน
อาคารและอุปกรณ จํานวน 13,206 ลานบา และเงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น 1,448 ลานบาท
อยางไรก็ตามมีกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนช่ัวคราวที่ลดลงจํานวน 47,249 ลานบาท การรับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจํานวน
1,222 ลานบาท และเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 8,910 ลานบาท

ในไตรมาสที่ 1 ป 2548 กระแสเงินสดจายไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 55,892 ลานบาท สวนใหญเปนการจายคืนเงิน
กูยืมระยะยาวจํานวน 44,272 ลานบาท และจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น 12,471 ลานบาท

สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยป 2547 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจํานวน 18,774 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัท
ยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 56,452 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 46,792 ลานบาท

ในป 2547 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 57,835 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไร
ขาดทุนรวม 62,666 ลานบาท ปรับปรุงดวยคาใชจายที่ไมเปนเงินสดทั้งสิ้น 21,059 ลานบาท ซึ่งสวนใหญมาจากคาเสื่อมราคา คา
สูญสิ้น และคาตัดจําหนาย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และปรับลดดวยสวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 26,742 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจํานวน 852 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการลด
ลงของลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน, เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดคางจาย, เจาหนี้การคา-กิจ
การอื่น และคาใชจายคางจาย  แมวาลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น และลูกหนี้อื่นจะเพิ่มสูงขึ้น

ในป 2547 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 97,956 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ จํานวน 39,667 ลานบาท  เงินลงทุนช่ัวคราว  52,714 ลานบาท และเงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทอื่น 9,545 ลานบาท

ในป 2547 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 21,662 ลานบาท สวนใหญเปนเงินสดรับจากการออกหุนกู
จํานวน 35,211ลานบาท และเงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น จํานวน 27,578 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูระยะยาวจํานวน
16,707 ลานบาท จายคืนพันธบัตร 3,300 ลานบาท และเงินปนผลจาย 12,912 ลานบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม  มีดังนี้
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      หนวย : ลานบาท
ป 2545 ป 2546 ป 2547 ไตรมาสที่ 1

ป 2548
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจายสุทธิเพื่อกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

30,035
(17,070)
(31,783)

(116)
(214)

52,896
(27,038)
(2,465)

(265)
(296)

57,835
(97,956)

21,662
(154)
(163)

28,470.44
42,655

(55,892)
103
(37)

กระแสเงินสดสุทธิ
เงินสดคงเหลือยกมาตนงวด
เงินสดตนงวดของบริษัทยอยที่เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมและจากการซื้อธุรกิจ

(19,147)
52,805

-

22,833
33,619

-

(18,774)
56,452
9,114

15,230
51,237

เงินสดคงเหลือยกไปปลายงวด 33,658 56,452 46,792 66,537

12.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคลองในชวงการ
ดําเนินการเชิงพาณิชย คงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2548

ณ 31 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ยังมีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี้

หนวย : ลาน
ใหความสนับสนุนแลว

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน/เงินกู การขยายวงเงินสิน
เชื่อทางการคา

อ่ืนๆ ยังไมไดใหความ
สนับสนุน

บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

เหรียญสหรัฐ 90/1 - - - 90

บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) เหรียญสหรัฐ 100/1 - - 100
บริษัท ทรานสไทยมาเลเซีย ( ไทย) จํากัด
และ บริษัท ทรานสไทยมาเลเซีย (มาเลเซีย)
จํากัด

เหรียญสหรัฐ 262.15 - - - 262.15

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด(มหาชน) (TLB) เหรียญสหรัฐ 14/2 0 0 0 14/2

บริษัท ไทยลูบ เบลนดิ้ง จํากัด (TLBC) บาท 236.6 236.6/3 0 0 0
บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนนิ่ง จํากัด
(SPRC)

เหรียญสหรัฐ 36.0/4 36 0 0 0

บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (RRC) เหรียญสหรัฐ 1,134.75/5 1,134.75 0 0 0
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด
(THAPPLINE)

บาท 765 0 0 765/6 0

บริษัท Philippines Subic Bay J.V.
(SUBICBAY)

เหรียญสหรัฐ 70 0 65.15 0 4.85

รวม เหรียญสหรัฐ
บาท

1,706.9
1,001.6

1,170.75
236.6

65.15
0 765

471
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/1  ปตท.. มีภาระผูกพันในการใหสินเชื่อทางการคากับบริษัท โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหนึ่งเจาหนี้การคาทั่วไป
/2   คาดวาจะดําเนินการยกเลิกสัญญาตามกฎหมายภายในเดือนพฤษภาคม  2548      เนื่องจาก ปตท. ไดขายหุนบริษัทดังกลาวแก บมจ.ไทยออยล แลว
/3  ไดทยอยรับคืนเงินกูจากบริษัทจนเงินตนคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 487 เหลือเทากับ 37.6  ลานบาท
/4  ใหความสนับสนุนในรูป Subordinated Loan
/5  ไดทยอยรับคืนเงินกูจากบริษัทจนเงินตนคงเหลือ ณ 31 มี.ค. 487 เหลือเทากับ 764.75  ลานเหรียญสหรัฐ
/6  ในรูปคาบริการขนสงน้ํามันลวงหนา (Tariff Prepayment) ท้ังนี้ คาดวา จะดําเนินการแปลงเปนทุนภายในเดือนสิงหาคม  2548

อยางไรก็ตาม ในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ ปตท. ในระยะยาว  ปตท. ไดพิจารณาใหเงินกูยืมระยะสั้นแกบริษัท
ในเครือ ชวงกอนการเบิกถอนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งสวนใหญมีกําหนดระยะเวลาในการใหกูไมเกิน 1 ป  การ
ใหกูระยะสั้นจะใหตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทนั้นๆ  โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548  ยอดภาระเงินกูกับบริษัทราชบุรี
พาวเวอร จํากัด ปตท. เปนจํานวนเงิน 51.12 ลานบาท

12. 4  การใชจายในเงินลงทุน
เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรแยกตามหนวยธุรกิจ(ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมทุน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2545 - 2547 และสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2548 สรุปไดดังนี้
2545 2546 2547 ไตรมาสที่ 1 ป 2548 รวม

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
การจัดหา ขนสง และจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยกกาซธรรม
ชาติ

3,834 77.4 6,059 83.5 13,411 89.2 8,967 94.7 32,270.5 87.9

การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 1,053 21.3 1,061 14.6 1,499 10.0 495 5.2 4,108.2 11.2
สํานักงานใหญ 64 1.3 135 1.9 123 0.8 7 0.1 328.9 0.9
รวม 4,951 100 7,254 100 15,033 100 9,469 100.0 36,706.7 100.0

ในชวง 3 ปที่ผานมา ปตท.ใชเงินลงทุนสวนใหญไปในการขยายและปรับปรุงระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมทั้งได
ดําเนินการกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 5 เสร็จสมบูรณ โครงการ BV#7 ติดตั้ง Compressor ที่จังหวัดกาญจนบุรี  และ
โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ระยะที่ 1  สําหรับเงินลงทุนในสวนของการตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมนั้น สวน
ใหญใชไปในการกอสราง พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามัน และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขน
สงและคลังสินคา

12.5 สรุปความเห็นของผูบริหาร

สถานการณโลก
เศรษฐกิจโลกในปนี้กําลังเผชิญความทาทายจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางมากจากป 2547 ที่ราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 33.7

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลมาเปนระดับที่สูงกวา 50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในปจจุบัน ทําใหเศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่ม
ชะลอตัวลง อัตราเงินเฟอขยายตัวขึ้น จนตองปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดแรงกดดันดังกลาว นอกจากนี้ ความไรสมดุลของ
เศรษฐกิจหลักของโลก นํามาซึ่งการโตตอบทางการคาระหวางประเทศคูคาที่สําคัญ เชน กรณีที่มีการกดดันจนทําใหจีนตองปรับ
เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเปนลอยตัวแบบจัดการแทนการผูกคาเงินหยวนไวกับดอลลารสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนก็ยังเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปและ
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ญี่ปุนยังคงขยายตัวอยางเชื่องชาและเปราะบาง กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลกคาดการณเมื่อเดือน
เมษายน 2548 วาในปนี้เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวรอยละ 4.3 ลดลงจากรอยละ 5.1 ในป 2547

ราคาน้ํามันโลกที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากความกังวลวาอุปทานอาจอยูในภาวะตึงตัวจากปญหาดานการผลิต การ
เมือง กอการรายและภัยธรรมชาติ ขณะที่ความตองการใชยังคงอยูในระดับสูงถึงแมวา International Energy Agency (IEA) คาดวา
ในปนี้ความตองการใชจะขยายตัวลดลงจากปกอนที่ 2.5 ลานบารเรลตอวัน (รอยละ 3.5) เปน 1.7 ลานบารเรลตอวัน (รอยละ 2.2)
ก็ตาม ผนวกกับการเก็งกําไรของ Speculators และ Hedge Funds ในตลาดลวงหนา Nymex ที่ยังคงซื้อสุทธิตอเนื่องเปนเวลา 2 ป
ติดตอกัน สงผลใหนักวิเคราะหสวนใหญคาดวาราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยปนี้จะอยูที่ระดับ 47-50 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล

ราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูง ความตองการใชน้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ยังคงขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจถึงแมจะเปนอัตราที่ชะลอลงก็ตาม จึงคาดวาราคาน้ํามันสําเร็จรูป คาการกลั่นและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมี ทั้งสายโอเล
ฟนสและอะโรเมติกสจะยังอยูในระดับสูงและมีความผันผวน

สถานการณในประเทศ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ผนวกกับสถานการณในประเทศที่ยังไมคลี่คลายจากเหตุ
การณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ไขหวัดนก อัตราเงินเฟอและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ขยายตัวตอเนื่องนับจาก
ตนป รวมทั้งแนวโนมอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น เปนปจจัยลบที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของผูบริโภคและนักลงทุน ลาสุด เมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม 2548 ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลดคาดการณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปนี้อยูที่รอยละ 3.5-4.5 และปรับ
เพิ่มคาดการณอัตราเงินเฟอทั่วไปที่รอยละ 4.0-4.5

ในชวง 5 เดือนแรกของป การใชปโตรเลียมที่เปนเชื้อเพลิงประกอบดวยผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติ มีปริมาณ
การใชรวมทั้งสิ้น 1,277 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 โดยการใชน้ํามันดีเซลมีการขยายตัวสูงสุดรอยละ 9.7 ขณะที่การใช
น้ํามันเตาเพื่อผลิตกระแสไฟฟาลดลงมากที่สุดที่รอยละ 23.2 เนื่องจาก ปตท. ไดขยายขีดความสามารถของระบบทอสงกาซฯ
ปจจุบันใหสงกาซฯ ไดเพิ่มขึ้น รองลงมาคือการใชน้ํามันเบนซินที่ลดลงรอยละ 7.8 จากราคาขายปลีกเบนซินที่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องประมาณ 6-7 บาท/ลิตรนับจากตนป อยางไรก็ตาม ราคาขายปลีกดีเซลไดมีการทยอยลดการชดเชยตั้งแตเดือนมิถุนายน
2548 และปลอยใหมีการลอยตัวอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2548 พบวาขอมูลเบื้องตนของการใชน้ํามันดีเซลของเดือน
มิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2548 ปรับลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 4.6 และ 15.7 ตามลําดับ (สวนหนึ่งมาจากผลของฤดูกาล
ดวย) สําหรับการจัดหาปโตรเลียมเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีนั้น ไดจากการผลิตในประเทศและนํา
เขาจากตางประเทศรวมปริมาณทั้งสิ้น 1,588 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 โดยพึ่งพาการนําเขาปโตรเลียมรอยละ 66 การ
สงออกปโตรเลียมรวมอยูในระดับใกลเคียงกับปกอนที่ปริมาณ 146 พันบารเรลตอวัน

แนวโนมสถานการณของป 2548

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัวชัดเจนขึ้น โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวาเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว
ลดลงเหลือรอยละ 4.3 สงผลใหความตองการใชน้ํามันของโลกขยายตัวมาอยูที่ระดับ 84.3 ลานบารเรลตอวัน หรือเพิ่มขึ้นเพียง 1.5
ลานบารเรลตอวัน ในขณะที่แนวโนมกําลังการผลิตของกลุมโอเปกและกลุมนอกโอเปกจะเพิ่มสูงกวาความตองการใชที่จะเพิ่มขึ้น
ทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบมีแนวโนมลดลงประมาณ 1-3 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล มาอยูที่ระดับ 31.0-33.0 เหรียญสหรัฐฯตอบารเร
ล อยางไรก็ตามปญหาการกอการราย การตอตานในอิรัก ปญหาทางการเมืองในกลุมประเทศผูผลิตน้ํามัน โดยเฉพาะในประเทศเว
เนซุเอลาและไนจีเรีย รวมทั้งการเก็งกําไรของ Speculators และ Hedge Funds ในตลาดลวงหนายังคงเปนปจจัยหลักที่จะสงผลให
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ราคาน้ํามันดิบในป 2548 มีความผันผวนเชนเดียวกับป 2547 ซึ่งสงผลตอเนื่องไปยังระดับราคาน้ํามันสําเร็จรูปและคาการกลั่นให
มีแนวโนมตํ่าลงแตยังคงมีความผันผวนสูง  สวนแนวโนมของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีนั้นยังคงสดใสทั้งสายโอเลฟนสและสา
ยอะโรเมติกส คาดวาวัฏจักรราคาจะขึ้นไปสูงสุดป 2548-2549

แนวโนมการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องจะเปนขอจํากัดของการสงออกของไทย กอปรกับขอจํากัดภายใน
ประเทศไดแก อัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลเมื่อยก
เลิกการตรึงราคาน้ํามัน ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโนมเกินดุลลดลงจากมูลคาการนําเขาที่เพิ่มมากกวาการสงออก และราคาน้ํามัน
ดิบที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีความไดเปรียบทางการคาลดลง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย คาดวาเศรษฐกิจไทยป 2548 จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงเหลือ
รอยละ 5.5-6.5 และ 5.25-6.25 ตามลําดับ สําหรับการใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 8-9 (หากไมรวมการ
ใชในภาคไฟฟาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5-6) การใชกาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5-6 ตามการใชไฟฟาที่คาดวาจะขยายตัวประมาณ
รอยละ 7-8 สําหรับความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีก็คาดวาจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจในระดับ 1.2-1.5 เทา

แนวโนมสถานการณป 2549

ความไมสมดุลของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ํามันที่ทรงตัวในระดับสูง ภาวะเงินเฟอและภาวะขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ยังคง
เปนปจจัยหลักที่กดดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอเนื่องจากปนี้ IMF และธนาคารโลกคาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2549 จะขยายตัว
ในระดับที่ใกลเคียงกับป 2548 ที่รอยละ 4.4 และ 4.2 ตามลําดับ สงผลใหความตองการใชน้ํามันของโลกขยายตัวใกลเคียงกับปนี้
และ/หรือปรับลดลงเล็กนอยมาอยูที่ระดับ 86 ลานบารเรลตอวันหรือเพิ่มขึ้นเพียง 1.5 ลานบารเรลตอวัน ในขณะที่แนวโนมกําลัง
การผลิตของกลุมโอเปกและกลุมนอกโอเปกจะเพิ่มสูงขึ้นกวาปจจุบัน ทําใหราคาน้ํามันดิบดูไบมีแนวโนมลดลงมาอยูที่ระดับ 40-
45 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล อยางไรก็ตามปญหาการเมือง การกอการราย ภัยธรรมชาติรวมทั้งการเก็งกําไรของ Speculators และ
Hedge Funds ในตลาดลวงหนายังคงเปนปจจัยหลักที่จะสงผลใหราคาน้ํามันดิบในป 2549 มีความผันผวนเชนเดียวกับป 2548
สวนราคาน้ํามันสําเร็จรูป คาการกลั่นและราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีมีแนวโนมทรงตัวและผันผวนในระดับสูงใกลเคียงกับปนี้เชน
เดียวกัน
ในสวนของสถานการณในประเทศนั้น การใชจายของภาครัฐโดยเฉพาะในโครงการลงทุนขนาดใหญจะเปนปจจัยขับเคลื่อนหลัก
ทางเศรษฐกิจ ขณะที่การลงทุนและการใชจายภาคเอกชนเปนปจจัยขับเคลื่อนรอง โดยธนาคารแหงประเทศไทยคาดวาเศรษฐกิจ
ไทยป 2549 จะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.5-6.0 อยางไรก็ตาม ความสามารถในการผลักดันการสงออกและสงเสริมการทองเที่ยวก็
เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเศรษฐกิจขยายตัวไดตามเปาหมาย คาดวาการใชน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5-6 การ
ใชกาซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นรอยละ 7-8 และความตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีก็คาดวาจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจในระดับ
1.2-1.5 เทา
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สวนท่ี 3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 555 ถนน
วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคที่จะ
เสนอขายหุนกูมูลคารวมทั้งสิ้น 4,118,000,000 บาท (สี่พันหนึ่งรอยสิบแปดลานบาท) ซึ่งมีลักษณะสําคัญของหุนกูตามที่ระบุไว
ขางลางนี้

1. รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและสรุปสาระสําคัญของ
สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

1.1 รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขาย

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

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2548 ครบกําหนดไถ
ถอนป พ.ศ. 2563

ประเภทของหุนกู : หุนกูไมมีประกัน ระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอ
ขาย

: 4,118,000 หนวย คิดเปนมูลคาหุนกู 4,118,000,000 บาท (สี่พันหนึ่งรอยสิบแปดลาน
บาท)

มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)

อายุหุนกู : 15 ป นับจากวันที่ออกหุนกู

วันออกหุนกู : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.95 ตอปตลอดอายุหุนกู

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน

การชําระดอกเบี้ย : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 25 สิงหาคม และวันที่
25 กุมภาพันธ ของทุกป โดยเริ่มชําระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.
2549 หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะ
เลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป  โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับ
ระยะเวลาที่เลื่อนออกไป
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ทั้งนี้ หากวันครบกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทาย ตรงกับวันหยุดทําการของ
ธนาคารพาณิชย  จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปนวันทําการถัดไป  โดยคํานวณ
ดอกเบี้ยเพิ่มตามระยะเวลาที่เลื่อนออกไปเปนรายวันจนถึง (แตไมรวม) วันที่
ทําการชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายดังกลาว

การคํานวณดอกเบี้ยในแตละงวดดอกเบี้ยหุนกูจะคํานวนจากมูลคาที่ตราไวของหุนกู 
โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้

เงินตนคงคางของหุนกูคูณกับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยหุนกูที่
เกี่ยวของ คูณกับอัตราดอกเบี้ยดังกลาว หารดวย 365 (สามรอยหกสิบหา) วัน

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตาม
มูลคาหุนกูเพียงครั้งเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระในขณะนั้น
ทั้งหมดใหแกผูถือหุนกู

การซื้อคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซื้อคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่น ๆ ไดไมวาในเวลาใด ๆ  เมื่อ
บริษัทไดซื้อคืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัทดําเนิน
การแจงใหนายทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซื้อมาดังกลาวทันที

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัทซึ่งมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย และจะมีสถานะไมดอยกวา
หนี้ที่ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่น ๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตของบริษัท  
เวนแตบรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน

ผูแทนผูถือหุนกู : บริษัทเงินทุน ธนชาติ จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ตลาดรอง : บริษัทจะดําเนินการใหมีตลาดรองของหุนกูโดยการนําหุนกูไปขอจดทะเบียน 
ซื้อขายในศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองของหุนกูอื่นใด

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูโดยสถาบันจัดอันดับความ 
นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตลอดอายุของหุนกู ซึ่งบริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ฟทช เรทติ้งส 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับ
ที่บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เผยแพรเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2548  
หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑ AA + ซึ่งอันดับความนาเชื่อถือนี้
มิไดจัดขึ้นเพื่อเปนขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อ ขาย หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และ
อาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
ไดตอไปความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดขางทายนี้
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สัญลักษณท่ีกําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสําหรับประเทศไทย

บริษัท ฟทช เรทติ้งส  (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับ
ความสามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเปนอันดับ
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้

AAA (tha)

‘AAA’  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับ
ความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ 
ตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความ
นาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสาร หรือ ตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กนอย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี การเปลี่ยน
แปลงของสถานการณ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของตรา
สารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไป
ไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงกําหนด
เวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา

BB (tha)

‘BB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี
ความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทางลบ

B (tha)

‘B’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังคงจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น 
และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทาง
เศรษฐกิจ
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CCC (tha), CC (tha), C (tha)

อันดับความเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความเชื่อถือขั้นต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นใน
ประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามในขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ

DDD (tha), DD (tha), D (tha)

อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปจจุบัน

หมายเหตุ 

เครื่องบงช้ีพิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกตางออกจาก
การจัดอันดับความนาเชื่อถือระดับสากล

“+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบ
เทียบกันภายในอันดับความนาเชื่อถือขั้นหลัก  ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความ
นาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ตํ่ากวา “CCC (tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวสําหรับประเทศหนึ่งๆ 
และจะมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้นสําหรับประเทศหนึ่งๆ นอกเหนือจาก 
“F1 (tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวา 
มีความเปนไปไดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณ
ดังกลาวอาจระบุเปน “สัญญาณบวก” ซึ่งบงช้ีแนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงช้ีแนวโนม
ในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหตํ่าลง หรือ  “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลง
หรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้น ๆ

ที่มา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด
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1.2 สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ

หนาที่ของบริษัท : ตราบเทาที่บริษัทมีภาระตามหุนกู

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อบริษัท
ทราบวา

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอความสามารถในการชําระหนี้ ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ

2. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเมื่อใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลง
นามโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจาก
กรรมการผูมีอํานาจ) ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่บริษัทไดรับทราบ
ในขณะนั้น บริษัทรับรองวาไมมีเหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุ
ผิดนัดเกิดขึ้น และไมมีคดีความหรือการอนุญาโตตุลาการที่บริษัทเปนจําเลย
หรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผูถือหุนกูทราบแลว (ถามี))

3. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการ 
จัดหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถ
กระทําได และจะดําเนินการใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกราย
ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมทั้งช่ือและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูราย
ใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่นายทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการ
แตงตั้ง

4. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหา
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถ
กระทําได ซึ่งการแตงตั้งดังกลาวจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขในขอกําหนด
สิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะ
ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทนผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่บริษัทไดใหไว หรือทําขึ้น
กอนวันออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพัน
ใดๆ บนทรัพยสินสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งที่มี
อยูในปจจุบันและอนาคตตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการ
จํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่อง
จากเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของ
บริษัท ในกรณีที่ทรัพยสินนั้น ๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตาม
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กฎหมายของบุคคลอื่นที่มีหนี้อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสิน 
ดังกลาว  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้นั้นแลว เชน ในกรณีบริษัท
ฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝากของ แลวบริษัทไม
ชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวงของที่รับ
ฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหนี้นั้น

(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติทั่วไปของบริษัท

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
สัญญาสัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษ
ที่คลายคลึงกันที่บริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ/หรือ
หนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่
รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่ว
ไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือที่เขา
ทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหนวยงานของประเทศซึ่ง
เปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการงานใด ๆ ที่ทําขึ้นกับรัฐบาล
ไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/
หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาว
เขาถือหุน หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือ
หนวยงานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท

(ง) การกอหลักประกันที่กอขึ้นหรืออนุญาตใหกอขึ้นดวยความยินยอมลวง
หนาจากที่ประชุมผู ถือหุนกู  หรือเปนการกอหลักประกันใหแก
ผูถือหุนกู

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอ
บังคับและคําสั่งตางๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและ
เงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัดตลอดอายุหุนกูหรือ
จนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซึ่งสถานะของการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่
บริษัทผิดนัดไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุนกู

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใด ๆ ไมวา 
ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต (ก) 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนาที่ 7

การกระทําดังกลาวจะไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความ
สามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของบริษัทหรือ (ข) เปนการโอนทรัพยสิน
หรือกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอจําหนายกาซธรรมชาติ

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงิน และรายการประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของ
บริษัทใหแกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่บริษัทไดจัด
สงเอกสารดังกลาว ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ 
บริษัทจะจัดสงเอกสาร รายงาน หรือหลักฐานอื่นที่ผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอ
ตามสมควรและจําเปน ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนด
อยางสมเหตุสมผล

เหตุผิดนัดและผลของการผิด : 1.   กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
สิทธิ

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึง
กําหนดชําระตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดักลาว
มีสาเหตุจากความลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระ
เงินดังกลาวยังคงมีอยูเปนเวลา 5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนด
ชําระนั้น

(ข) บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่นๆ นอกจากการผิดนัด
ไมชําระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 
(สี่สิบหา) วัน นับจากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ และขอใหบริษัทแกไขการไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญของบริษัทแลวโดยผูแทน
ผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 
(ยี่สิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด

(ค) หนี้ของบริษัทซึ่งเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือที่
เกิดจากการดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย 
ไมใหรวมถึงธุรกรรมอนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทาง
การเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะเปนมลูหนีใ้นปจจบุนัหรอือนาคต เปน
มลูหนีท้ีม่เีงือ่นไข หรือโดยประการอื่น) ทีบ่รษิทัเปนคูสญัญา หรอืเปน
ลูกหนี ้ หรอืเปนผูทีม่หีนาทีต่องชําระหนีใ้นฐานะผูค้าํประกนั ผูรบัรอง 
หรืออาวัลต๋ัวเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตามสัญญาหรือ
ตราสารที่เกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้
รวมกันเกินกวา 50,000,000 (หาสิบลาน) เหรียญสหรัฐ หรือ 
2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลัง
จากไดคํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาว ที่ระบุไวในสัญญาหรือ
ตราสารแลวหรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว
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(ง ) หากบริษัทตองคําพิพากษา เสร็ จ เด็ดขาดหรือคําช้ีขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ใหชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไม
ชําระหนี้ดังกลาวไดทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคํา
พิ พ า ก ษ า เ ส ร็ จ เ ด็ ด ข า ด ห รื อ คํ า ช้ี ข า ด อั น เ ป น ที่ สุ ด ข อ ง  
อนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยาง
รายแรงตอความสามารถของบริษัทในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอ
กําหนดสิทธินี้

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอให
บริษัทลมละลายภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําสั่งหรือ 
มติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายใหเลิกกิจการของบริษัท หรือมี 
การยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยชอบ
ดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําสั่งหรือมติใด ๆ 
มิไดถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบ
หา) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันที่มีคําสั่งนั้น ๆ

2. เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1. หาก

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ

(ข) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่ถือ
หุนกูหรือถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่
ยังมิไดไถถอนทั้งหมด หรือ

(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ)

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตนพรอม
ดวยดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้น ซึ่งถือเปนอันถึงกําหนดชําระ
โดยพลันใหแกผูถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นดวย ทั้งนี้ ผูแทนผู
ถือหุนกูจะตองยืนยันตอบริษัทวา ในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณ
ดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธินี้ได
และ มีผลกระทบอยางรายแรงตอผลประโยชนของผูถือหุนกู

3. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหนี้ที่คางชําระอยู
ตามหุนกูทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซึ่งรวมถึง
การฟองรองบังคับคดีเอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูก
ตองตามกฎหมาย

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คาง
ชําระแกตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก  14
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(สิบสี่) วันนับจากวันที่ผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัท
ตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหนี้ที่คางชําระแกตน และขณะที่ผูถือ
หุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิไดดําเนินการฟองรองบริษัทให
ชําระหนี้ที่คางชําระ

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูแทนผูถือหุนกู

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแกผู
ถือหุนกูจากการที่ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ดวยความจงใจหรือโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจาก
บุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ผูแทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดัง 
ตอไปนี้

(ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่น ๆ ของ
ขอกําหนดสิทธิ  ซึ่งในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจของ
ตนตามขอกําหนดสิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดย
อิสระโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก

(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ีโดยไมตองไดรับ
ความยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะ
เปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของ
ผูถือหุนกูดอยลง

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปน
การแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่เกิดขึ้นตามขอ 11.1 ของ
ขอกําหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดที่จะ
ตองดําเนินการตามขอ 11.2 ของขอกําหนดสิทธิหากผูแทนผู
ถือหุนกูเห็นวาการผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซึ่ง
ผูแทนผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/
หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกู

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอที่
ประชุมผูถือหุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่บริษัทไม
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ปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผล
กระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยางรายแรง

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการ
ไปตามอํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการ
แกไขคุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่
ขาดคุณสมบัตินั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบเปน
หนังสือทันทีที่พนระยะเวลาดังกลาวเพื่อใหบริษัทเสนอตัวบุคคลที่
จะเขารับทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกูแทนตน และจะตองเรียก
ประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอกําหนดสิทธิโดยไมชักชา

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมดัระวงั
รกัษา ผลประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรบัผดิชอบตอ
บคุคลใด ๆ สําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตนโดย
เช่ือถือหนงัสอืรบัรองทีอ่อกโดยกรรมการผูมอีาํนาจของบรษิทั หรอืความเหน็ 
คําแนะนํา หรือขอมูลที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดย
เฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวยความสุจริต และดวยความระมัดระวัง
อันจะพึงคาดหมายไดจาก บุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือหุนกู แมจะ
ปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็นคําแนะนํา หรือขอมูลดังกลา
วจะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง

การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และที่
ประชุมผูถือหุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังนี้

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูใน
ประเด็นซึ่งผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําให
สิทธิประโยชนของผูถือหุนกูดอยลง และ

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูใน
ประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดย
ชัดแจง

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย
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1.3 สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

ช่ือสัญญา : สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู

คูสัญญา : บริษัท และ บริษัทเงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน) (“ผูแทนผูถือหุนกู”)

วันที่มีผลใชบังคับ : วันที่จัดออกหุนกูเปนตนไป

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคที่จะแตงตั้งใหผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกู และ 
ผูแทนผูถือหุนกูมีความประสงคที่จะรับแตงตั้งในการเปนผูแทนผูถือหุนกู

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงที่จะผูกพันตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไว
ในสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาที่ดวยความระมัดระวังและดูแล
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนกูเยี่ยงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวานั้น

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู 
ตามที่กําหนดไวในสัญญา

การสิ้นสุดของสัญญา : 1. เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหนี้ดอกเบี้ย เงินตนและหนี้อื่นใด
ครบถวน หรือ เมื่อมีการซื้อคืนหุนกูทั้งหมด

2. เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้

(ก) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู 
และไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันที่ขาดคุณ
สมบัตินั้น

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมมีตใิหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผู
ถือหุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่

(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนนั้นยังคงมีอยู
เปนระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดมี
หนังสือแจงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นทําการแกไขการไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกลาว

3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอันสม
ควร

4. เปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนาที่ 12

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูท่ีเสนอขาย
การโอนหุนกูไมวาทอดใดก็ตามใหจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูลงทุนสถาบันที่มีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทที่กําหนดตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย ที ่กจ. 32/2544 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเสนอขายหุนกูที่
ออกใหม ลงวันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  (รวมทัง้ทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิ)

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู

บริษัทมีวัตถุประสงคจะเสนอขายหุนกูมูลคารวมทั้งสิ้น 4,118,000,000 บาท (สี่พันหนึ่งรอยสิบแปดลานบาทถวน) เปน
การเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย ซึ่งเปนการเสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันที่มีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทที่
กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนกูที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544  (รวมทัง้ทีม่กีารแกไขเพิม่เตมิ)

“ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง
(1) ธนาคารพาณิชย

(2) บริษัทเงินทุน

(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล  หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5) บริษัทประกันภัย

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(12) กองทุนรวม

(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนาที่ 13

3.2           ผูจัดการการจัดจําหนาย

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสีลม  เขตบางรัก แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10500  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท  0-2724-8883 โทรศัพท   0-2544-3866-76

3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนกู ซึ่งจะเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของสวนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ใหเปน
ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหุนกู

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย
หุนกู เปนเงินรวมประมาณ 2,059,000 บาท (สองลานหาหมื่นเกาพันบาท) ซึ่งเปนจํานวนที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยเมื่อหักคา
ตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกูแลว   บริษัทจะไดรับเงินคาหุนกูที่เสนอขายเปนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 4,115,941,000 บาท (สี่
พันหนึ่งรอยสิบหาลานเกาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท)

หมายเหตุ คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะคิดตามสัดสวนของหุนกูที่ออกจริง ดังนั้น จํานวนที่แสดงไวจะ
เปนจํานวนประมาณการสูงสุด

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนกูที่ออกใหม   10,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 411,800 บาท
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ 3,000,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 3,421,800 บาท
หมายเหตุ: คาใชจายอื่นๆ รวมถึง ผูแทนผูถือหุนกู  นายทะเบียนหุนกู  คาที่ปรึกษากฎหมาย  คาจัดพิมพใบจองซื้อหุน

กู ใบหุนกู หนังสือช้ีชวน และเอกสารอื่นๆ เปนตน

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู

ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อหุนกูสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกูไดที่สํานักงานของผูจัด
การการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 ต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ระหวางวันและ
เวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย

3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู

() ผูที่ประสงคจะจองซื้อหุนกูจะตองจองซื้อหุนกู เต็มจํานวนตามที่ไดรับสิทธิในการจองซื้อ  และจะตอง  
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหครบถวนและชัดเจน พรอมทั้งลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ที่
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ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

กรณีผูลงทุนสถาบันที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ จะตองแนบสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติ
บุคคลหรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองฉบับลาสุด (ที่
ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูประสงคจะจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจําหนายหุนกู ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 ในวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2548  ต้ังแตเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู ถึงเวลา 15.30 น. หรือวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2548  ระหวางเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหุนกู

(ข)  ในการจองซื้อหุนกู ผูประสงคจะจองซื้อหุนกูจะตองจองซื้อหุนกูขั้นต่ํา 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถวน) และทวีคูณครั้งละ 10 หนวย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

() ผูจองซื้อหุนกูจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อทันที พรอมกับการจองซื้อ โดยชําระเปน
เงินสด หรือ เงินโอน หรือ เช็ค หรือ แคชเชียรเช็คหรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร” หรือดราฟ โดย เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค 
หรือดราฟ จะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน
ในกรุงเทพมหานครเทานั้น และขีดครอมเฉพาะสั่งจายช่ือบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนกู ปตท.” สําหรับกรณีการโอนเงิน
จะตองโอนเงินไมเกิน เวลา 11.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เขาบัญชี “ธนาคารสแตนดารดชารเตอรดเพื่อ
บัญชีจองซื้อหุนกู ปตท.” เลขที่  00100675220

() ผูประสงคจะจองซื้อตองนําสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อ ไปยังสํานักงานของผูจัดการการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 ต้ังแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ต้ังแตเวลาเปดทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย
หุนกู ถึงเวลา 15.30 น. ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย

() ผูจองซื้อหุนกูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนกูและไดดําเนินการดังกลาวขางตนแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนดังที่ไดกลาวไว
ขางตน

() ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอนกําหนด หากมีผูจองซื้อหุนกูจะซื้อหุนกูเขามาครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว

3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูใหแกผูจองซื้อหุนกูที่เปนผูลงทุนสถาบัน โดยการจัดสรรหุนกูใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ตามแตวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมจัดสรรหุนกูที่เสนอขายใหแก 
ตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง รวมทั้ง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
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อํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู ผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตลอดจนกองทุนรวมที่มีลักษณะตองหาม เวนแต
เปนการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)

3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามที่ระบุไวในขอ 3.6 และ/หรือ
ในกรณีที่มิไดรับการชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสด หรือในกรณีที่ผูจอง
ซื้อชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อนั้น ๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขาย
เพื่อสํารองไวกรณีที่ไมสามารถเรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกู  หรือในกรณีที่ผูจองซื้อที่อยูใน
ลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 3.6 ซึ่งผูจัดการการจัด
จําหนายจะตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกูของผูจองซื้อรายนั้น ๆ   และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัดออกใหแกผูจองซื้อราย
ถัดไปจนกวาจะครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ  บริษัทจะดําเนินการใหผูจัด
การการจัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรรหรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 
โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกูภายใน 
14 วันนับจากวันปดรับการจองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู ทั้ง
นี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหุนกู ผูจองซื้อ
ดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกู
นั้น นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อแลวโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.10 วิธีการสงมอบหุนกู

บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการจัดสรรภาย
ใน 15 (สิบหา) วันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูของผูจอง
ซื้อหุนกูที่ปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรือดําเนินการนําหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สําหรับผูจองซื้อที่ไดแจงความประสงคให
ดําเนินการดังกลาวไวในใบจองซื้อหุนกู

3.11 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอื่น
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ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและไมใชคําแนะนําเกี่ยวกับ
ภาษีแตอยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุนกู รวม
ถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนนี้ทําขึ้นบนพื้นฐานกฎหมาย
ภาษีของประเทศไทยโดยทั่วไปที่ใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายที่จะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวของกับ
หุนกูแตอยางใด

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนประกอบกิจ
การอยูในประเทศไทยหรือไม และผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูอยูในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับประเทศไทย
หรือไม

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยางใด

1. ภาษีเงินได

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัทหาง
หุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคม
ที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคกร หรือสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปนี้

(1) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปนรายไดเพื่อ
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคกรหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ
ที่จายในอัตรารอยละ 10

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชน
จากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล

กรณีท่ีผูลงทุนเปนผูไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิได
ประกอบกิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย หรือ
ผลประโยชนจากการโอนหุนกูซึ่งจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้

(1) ดอกเบี้ย

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น ดอกเบี้ย  ที่ผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบี้ย

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู
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เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถ่ินที่อยูจะกําหนดไวเปน
อยางอื่นผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15

2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ผูลงทุนซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบํารุงทอง
ถ่ินในอัตรารอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใด ๆ จากการโอนขายหุนกู หาก
ดอกเบี้ยหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือเปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน

3. อากรแสตมป

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป




