
(ร่าง) หนังสือช้ีชวน 

 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 
เสนอขาย 

หุ้นกูช้นิดระบช่ืุอผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

“หุ้นกู้ไม่มีประกนัของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564”  
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 ต่อปี 

จ านวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 
และมีหุ้นกูท่ี้ส ารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกูร้วมทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000,000 บาท 

โดยเสนอขายหุ้นกูใ้นกรณีทัว่ไปต่อผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB และผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป 
(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซ้ือ ในส่วนท่ี 4 ขอ้ 3 การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร) 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้AAA (tha)โดยบริษทั ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะจดัให้มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกูจ้ากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายขุองหุ้นกู ้

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาเสนอขาย 
วนัท่ี 1-3 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูชุ้ด PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB 

วนัท่ี 9, 11-12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป  
(หากมีหุ้นกูเ้หลือจากการจดัจ าหน่ายในวนัท่ี 1 – 3 และวนัท่ี 9, 11 – 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจมีการเปิดเสนอขายหุ้นกูอี้กคร้ัง 

ในวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ส าหรับผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป)  

วนัท่ียืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวน: วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั: วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 

ก่อนตดัสินใจลงทุนผูล้งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับผูอ้อกตราสารหน้ีและเง่ือนไขของตราสารหน้ีรวมทั้ง 
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของร่างหนังสือช้ีชวนน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าให้ลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีเสนอขายหรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหน้ีท่ีเสนอขายหรือรับรองความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลในร่างหนงัสือช้ีชวนน้ีแต่
อยา่งใด ทั้งน้ีการรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในร่างหนงัสือช้ีชวนน้ีเป็นความรับผิดชอบของผูเ้สนอขายตราสารหน้ี 

เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนังสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายตราสารหน้ี แต่จดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัตราสารหน้ีก่อนการเสนอขาย เพ่ือให้ผู ้
ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูลท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีไม่แตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีปรากฏในร่างหนงัสือช้ี
ชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัไม่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมาย ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดอี้ก หากร่างหนงัสือช้ีชวนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเทจ็หรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดซ้ื้อตราสารหน้ีไม่
เกินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีร่างหนังสือช้ีชวนน้ีมีผลใช้บงัคบัมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของตราสารหน้ีได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทั้งน้ีภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ว่าร่างหนงัสือช้ีชวนเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญัแต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 

ทั้งน้ี การเสนอขายหุ้นกู้จะกระท าได้ก็ต่อเม่ือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนังสือช้ีชวนท่ีได้ยื่นต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยมี์ผลใชบ้งัคบัแลว้ และจะกระท าโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนให้แก่ผูล้งทุน 

บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ีและร่างหนงัสือช้ีชวนไดท่ี้ศูนยส์ารสนเทศตลาด
ทุนส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวนัท าการ
ของส านกังาน ระหวา่งเวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตือน: การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจลงทุน 



 

 

Disclaimer 
 
ร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ต่อกลุ่มผูล้งทุนทัว่ไป (“Public Offering”) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2557 และ   
ผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) ออกโดยบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเป็นหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายใน
กรณีทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่อนุญาตให้ใชข้อ้มูลในร่างหนังสือช้ีชวน
ฉบบัน้ีเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือจดัท าขอ้มลูดงักล่าวข้ึนใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
แก่บุคคลอ่ืนนอกจากตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูล้งทุนดงักล่าว ร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีควรพิจารณาควบคู่กบัเอกสารท่ีแนบมา (ถา้มี) ซ่ึง
ถือเป็นส่วนหน่ึงของร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ี นกัลงทุนจะตอ้งตดัสินใจในการลงทุนดว้ยตวัเอง โดยขอ้มลูจากร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นเพียง
เอกสารประกอบขอ้มลูเก่ียวกบับริษทั และ/หรือหุน้กู ้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจในปัจจุบนัและผลการด าเนินงานในอดีตของบริษทั และขอ้มูล
คาดคะเนและแผนงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษทัตามท่ีระบุในร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริษทัซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือ
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับการพิจารณาลงทุนในหุ้นกูท่ี้เสนอขายในคร้ังน้ี ร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีมีขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทวิเคราะห์และขอ้มูลอ่ืนๆซ่ึงบริษทัไดพ้ิจารณาจากการคาดคะเนผลการด าเนินงานใน
อนาคตของบริษทัและประมาณการรายไดใ้นอนาคตท่ียงัไม่อาจก าหนดไดใ้นขณะน้ี นอกจากน้ี ขอ้ความในลกัษณะดงักล่าวเก่ียวกับโอกาส 
โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัในอนาคต ซ่ึงขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเป็นความเห็นของ
บริษทัในปัจจุบนัเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ซ่ึงมิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษทัแต่อย่างใด  ดงันั้น ผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต จึงอาจมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้มลูท่ีปรากฏอยูใ่นขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตดงักล่าวเน่ืองจากปัจจยั
ต่างๆ นกัลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายไม่รับรองหรือ
ยืนยนัความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี และขอ้มูลดงักล่าวอาจถูกเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหรือ
แกไ้ขไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

นอกจากน้ี ถึงแมว้่าข้อมูลท่ีระบุในร่างหนังสือช้ีชวนฉบับน้ีเป็นข้อมูลท่ีได้รับจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายจะไม่
รับผดิชอบในความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีระบุในร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีแต่อย่างใด การลงทุนในหุ้นกูมี้ความเส่ียง ซ่ึงผูส้นใจ
ลงทุนควรพิจารณาความเส่ียงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความรอบคอบ ผูส้นใจลงทุนตอ้งใชว้ิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษทัและขอ้มูลท่ี
ปรากฏในเอกสารน้ีรวมทั้งความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ผูท่ี้ไดรั้บร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีจะตอ้งไม่ถือว่าขอ้มูลท่ีระบุในร่างหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีเป็น
การให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนใน 
หุน้กูน้ี้ดว้ยตนเอง 

การจดัส่งร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีหรือการเสนอขายหุน้กูค้ร้ังน้ีมิไดเ้ป็นการรับรองโดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายวา่ขอ้มลูในร่างหนงัสือช้ีชวน
ฉบบัน้ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ไม่วา่ในวนัท่ีออกร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีหรือภายหลงั และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ม่ไดรั้บรองความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแต่อยา่งใด 
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สรุปข้อมูลส ำคญัของตรำสำร (Fact Sheet) 

ช่ือเฉพำะ: หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
ช่ือผู้ออก : บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) 

ส่วนที ่1 สำระส ำคญัของตรำสำร 
ประเภทตราสาร: หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
อตัราดอกเบ้ียต่อปี:  อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี จ่ายดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  
อายตุราสาร:  6  ปี 11 เดือน นบัจากวนัออกหุน้กู ้
วนัท่ีครบก าหนดอาย:ุ  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  การไถ่ถอนก่อนก าหนด:  - ไม่มี - 
สกลุเงิน:  บาท       
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  ราคาเสนอขายต่อหน่วย: 1,000 (หน่ึงพนั) บาท  

จ านวนและมูลค่าเสนอขาย: จ านวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบลา้น) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลา้น) บาท      
จ านวนและมูลค่าหุ้นกูท่ี้ส ารองเพ่ือการเสนอขายเพ่ิมเติม: จ านวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลา้น) หน่วย มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 
2,000,000,000 (สองพนัลา้น) บาท คิดเป็นมูลค่าหุน้กูท่ี้เสนอขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลา้น) บาท 
มูลค่าและประเภทของหลกัประกนัหรือการค ้าประกนั:     -ไม่มี -           
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร ณ วนัเสนอขาย:  AAA(tha)      จดัอนัดบัโดย: บริษทั ฟิทช ์เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เม่ือวนัท่ี 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
บุคคลท่ีจะเสนอขายให้:   ผูล้งทุนประชาชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB และผูล้งทุนประชาชนทัว่ไป 
 
ส่วนที ่2 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของตรำสำร 
2.1 ลกัษณะพเิศษและควำมเส่ียงของหุ้นกู้   
 ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี โดยจะช าระดอกเบ้ียทุก 6 (หก) เดือน ในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายหุุน้กู ้ยกเวน้งวดแรกจะช าระในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และไดรั้บ
ช าระเงินตน้ 1,000 (หน่ึงพนั) บาทต่อหน่วย เม่ือครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษทัจะท า
การจ่ายช าระโดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูถื้อหุ้นกู ้หรือโดยการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารตามท่ีไดมี้การแจง้
เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนหุน้กูท้ราบล่วงหนา้แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนัถึงก าหนดช าระเงิน (ตามรายละเอียด
ท่ีปรากฏในหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 4 หนา้ท่ี 1 ถึงหนา้ท่ี 6 หัวขอ้ 1.1 รายละเอียดของหุ้นกูท่ี้เสนอขาย และในเอกสารแนบ 1 
ร่างขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้หัวขอ้ 9 หน้าท่ี 7 ถึงหน้าท่ี 8 วิธีการ เวลา และสถานท่ี
ส าหรับการช าระหน้ีตามหุน้กู)้  

 สาระส าคญัของหลกัประกนัหรือการค ้าประกนั  - ไม่มี -  
 เง่ือนไขส าคญัท่ีแตกต่างจากขอ้ก าหนดสิทธิมาตรฐาน  สามารถสรุปเป็นประเดน็ส าคญัไดด้งัน้ี 

(1) หากมีเหตุผิดนดัใด ๆ หรือเหตุการณ์ท่ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนดั มีการก าหนดหนา้ท่ีให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งแจง้ดว้ยวิธีการท่ี
ชดัเจนและทนัเวลามากข้ึน คือ ใหส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้นัที (ขอ้ 6.1 ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

สรุปข้อมูลส ำคัญของตรำสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-DEBT-PO) และ
หนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพยีงข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและควำมเส่ียงที่ส ำคัญของตรำสำรที่เสนอขำย  ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูล
ในหนังสือช้ีชวนโดยละเอยีดก่อนกำรตดัสินใจลงทุน 
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(2) ระบุขอ้ความในเหตุผิดนดัและผลของการผิดนดัให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึนและเพ่ิมระยะเวลาในการแกไ้ขเหตุผิดนดัของ 
ผูอ้อกหุน้กู ้(ขอ้ 11. ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

(3) ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูใ้นการเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้า่ควรจะด าเนินการอยา่งไรใน
กรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้“อยา่งร้ายแรง” แทน “อยา่งมีนยัส าคญั” (ขอ้ 13.2 (ง) 
ของขอ้ก าหนดสิทธิ) 

ทั้งน้ี เง่ือนไขส าคญัในขอ้ก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกูน้ี้ นอกจากเพ่ิมขอ้ยกเวน้เพ่ิมเติมในหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกูต้ามขอ้ 6.9  
ของขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ไม่มีขอ้แตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญัจากเง่ือนไขของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 

2.2 ควำมเส่ียงทัว่ไป  

2.2.1 ควำมเส่ียงเกีย่วกบัผู้ออกหุ้นกู้ 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฎตามหนงัสือช้ีชวน ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลผูอ้อกตราสารหน้ี หวัขอ้ปัจจยัเส่ียง ส่วนท่ี 3.1 (3) หนา้ท่ี 1 ถึง 16  

2.2.2 ควำมเส่ียงของตรำสำร 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk)  

 คือความเส่ียงท่ีผูอ้อกตราสารจะไม่สามารถจ่ายดอกเบ้ียหรือไม่สามารถคืนเงินตน้หรือเงินลงทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ และเม่ือผู ้
ออกหุน้กูห้ยดุจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินตน้ ก็เป็นการผิดนดัช าระหน้ีหุน้กู ้(default)  ซ่ึงหากผูอ้อกหุน้กูป้ระกาศลม้ละลายหรือผิด
นัดช าระหน้ีหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกู้ เจ้าหน้ีอ่ืนของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผูถื้อหุ้นของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้ ในการ
ประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของผูอ้อกหุน้กู ้ ผูล้งทุนสามารถดู credit rating ท่ีจดัท าโดยสถาบนัจดัอนัดบัความเส่ียง (CRA) 
ประกอบการตดัสินใจลงทุนได้  ถา้ credit rating ของหุ้นกูต้  ่า แสดงวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของหุ้นกูห้รือผูอ้อกหุ้นกูสู้ง 
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บควรจะสูงดว้ยเพ่ือชดเชยความเส่ียงท่ีสูงของหุน้กูด้งักล่าว   

 อยา่งไรก็ตาม  ก่อนการลงทุนผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้นอกจากการพิจารณา credit 
rating ของหุ้นกูห้รือบริษทัผูอ้อกหุ้นกู ้และผูล้งทุนควรติดตามขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผูอ้อกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการจดัอนัดบั credit rating  ไดจ้ากเวบ็ไซต์ส านักงาน ก.ล.ต.  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

 ความเส่ียงดา้นราคา (Price Risk) 

เน่ืองจาก หุน้กูท่ี้เสนอขายเป็นหุน้กูท่ี้ใหผ้ลตอบแทนประเภทอตัราดอกเบ้ียคงท่ี และจะจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย หากอตัราดอกเบ้ียในตลาดปรับตวัสูงข้ึนหลงัจากท่ีผูล้งทุนไดล้งทุนในหุน้กูน้ี้ไปแลว้ อาจส่งผลใหมู้ลค่าซ้ือขายของ
หุน้กูด้งักล่าวต่อหน่วยลดลงซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดจะไม่มีผลกระทบ
ต่ออตัราดอกเบ้ียท่ีไดก้ าหนดไวข้องหุน้กูท่ี้เสนอขาย  

 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

คือความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือผูถื้อหุ้นกูป้ระสงคจ์ะขายหุ้นกูใ้นตลาดรองก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ผูถื้อหุ้นกูอ้าจไม่สามารถ
ขายหุน้กูไ้ดท้นัทีในราคาท่ีตนเองตอ้งการ เน่ืองจากการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก  ทั้งน้ี ผูถื้อ
หุน้กูส้ามารถซ้ือขายหุน้กูไ้ดท่ี้ธนาคารพาณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีใบอนุญาตคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรา
สารหน้ีหรือตลาดรองอ่ืนใด        
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ส่วนที ่2 
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยกำรแปลงสภำพ
จำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัทุนรัฐวสิำหกิจ พ.ศ. 2542   

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ปตท. เป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. จะมุ่งสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งกำรเติบโตทำงธุรกิจ และกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบักำรสร้ำงสงัคมไทยใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือ
เป็นพลงัท่ีย ัง่ยืนในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจตั้งแต่ตน้น ้ ำจนถึงปลำยน ้ ำโดยมุ่งเนน้กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมต่อยอดธุรกิจ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนและควำมมัง่คัง่ให้กบั
เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำรประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดว้ยธุรกิจท่ี ปตท. ด ำเนินงำนเองและธุรกิจท่ีลงทุนผ่ำนบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. ซ่ึงสำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

ธุรกจิต้นน า้ 
หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจ ำหน่ำยก๊ำซ

ธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซ
ธรรมชำติผ่ำนบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศ น ำเขำ้จำกประเทศเพ่ือน
บำ้น และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ไดล้งทุนใน
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีมีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพฒันำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทย รวมทั้งกำรจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซปิโตรเลียม
เหลวหรือ LPG เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภำคครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนส่ง  

ธุรกจิปลายน า้ 

หน่วยธุรกจิน า้มนั 
ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีมีคุณภำพ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัหล่อล่ืนผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ 

และก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในส่วนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน ภำคครัวเรือน ภำคอุตสำหกรรมและภำคขนส่ง โดยผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
2 ช่องทำงหลกั คือ ตลำดคำ้ปลีก โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. และตลำดพำณิชย ์โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้
รำชกำร รัฐวสิำหกิจ อุตสำหกรรม อำกำศยำน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนคำ้ก๊ำซ กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลำด
ต่ำงประเทศ กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้มำตรำ 7 รวมทั้งจ ำหน่ำย LPG 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 
ด ำเนินธุรกิจจดัหำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศครบวงจร ประกอบดว้ย กำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่ง

ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี(ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลำสติก) ตวัท ำละลำยและเคมีภณัฑ ์รวมทั้งกำรจดัหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่
บริษทัภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอกประเทศ โดยมีเป้ำหมำยหลกัเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำง
พลงังำนใหก้บัประเทศและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บั กลุ่ม ปตท. 
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ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 
ธุรกจิต้นน า้ 

ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท.สผ. 

โดย ปตท.สผ. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือแสวงหำแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งน ้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ  

ธุรกจิปลายน า้ 

ธุรกจิปิโตรเคม ี
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือต่อยอดสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ำกโรงกลัน่ของ

กลุ่ม ปตท. เพ่ือสนบัสนุนกำรพฒันำอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทดแทนกำรน ำเขำ้และสนบัสนุน
กำรขยำยตวัของภำคเศรษฐกิจท่ีส ำคญัอ่ืนๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นวตัถุดิบ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์อุตสำหกรรมรถยนต ์
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นตน้ โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีในสำยโอเลฟินส์และอุตสำหกรรมต่อเน่ืองแบบครบวงจร ผ่ำนกำร
ร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม  

ธุรกจิการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกลัน่เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงในกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงให้กบัประเทศทดแทนกำรน ำเขำ้ 

โดยด ำเนินธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์จำกโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ ผ่ำนกำรร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
โดย ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและรับซ้ือน ้ ำมนัส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีจำกบริษทัโรงกลัน่ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือจ ำหน่ำยให้กบั
ตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ   

ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศเพ่ือแสวงหำแหล่งพลงังำนใหม่ๆ และแหล่งพลงังำนทดแทน เพ่ือสร้ำงควำม
มัน่คงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบันโดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และ
ประสบกำรณ์ของบุคลำกรในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผำ่นบริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ำกดั และ
บริษทั พีทีที กรีน เอน็เนอร์ย ีจ ำกดั โดยถือหุน้ร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษทั  
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
รำยไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยท่ีปรำกฏในงบกำรเงินรวมส ำหรับช่วงปี 2554 – 2556 และ 6 เดือน ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็น

รำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั ในทำงกลบักนั ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่ม
ธุรกิจส ำรวจและผลิตและธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ สรุปดงัน้ี  

/1  ขอ้มูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เร่ืองรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 
/2  ขอ้มูลตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เร่ืองขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ผลติภัณฑ์/บริการ 
ปี 2554 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2555 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
6 เดอืน ปี 2557 
(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้/1         
1. ผลติภัณฑ์ก๊าซธรรมชาต ิ 449,526 18.51 578,225 20.71 589,495 20.74 306,279 21.37 
2. ผลติภัณฑ์น า้มนั 1,786,905 73.59 2,025,665 72.50 2,069,440 72.80 1,031,684 71.98 
3. ผลติภัณฑ์ปิโตรเคม ี 145,628 6.00 141,633 5.07 138,449 4.87 73,305 5.11 
4. ผลติภัณฑ์สาธารณูปโภค 625 0.03 971 0.03 1,117 0.04 565 0.04 
5. ผลติภัณฑ์เหมอืง 30,812 1.27 28,739 1.03 24,978 0.88 11,277 0.79 
6.รายได้จากธุรกจิเสริมและอืน่ๆ 7,456 0.30 9,024 0.32 9,422 0.33 4,953 0.35 
7. รายได้ค่าบริการ 7,174 0.30 9,576 0.34 9,787 0.34 5,199 0.36 
รวม 2,428,126 100.00 2,793,833 100.00 2,842,688 100.00 1,433,262 100.00 
ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)/2 

        

1. กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซ
ธรรมชาต ิ

 
    180,729 87.51 180,729 85.50 204,364 89.70 101,981  90.01  

 
85.50 

 
204,364 

 
89.70 

 
206,370 

 
90.13 

 
117,533 

 
88.29 

2. กลุ่มธุรกจิขั้นปลาย 20,292 9.60 14,782 6.49 13,259 5.79 12,448 9.35 
3. กลุ่มธุรกจิถ่านหนิ 9,368 4.43 7,703 3.38 5,809 2.54 2,388 1.79 
4.  อืน่ ๆ 656 0.31 1,164 0.51 1,697 0.74 648 0.49 
5.  ปรับปรุงรายการระหว่างกนั 328 0.16 (170) (0.07) 1,836 0.80 102 0.08 
รวม  211,373 100.00 227,843 100.00 228,972 100.00 133,119 100.00 
ภาษีเงนิได้ 43,226  46,516  47,692  22,328  

ก าไรสุทธิ 106,260  104,608  94,652  57,886  

ก าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน(บาท/หุ้น) 37.24  36.59  33.07  20.24  
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กำรลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงหลกัท่ีเกิดจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ีหรือ
เป็นควำมเส่ียงท่ี ปตท. พิจำรณำในขณะน้ีวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ส ำหรับขอ้มูลปัจจยัควำม
เส่ียงท่ีอำ้งอิงถึงรัฐบำลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ขอ้มูลดงักล่ำวไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบำลและ
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทำนขอ้มูลดงักล่ำว ดงันั้นในกำรลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ โดยปัจจยัควำม
เส่ียงหลกัๆ ดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

1. ควำมเส่ียงทำงดำ้นกลยทุธ์ 
 1.1  ควำมเส่ียงจำกกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจ 
 1.2  ควำมเส่ียงในกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถขององค์กรเพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมผนัผวนของสภำวะ

เศรษฐกิจและโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจ 
2. ควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ 
 2.1  ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ 
 2.2 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์อง ปตท. 
 2.3 ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลท่ีอำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
 2.4 ควำมเส่ียงจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 
 2.5 ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
3. ควำมเส่ียงทำงดำ้นปฏิบติักำร 
 3.1 ควำมเส่ียงจำกภยนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 
 3.2 ควำมเส่ียงจำกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั 
 3.3 ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินโครงกำร 
4. ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 4.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท 
 4.2 ควำมเส่ียงจำกกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 4.3 ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำเงินทุนส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ผูล้งทุนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดปัจจยัควำมเส่ียงและกำรบริหำรควำมเส่ียงไดใ้นขอ้ 3.1 (3) ปัจจยัควำมเส่ียงของส่วนท่ี 3  
ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

 การเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 บริษทัมีควำมประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ ช่ือ  
“หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” อำย ุ6 ปี 11 เดือน อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี มูลค่ำเสนอขำยไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำของหุน้กูท่ี้
ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 
12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

1.  ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2557 (“PTTC14DA”) และ/หรือ ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2553 ชุดท่ี 1 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (“PTTC14DB”)  

2.  ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ตำมนิยำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.1 ของส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี  
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 โดยบริษทัมีวตัถุประสงคน์ ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีเพื่อใชใ้นกำรลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทัว่ไป และ/หรือ เพ่ือรีไฟแนนซ์เงินกูเ้ดิม หุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู ้AAA (tha)โดยบริษทั ฟิทช ์   
เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2557 

(ควรอ่านรายละเอยีดข้อมูลในส่วนที ่3 และส่วนที ่4 ก่อนการตดัสินใจลงทุน) 

 

 ข้อมูลเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้และหนงัสือช้ีชวน  

 สรุปขอ้มูลท่ีเพ่ิมเติมในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอขำยตรำสำรหน้ีและหนงัสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำย “หุ้นกูไ้ม่
มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” จำกแบบแสดงรำยงำนประจ ำปี 2556  
(56-1) นอกเหนือจำกขอ้มูลเก่ียวกบัหุน้กูด้งัน้ี  

1.  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสรุป เพ่ิมขอ้มูลสรุปฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

2.  ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  

2.1  หัวขอ้ 3.1(1) นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงในขอ้ 1.2 พฒันำกำรท่ีส ำคญัในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำ โดย
เพ่ิมเติมขอ้มูลตั้งแต่ มกรำคม – มิถุนำยน 2557  

2.2  หัวขอ้ 3.1(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ให้เป็นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2557 

2.3 หวัขอ้ 3.1(3) ปัจจยัควำมเส่ียง ปรับปรุงขอ้มูลควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจ และควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ให้เป็น ณ วนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2557 

2.4  หวัขอ้ 3.1(4) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ ปรับปรุงทรัพยสิ์นหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

2.5  หวัขอ้ 3.1(5) ขอ้พิพำททำงกฎหมำย ปรับปรุงขอ้พิพำททำงกฎหมำยใหเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

2.6   หวัขอ้ 3.1(6) ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน เพ่ิมเติมสถำบนัทำงกำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ และท่ีปรึกษำกฎหมำยส ำหรับกำร
ออกและเสนอขำยหุน้กู ้ 

2.7  หวัขอ้ 3.2(7) ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ ปรับปรุงขอ้มูลหลกัทรัพยใ์หเ้ป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

2.8   หวัขอ้ 3.2(8) โครงสร้ำงกำรจดักำร ปรับปรุงขอ้มูลรำยช่ือกรรมกำรและผูบ้ริหำรรวมถึงบุคลำกรใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัล่ำสุด 
(ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557) 

2.9   หวัขอ้ 3.2(9) กำรก ำกบัดูแลกิจกำร ปรับปรุงขอ้มูลกำรก ำกบัดูแลกิจกำรใหเ้ป็นขอ้มูลปัจจุบนัล่ำสุด 

2.10  หวัขอ้ 3.2(11) กำรควบคุมภำยใน เพ่ิมเติมประวติัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม – 
ปัจจุบนั และเปล่ียนแปลงรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2555 ใหเ้ป็นประจ ำปี 2556 

2.11 หัวขอ้ 3.2(12) รำยกำรระหวำ่งกนั ปรับปรุงขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัให้เป็นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2557 

2.12  หัวขอ้ 3.3(13) ขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน เพ่ิมขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
และ จดัท ำตำรำงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน ปี 2554 – งวดหกเดือนปี 2557 

2.13 หวัขอ้ 3.3(14) กำรวเิครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร เพ่ิมรำยละเอียดฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
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3.  ปรับปรุงขอ้มูลในเอกสำรแนบ 4 และเอกสำรแนบ 5 ให้เป็น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 และใส่งบกำรเงิน ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ในเอกสำรแนบ 6 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่1 

ส่วนที่ 3.1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2521 ตำมพระรำชบัญญัติกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2521 เพื่อด ำเนินธุรกิจหลักด้ำนปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม อย่ำงไรก็ตำม ภำยใต้สภำวะกำร
แข่งขันที่สูงขึ้น รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกิจกำรพลังงำน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 
21 สิงหำคม 2544 เห็นชอบแผนกำรจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับกำรแปรรูปกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยำยน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องกำรแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จัดตั้ง ปตท.  โดย
ให้ภำครัฐคงสัดส่วนกำรถือหุ้นใน ปตท. ในสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถำนะเป็นบริษัทน้ ำมันแห่งชำติและได้รับ
สิทธิพิเศษตำมสถำนะดังกล่ำว รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมก ำกับดูแลในด้ำนนโยบำยของ ปตท. จนกว่ำ
พระรำชบัญญัติบรรษัทวิสำหกิจแห่งชำติจะมีผลใช้บังคับ จนปัจจุบันเมื่อมีกำรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนรัฐ ปตท. จึงมำอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำน 

ปตท. แปลงสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดภำยใต้พระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จัดตั้งบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,000 ล้ำนหุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมีกระทรวงกำรคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว/1/ ทั้งนี้ นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่ำว ปตท. 
ได้รับโอนกิจกำร สิทธิ หนี้ ควำมรับผิด สินทรัพย์ และพนักงำนทั้งหมดจำกกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท. สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ และอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ.2542 ได้มีกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำเมื่อ พ.ศ.2544 ให้คงอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตำมที่กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยู่ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งนี้ โดยก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ดังกล่ำว ส้ินสุดลงเมื่อ ปตท. ส้ินสภำพ
กำรเป็นรัฐวิสำหกิจ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีงบประมำณ และต่อมำเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2550 ได้มีกำรประกำศพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเนื้อหำ
สำระส ำคัญของพระรำชกฤษฎีกำฯ ดังกล่ำว เป็นกำรงดหรือจ ำกัดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์บำงประกำรที่ ปตท. ได้รับตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และก ำหนดให้อ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น กำรส ำรวจและ
ประกำศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  กำรวำงระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ  ไปใต้  เหนือ  หรือข้ำมที่ดินของบุคคลใดๆ 
ฯลฯ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมกำรก ำกับกำรใช้อ ำนำจของบริษัท ซ่ึงประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงพลังงำนเป็นประธำน ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 
3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  

นอกจำกนี้เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 
2550  โดย ปตท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ประกอบด้วย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ
ผ่ำนระบบส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจัดหำและค้ำส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรค้ำปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบด้วย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกลั่นน้ ำมันบำงจำก  กิจกำร
ผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้เองตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ 
ส่งผลให้กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกับโดย คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน ภำยใต้ 

                                           
1/ ปตท. ได้รับยกเว้นตำมพระรำชบัญญัติทุนรัฐวิสำหกิจ พ .ศ. 2542 มิให้น ำบทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัด  ในส่วนที่เกี่ยวกับ

สภำพและกำรจัดตั้งบริษัทมำบังคับใช้ 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่2 

พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน พ.ศ. 2552 และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน)  (ฉบับที่ 2) ไม่ใช้บังคับกับกำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

1.1  กลยุทธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.  

กลุ่ม ปตท. ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเนน้กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นบริษัทพลังงำนไทยข้ำม

ชำติช้ันน ำ หรือ “Thai premier multinational energy company” ด้วยกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนใน 3 ด้ำนหลัก ได้แก่ กำร

ปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเปน็เลศิ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกับกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี (Corporate Governance: CG) และควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษำส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR)  

กลุ่ม ปตท. มีด ำเนนิกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตำมทิศทำงและกลยุทธ์ TAGNOC 

(Technologically Advanced and Green National Oil Company) ที่มุ่งเนน้กำรน ำเทคโนโลยีและสร้ำงองคค์วำมรู้ของกลุ่ม ปตท. 

เป็นองคป์ระกอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำน  

กลุ่ม ปตท. ยังก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์กำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำเพิ่มร่วมกันให้แก่สังคม (PTT Group CSV: Creating Shared 

Value) เพื่อมุ่งสร้ำงให้กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ทัง้กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนและให้ควำมรู้ควำม

เข้ำใจด้ำนพลังงำนอย่ำงแทจ้ริงตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

1.2  พัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  

ปี 2552   

กุมภำพันธ์      :       เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 สัญญำกำรกล่ันร่วม (Operating Alliance) ระหว่ำง PTTAR และ SPRC ได้ส้ินสุด
ลง ส่งผลให้สถำนะของบรษิทั อัลลำยแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ ำกัดสิ้นสุด และทั้งสองบริษทัได้แยกกำรบริหำรงำน
ออกจำกกัน โดยทั้งสองฝ่ำยตกลงจะใชทุ้่นรับน้ ำมันดิบทำงทะเล (SPM) ระบบท่อส่งน้ ำมันส ำเร็จรูปไปยงั 
ระบบขนส่งน้ ำมันทำงท่อ (Thappline) ท่ำเรือส่ง LPG และอุปกรณ์ผลิตก ำมะถันเม็ด (Sulfur Palletizer) 
ร่วมกันต่อไป เนื่องจำกเปน็กำรลงทุนร่วมกัน 

มีนำคม : เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2552 ได้จัดตั้งบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ำกัด (PTT Tank) ทั้งนี้ เป็นไปตำมมติกำร
ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำร
พัฒนำพื้นที่ท่ำเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์เหลว โดย  ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ใน PTT Tank ที่มีทุนจด
ทะเบียน 1,000 ล้ำนบำท และปัจจุบันได้เรียกช ำระค่ำหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจ ำนวนเงิน 250 ล้ำนบำท  

: เมื่อวันที ่20 มีนำคม 2552 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัตใิห ้ปตท. ยกเลิกสัญญำเงินกู้เดิมและจัดท ำสัญญำ
เงินกู้ใหม ่ภำยหลังจำกทีบ่ริษทั  เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ำกัด (ENCO) สำมำรถจัดหำเงนิกู้จำกแหลง่ภำยนอก 
เพื่อช ำระคืนเงินกู้จำก ปตท. และ ปตท.สผ. ทีค่้ำงอยู่ทั้งหมด โดยสัญญำเงินกู้ใหม่เปน็สัญญำเงินกูด้อ้ยสิทธิใน
วงเงินไม่เกิน 1,250 ล้ำนบำท (วงเงินกู้ทั้งส้ิน 2,500 ล้ำนบำทโดยส่วนที่เหลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้ห้กู้ภำยใต้
เงื่อนไขเดียวกัน) คิดอัตรำดอกเบีย้ในเชิงพำณิชย์ ระยะเวลำเงินกู ้13 ป ี6 เดือน ทั้งนี ้เมื่อวันที ่2 เมษำยน  2552 
ปตท. ได้ลงนำมในสัญญำเงินกูใ้หม่กับ ENCO เรียบร้อยแล้ว นอกจำกนี้ยังอนุมัติให ้ปตท. เพิ่มทุนใน ENCO 
ตำมสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 50 เปน็จ ำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 
1,800 ล้ำนบำท โดยเปน็ส่วนของ ปตท. จ ำนวน 900 ล้ำนบำทและของ ปตท.สผ. ในจ ำนวนเงินที่เทำ่กัน 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่3 

:       เมื่อวันที ่ 22 มีนำคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบรษิัท พีททีี อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด (“PTTI”) (บรษิัทย่อยที ่ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ได้ลงนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้น 
(Share Sale Agreement) กับบริษัท Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลำด
หลักทรัพย์ทีป่ระเทศออสเตรเลีย เพื่อซ้ือหุ้นบรษิัท Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) (บริษทัย่อย
ที ่ SRL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมด ในมูลค่ำรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 
335 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำประมำณ 11,838.9 ล้ำนบำท 

เมษำยน          : เมื่อวันที ่ 28 เมษำยน 2552 Lints และ SRL ได้ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของ
สัญญำซ้ือขำยหุ้นส ำเร็จ Lints จึงได้ช ำระรำคำของกำรเข้ำซ้ือกิจกำรจ ำนวนแรก 219.87 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
(คิดเปน็ประมำณ 7,822 ล้ำนบำท) และได้รับโอนหุ้น SBI ในวันดงักล่ำว 

พฤษภำคม       :     เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2552 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ อำทิตย์เหนือ (FPSO) เริ่มส่งก๊ำซฯ เข้ำระบบรับ
ก๊ำซฯ ของ ปตท. และได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตก๊ำซฯ เต็มก ำลังกำรผลิต ที่อัตรำ 100-120 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
เมื่อกลำงเดือน ตุลำคม 2552 

มิถุนำยน :  เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2552 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท . ที่ มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก  28 ,240 ,566 ,250 บำท เป็น 
28,246,688,250 บำทแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,824,668,825 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 :    เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2552 ค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทีเ่หลือทั้งหมดของ SAR ได้ส้ินสุดลง โดย Lints ได้รับกำร
ตอบรับค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์เปน็จ ำนวนรวมทัง้สิ้น 2,563,098 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของ
จ ำนวนหุน้ SAR ทั้งหมด ซ่ึงไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ ดังนั้น จ ำนวนหุน้
ทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นของ SAR ให้กำรตอบรับค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย์ดังกล่ำว จึงถูกโอนกลับไปยังบัญชี
หลักทรัพย์ของผู้ถือหุน้แต่ละรำยนั้นๆ เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2552 ส่งผลให้จ ำนวนหุ้นของ SAR ทัง้หมดที่อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของ Lints และที่บคุคลซ่ึงกระท ำร่วมกับ Lints (acting in concert) จึงมีจ ำนวนเท่ำเดิม คอื 
514,679,220 หุ้น หรือคดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของ SAR 

 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,246,688,250  บำท เป็น 
28,247,137,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,824,713,725 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท  

สิงหำคม       : เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2552 ปตท. ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ (GSA) แหล่งบงกชใต้กับกลุม่ผู้ร่วมทุน
ในฐำนะผูข้ำยประกอบด้วย บริษทั ปตท.สผ. จ ำกัด(มหำชน) บรษิทั โททำล อีแอนด์พ ีไทยแลนด ์และ บรษิัท 
บีจี เอเชียแปซิฟิก พีทีอี จ ำกัด ในปริมำณกำรซ้ือขำยตำมสัญญำ (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) 
เท่ำกับ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยคำดว่ำจะสำมำรถเริ่มท ำกำรผลิตได้ ประมำณช่วงระหว่ำงกลำง พ.ศ. 
2555 ถึงกลำง พ.ศ. 2556 

  เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2552 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,247,137,250  บำท เป็น 
28,305,503,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,830,550,325 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่4 

กันยำยน      : เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,305,503,2500  บำท เป็น 
28,318,336,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,831,833,625 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2552 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,318,336,250  บำท เป็น 
28,337,848,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,833,784,825 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ธันวำคม : เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2552 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรน้อย – พระนครเหนือ เริ่มส่งก๊ำซฯ เข้ำระบบรับ
ก๊ำซฯ ของ ปตท. เพื่อทดลองเดินเครื่อง โดยมีควำมสำมำรถส่งก๊ำซฯ สูงสุด ที่อัตรำ 130 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ
วัน  

ปี 2553   

กุมภำพันธ์      :       เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2553 PTTGE เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของบรษิัท Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเปน็บริษทัที่
จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปรจ์ำกผู้ถือหุ้นเดิม ในสัดส่วนร้อยละ 77.56 คิดเป็นจ ำนวนเงนิรวมทั้งส้ิน 86.94 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำประมำณ 2,900 ล้ำนบำท เพื่อด ำเนินธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมนัปำล์ม
ผ่ำน PT. First Bornwo Plantation ซ่ึงมีพื้นที่เพำะปลูกทำงตะวันตกของเกำะ Kalimantan 

มีนำคม :     เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2553 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมครั้งที ่3/2553 ได้มีมติอนุมัติให้ ปตท. จ่ำยเงิน
จ ำนวน 481.446 ล้ำนบำท ให้แก ่ปตท.สผ. เพื่อกำรรับโอนกรรมสิทธ์อำคำรส ำนักงำนของ ปตท.สผ. 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนักงำนบริษัท
ใน เครือ  ปตท . ที่ ม ำปฏิบั ติ งำนประจ ำในต ำแหน่ งงำนของ ปตท . จำก 28,350,711,250 บำท  เป็ น 
28,354,157,250 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,835,415,725 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือน มีนำคม 2553 ปตท. ได้ทดลองน ำ LNG มำใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือโดยสำรคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็น
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง ปตท. กับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จ ำกัด ซ่ึงเป็นผู้ให้บริกำรเรือด่วนใน
คลองแสนแสบและคลองมหำนำค โดยจัดตั้งสถำนีจ่ำย LNG ให้แก่เรือโดยสำร ขนำดถังบรรจุ LNG 36,000 
ลิตร จ ำนวน 2 ใบ ปั๊ม LNG ขนำด 120 ลิตรต่อนำที และตู้จ่ำย LNG จ ำนวน 1 หัวเติม 

พฤษภำคม : เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนนิกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏบิัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,354,157,250 บำท เปน็ 
28,382,883,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,838,288,325 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือน พฤษภำคม 2553 ปตท. ลงนำมในบันทึกข้อตกลง “โครงกำรทดลองพัฒนำก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกมูล
สัตว์เพื่อกำรคมนำคม จังหวัดเชียงใหม”่ ระหว่ำง ปตท. และ บรษิทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิ
คัลส์ จ ำกัด (มหำชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊ำซชีวภำพอัดจำกบริษัท ยูนิเวอร์แซลฯ เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยเปน็
เชื้อเพลงิในรถยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ CNG ในพื้นที่ห่ำงไกลแนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลัก 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่5 

NGV (Mother Station) ควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพอัด 6 ตันต่อวัน ทดแทนกำรใชน้้ ำมันดีเซล 
ประมำณ 6,000 ลิตรต่อวัน หรือ LPG ประมำณ 4,600 กิโลกรัมต่อวัน 

มิถุนำยน  : เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2553 โครงกำรผลิตสำธำรณูปกำรเพื่อผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำให้กบัหน่วยผลิต
ของโรงกล่ันน้ ำมันบำงจำกของบริษัทบำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้ริ่มจ่ำยไฟฟ้ำและไอน้ ำเชิง
พำณิชย์ โดยมีก ำลังผลิตไฟฟ้ำรวม 25 เมกะวัตต์ และก ำลังผลิตไอน้ ำ 90 ตันต่อช่ัวโมง 

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2553 ปตท. ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เพื่อร่วมกัน
พัฒนำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมแบบทุ่งกังหันลม (Wind Farm) ก ำลังผลิต 5-10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่
ภำคใต้และภำคตะวันออก คำดว่ำจะสำมำรถผลิตเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2557 ทดแทนกำรใช้น้ ำมันได้ 2.26-4.53 
ล้ำนลิตรต่อป ี

 : เมื่อวันที ่ 30 มิถุนำยน 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏบิัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,382,883,250 บำท เป็น 
28,390,661,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,839,066,125 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2553 โรงแยกก๊ำซอีเทน ได้เริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ด้วยก ำลังกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติสูงสุด 750 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทนได้สูงสุดประมำณ 630,000 ตันต่อปี เพื่อป้อน
เป็นวัตถุดบิให้กับโรงอเีทนแครกเกอร์ ของบริษทั พีทีทีโพลี เอทีลนี จ ำกัด (PTTPE) 

                         : เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ 
แปลง M9 และบำงส่วนของแปลง M11 ในอ่ำวเมำะตะมะ สหภำพพม่ำในอัตรำ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
อำยุสัญญำ 30 ปี ก ำหนดเริ่มส่งก๊ำซฯปี 2556 โดยปริมำณก๊ำซฯ ที่ปตท. รับจำกแหล่งซอติก้ำนี้ จะสำมำรถ
ทดแทนกำรน ำเข้ำน้ ำมนัเตำไดป้ระมำณปีละ 2,400 ล้ำนลิตร ช่วยประเทศประหยดัเงนิตรำต่ำงประเทศ
ประมำณ 400,000 ล้ำนบำท ตลอดอำยุสัญญำ 

สิงหำคม :    เมื่อวันที ่ 31 สิงหำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏบิัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,390,661,250 บำท เปน็ 
28,424,534,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,842,453,425 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

 : เมื่อเดือน สิงหำคม 2553 สถำนี NGV ปตท. สำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับปรุงเป็นสถำนี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช้ LNG จำกโรงงำนผลิต LNG หนองตูม จังหวัดสุโขทัย เพือ่ลดต้นทนุ
ค่ำขนส่งในพื้นทีห่่ำงไกลจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติ โดยเริ่มก่อสร้ำงเดือนสิงหำคม 2553 คำดว่ำจะแล้วเสร็จ
เดือนมีนำคม 2554 

กันยำยน           :     เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2553 ศำลปกครองกลำงได้มีค ำพิพำกษำว่ำโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 6 และโครงกำร
ท้ำยค ำฟ้องอีก 23 โครงกำร ไม่ถือเป็นโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ลง
วันที่ 31 สิงหำคม 2553 คงเหลือโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต MEG จ ำนวน 95,000 ตันต่อปี ของบริษัท ทโีอซี
ไกลคอล จ ำกัด (TOCGC) ที่อยู่ในโครงกำรตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

 : เมื่อเดือนกันยำยน 2553 ปตท. ลงนำมบันทึกข้อตกลง “โครงกำรวิจัยและสำธิตกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซ
ชีวภำพเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต์ จังหวัดอบุลรำชธำนี” ระหว่ำง ปตท. และบริษัท อุบล ไบโอก๊ำซ จ ำกัด 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่6 

เพื่อผลิตและปรับปรุงคุณภำพก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกน้ ำเสียของโรงงำนแป้งมันส ำปะหลังให้เป็นก๊ำซชีวภำพอัด
ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมำะสมต่อกำรน ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยำนยนต์ ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ CNG ในพืน้ที่ห่ำงไกล
แนวท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและสถำนีบริกำรหลัก NGV แถบภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบรษิัทฯ มี
ควำมสำมำรถส่งก๊ำซชีวภำพให้ ปตท. เพื่อใช้ผลิตก๊ำซชีวภำพอัดได้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่ำกำรใช้
น้ ำมันดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อป ี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อปี   คำดว่ำจะเริ่มด ำเนนิกำรจ ำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ได้ภำยในปลำย พ.ศ. 2554 

ตุลำคม : โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6 เริ่มด ำเนนิกำรทดสอบระบบ โดยมีก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ตำมค่ำ
กำรออกแบบ (Nameplate Capacity) ที่ 800 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิง
พำณิชย์ได้ภำยในต้น พ.ศ. 2554 

ธันวำคม :  เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2553  ปตท. ได้ออกและเสนอขำยหุน้กู้สกุลบำท อำยุ 100 ปี (Century Bond) ให้กับผู้
ลงทุนสถำบันและผู้ลงทนุรำยใหญ่ วงเงิน 4,000 ล้ำนบำทซ่ึงเป็นกำรออกหุ้นกู้ที่มีอำยุยำวที่สุดครั้งแรกใน
ประเทศไทยและสอดคล้องกับควำมมุ่งมั่นของ ปตท. ทีจ่ะเป็นองคก์ร 100 ปี รวมถึงเป็นกำรเข้ำล็อค (Lock-in) 
ต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยำวจำกสถำนกำรณ์ที่ภำวะดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ ำแตค่วำมผันผวนและควำมเสี่ยงใน
ตลำดเงินยังคงอยูใ่นระดับสูง  ทัง้นี้นักลงทนุให้ควำมสนใจลงทุนสูงเกินคำด แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นของ
นักลงทุนที่มีต่อ ปตท. ว่ำเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ มีกำรบริหำรจดักำรที่ดี มีควำมยั่งยืน สำมำรถอยู่ควบคู่และ
เจริญก้ำวหน้ำไปในศตวรรษหน้ำพร้อมกับประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2553  ปตท. ได้เข้ำร่วมลงทนุในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ จ ำกัด ในสัดส่วนกำรถือ
หุ้นร้อยละ 23 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะด ี โดยลงทุนร่วมกับ บริษทั บี.กริม เอนเนอย ี
คอร์ปอเรชัน จ ำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 51)  และ บริษทัสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี (ถือหุ้นร้อยละ 26) โดย
โรงไฟฟ้ำอุตสำหกรรมบำงกะดี   เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้ขบวนกำรผลิต
พลังงำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกัน ใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลงิ มีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวัตต์ ก ำลัง
กำรผลิตน้ ำเย็น 3,400 ตนัควำมเย็น ลูกค้ำตำมสัญญำคือ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในสวนอุตสำหกรรมบำงกะดี คำดว่ำโครงกำรจะสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ภำยในไตร
มำสที่ 2 พ.ศ. 2557 

 : เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2553 ปตท. ได้ด ำเนนิกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผู้บริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏบิัติงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,458,165,250 บำท เปน็ 
28,490,420,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,849,042,025 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ปี 2554 

มกรำคม       :     เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2554 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกก๊ำซฯ ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ไดเ้ริ่มด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ด้วยก ำลังกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 800  ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 
ซ่ึงจะผลิตก๊ำซอีเทนได้สูงสุดประมำณ 630,000 ตันต่อปี ก๊ำซโพรเพนและ LPG ประมำณ 1,030,000 ตันต่อป ี
และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ประมำณ 160,000 ตันตอ่ปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ เพื่อช่วย
ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ และผลิต LPG เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้
ภำยในประเทศ 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่7 

 : เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 24 นิ้ว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 
ไปยังโรงไฟฟ้ำ IRPC ระยะทำงประมำณ 20.5 กิโลเมตร เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ให้แก่โรงไฟฟ้ำ 
IRPC โดยมีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสัญญำ 64,000 ล้ำนล้ำนบีทียูตอ่วัน 

กุมภำพันธ์  : เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังโรงไฟฟ้ำโกลว์ ของบรษิัท โกล์ว 
พลังงำน จ ำกัด (มหำชน) ในนคิมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวัดระยอง เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ โดย
มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสัญญำ 56,710 ล้ำนล้ำนบทีียูต่อวัน 

มีนำคม        : เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2554 บริษทั พีทีที อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (“PTTI”) เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญบรษิทั Xayaburi 
Power Company Limited (XPCL) ผ่ำนบรษิัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลำว 
จำกบริษทั ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 20,000,0001 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 
200,000,010.00 บำท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 999,900 บำท มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

  : เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจกำรเหมืองถ่ำนหินของ SRL (ซ่ึงภำยหลังได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
International Coal Holdings Limit (ICH)) ผ่ำนบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ PTTI โดย PTTML ตก
ลงที่จะช ำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SRL ในรำคำ 1.72 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวม 544.1 ล้ำน
เหรียญออสเตรเลีย หรือประมำณ 16,600 ล้ำนบำท ซ่ึงกำรซ้ือกิจกำรในครั้งนี้ เป็นกำรลงทุนตำมนโยบำยใน
กำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่ำนหินที่มีคุณภำพสูงและมีศักยภำพที่ดีในกำรเตบิโตในอนำคต 

  :  เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 ปตท. และ บริษัท Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ได้เข้ำร่วมลงทุนใน
บริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) ในสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 50 และ 50 เพื่อพัฒนำพัฒนำ
โครงกำรผลิต Polybutylene Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกที่ย่อยสลำยได้โดยวิธีธรรมชำติ 
(Biodegradable Plastic) โดยมีทนุจดทะเบียนจ ำนวน 12 ล้ำนเหรยีญสหรัฐฯ หรือประมำณ 360 ล้ำนบำท 

  : เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2554 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบตัิงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,490,420,250 บำท เปน็ 
28,521,130,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,852,113,025 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

เมษำยน : เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. มีมติอนุมัติกำรเข้ำซ้ือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH จำกผู้
ถือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH ที่คัดค้ำนกำรควบบริษทั 

 : เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมัติกำรควบบริษทั  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2554 ได้มีกำรลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอัด ที่ได้จำกมูลสัตว์และน้ ำเสียจำกฟำร์ม
สุกรที่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพและเพิ่มควำมดันเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง NGV ส ำหรับรถยนต์  กับบริษัท ยูนิเวอร์
แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยก๊ำซฯ ประมำณ 6 ตันต่อวัน 
เทียบเท่ำปริมำณเชื้อเพลิงส ำหรับรถยนต์ขนำดเล็ก 500 คันต่อวัน หรือรถขนส่งขนำดใหญ่ 40 คันต่อวัน โดย
สำมำรถทดแทนกำรน ำเข้ำน้ ำมันดีเซลได้ 2.2 ล้ำนลิตรต่อปี หรือเท่ำกับ LPG ประมำณ 1.6 พันตันต่อปี ช่วย
ประหยัดเงินตรำต่ำงประเทศได้มำกกว่ำ 21 ล้ำนบำทต่อปี สัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี คำดว่ำจะเริ่มจ ำหน่ำยเชิง
พำณิชย์ได้ในช่วงต้น พ.ศ. 2555 

พฤษภำคม :  เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2554 ปตท. ได้เข้ำร่วมลงทุนใน บรษิัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด (NNEG) ในสัดส่วน
กำรถือหุ้นร้อยละ 30 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนร่วมในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุน
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กับบริษทั นวนคร จ ำกัด (มหำชน) (ถือหุน้ร้อยละ 30) และบริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
(ถือหุ้นร้อยละ 40) ผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) แบบ Cogeneration โดยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำ 127 เมกะวัตต์ ก ำลังกำรผลิตไอน้ ำ 15 ตันต่อช่ัวโมง โดยไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้ 
กฟผ. ในปริมำณ 90 เมกะวัตต์ ใช้ภำยในโครงกำรฯ ประมำณ 7 เมกะวัตต์ และปริมำณไฟฟ้ำที่เหลือประมำณ 30 
เมกะวัตต์ และไอน้ ำ 15 ตันต่อช่ัวโมง จ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำโรงงำนภำยในนิคมฯ 

มิถุนำยน : เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTT Energy 
Solutions Co., Ltd. – PTTES)  เพื่อให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงเทคนิควิศวกรรม ทุนจดทะเบียนเบือ้งต้น 150 
ล้ำนบำท ช ำระแล้วร้อยละ 75 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้นประกอบด้วย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท ไทยออยล์ 
จ ำกัด (มหำชน) บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) และ บรษิัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) ถือหุน้ในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20  

 : เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ Interconnecting จำก Gas Dispatching Facility 
(LNG) ไปยัง โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ ขนำด 36 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 12.828 
กิโลเมตร และ จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองไปยัง Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ 42 นิ้ว 
ระยะทำงประมำณ 12.282 กิโลเมตร รวมระยะทำงประมำณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มส่ง
ก๊ำซจำก LNG Terminal เข้ำสู่ Super Header เพื่อน ำไปผสมกับก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่ 
Super Header ก่อนส่งเข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันออก โดยมีควำมสำมำรถส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ 1,200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน 

 :  เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบรกิำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) เป็นเท่ำกับ 2.5659 บำทต่อล้ำนบทีียู (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยแบ่งเป็นส่วนของต้นทุนคงที่ 2.4855 บำทต่อลำ้นบีทียู และส่วนของต้นทุนผันแปร 0.0804 
บำทต่อล้ำนบีทียู โดยเริ่มเรียกเกบ็จำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่เดือน มิถุนำยน 2554 เปน็ต้นไป 

 :  เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2554 ปตท. ได้ด ำเนนิกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบตัิงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,521,130,250 บำท เปน็ 
28,543,825,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,854,382,525 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบให้เรียกเกบ็อัตรำค่ำบริกำรกำร
เก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของตน้ทนุคงที่ 31.6859 บำทต่อล้ำนบีทีย ู
และส่วนของต้นทุนผนัแปร 1.7050 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยเริ่มเรยีกเก็บจำกผู้ใช้บริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 
2554 เป็นต้นไป 

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน มีมติเห็นชอบกำรปรับอัตรำค่ำบรกิำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติส่วนของต้นทนุผันแปรของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ระยอง (พื้นที่ 1) ระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจ ำปี 2554 ที่
อัตรำ 1.1575 บำทต่อล้ำนบทีียู โดยเริ่มเรียกเกบ็จำกผูใ้ช้บริกำรตั้งแต่เดือน กรกฎำคม 2554 เปน็ต้นไป 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2554 ปตท. ได้ลงนำมในสัญญำระหว่ำงผู้ถอืหุ้น (Shareholder Agreement) เพื่อเข้ำร่วม
ลงทุนในบรษิัท บำงปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด (BIC) กับ บรษิทั ช. กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ที่ดิน
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บำงปะอนิ จ ำกัด และผู้ถือหุ้นรำยย่อย ตำมล ำดับ โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ล้ำนบำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมญั 
137,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย ปตท. ถือหุ้นจ ำนวน 34,250,001 หุ้น  

 : เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2554 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยังบริษทัเอ็มทีพี เอชพี เจวี จ ำกัด ในนคิม
อุตสำหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติเชิงพำณิชย์ โดยมีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซตำมสัญญำ 
10,775 ล้ำนล้ำนบทีียูต่อวัน 

กันยำยน : เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2554 สถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษัท พีททีี 
แอลเอ็นจี จ ำกัด ซ่ึงเป็นสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวแห่งแรกในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยมีควำมสำมำรถรับ-จ่ำย LNG ในระยะแรก 5 ล้ำนตันต่อปี (เทียบเท่ำปริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติ 700 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตตอ่วัน) และจะสำมำรถขยำยเป็น 10 ล้ำนตันต่อปี ในอนำคต (เทียบเท่ำปริมำณ
ก๊ำซธรรมชำติ 1,400 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน) โดยสถำนีรับ-จ่ำย LNG แห่งนี้ ประกอบด้วย ถังเก็บ LNG ขนำด 
160,000 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 2 ถัง และท่ำเรือซ่ึงมีศักยภำพในกำรรองรับเรือบรรทุก LNG ขนำดตั้งแต ่
125,000-264,000 ลูกบำศก์เมตร ทั้งนี้ สถำนีรับจ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว แห่งนี้ สำมำรถพัฒนำให้เปน็ศูนย์กลำง
กำรค้ำ LNG ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศไทยมคีวำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนมำก
ยิ่งขึ้น 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2554 ปตท. ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่ ปตท. ออกให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร พนักงำน ปตท. และพนกังำนบริษทั
ในเครือ ปตท. ที่มำปฏิบตัิงำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จำก 28,543,825,250 บำท เปน็ 
28,562,996,250 บำท แบ่งออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 2,856,299,625 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

ตุลำคม : เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม ได้จดทะเบยีนจัดตัง้บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเปน็บริษทัทีเ่กิด
จำกกำรควบรวมกิจกำรระหว่ำงบริษัท ปตท. เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมตกิส์และกำร
กล่ัน จ ำกัด (มหำชน) เพื่อเป็นแกนน ำด้ำนธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยด ำเนิน
ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ันครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษทัได้เข้ำเปน็บริษทัจด
ทะเบียนในกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 21 ตุลำคม 2554 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2554 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเชื่อมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ท่อปลำทอง 
2) จำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติเชฟรอนส่วนเพิ่ม ไปยังท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลเส้นที่ 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊ำซฯ 
ขนำด 42 นิ้ว ระยะทำงประมำณ 48 กิโลเมตร เริ่มด ำเนนิกำรส่งก๊ำซเชิงพำณิชย์ 

ปี 2555 

มกรำคม       :     เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2555 ปตท. และ บริษทั ซัมซุง เอ็นจิเนียริง่ จ ำกัด ร่วมลงนำมสัญญำโครงกำรผลิตไฟฟ้ำ
และพลังงำนควำมร้อนร่วม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 25 เมกะวัตต์ ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน และโรง
แยกก๊ำซฯ หน่วยที่ 6 จังหวัดระยอง รวมทั้งยังน ำควำมร้อนส่วนที่เหลือจำกกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ มำสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มในกระบวนกำรผลิตของโรงแยกก๊ำซฯ อีเทน ซ่ึงช่วยเพิ่มควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับระบบไฟฟ้ำ
ของโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง และลดรำยจ่ำยค่ำไฟฟ้ำที่ต้องซื้อจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค คำดว่ำจะเริ่มกำรผลิต
ไฟฟ้ำได้ในเดือนเมษำยน 2557 
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กุมภำพันธ์     : เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือกับ บริษัท Dynamax Petrochemical Ltd. ประเทศ
ไต้หวัน 
เพื่อร่วมกันพัฒนำตลำดและเพิ่มยอดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เขำ้สู่ตลำดรถยนต์ เพื่อกำรแข่งขันในประเทศ
ไต้หวัน 

 : วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงกับ บริษทั ทิพยประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
เพื่อกำรขำยประกันผ่ำนผู้แทนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงต้ม  

 : เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2555 ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและบันทึกควำมเข้ำใจกำรศึกษำ
กำรให้บริกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำน (Jet A-1) กับ บริษัท เชื้อไฟลำว จ ำกัด นับเป็นกำรสร้ำงแบรนด์ และขยำย
ตลำดของ ปตท. สู่ภูมิภำคอินโดจีน 

มีนำคม  : เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2555 บริษัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd ซ่ึงเปน็บรษิัทย่อยของบริษทั พีทีที อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด เข้ำซ้ือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด 66.5% ของบรษิัท Red Island Minerals Ltd ในประเทศ
ออสเตรเลีย 

: เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือกับกองทัพเรือ ในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรบัเรือของกองทัพเรือ เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์ใหเ้หมำะสมที่
จะน ำไปใช้กับเรือของกองทัพเรือได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 : บริษทัผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP) ได้ด ำเนนิโครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ แล้วเสร็จ และเริ่ม
ขยำยก ำลังกำรผลิตเชิงพำณิชย ์ เมื่อเดือนมีนำคม 2555 ประกอบกับกำรติดตั้งเครื่องจักร E-Chiller เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตของระบบและรองรับควำมต้องกำรน้ ำเย็นของลูกค้ำที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ก ำลังกำรผลิต
ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นเปน็ 94 เมกะวัตต์ และน้ ำเย็น 34,300 ตันควำมเย็น 

เมษำยน  : เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2555 ปตท. เริ่มเปิดบริกำร PTT Fit Station สำขำแรกที่สถำนีบริกำรน้ ำมันสนำมเป้ำ โดย
ช่วงเปิดด ำเนินกำรมีรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ได้แก่ กำรตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์ฟรี 24 รำยกำร สมัคร
สมำชิก PTT Fit Station ฟรี ส่วนลดกำรเปลี่ยนไส้กรองน้ ำมันเครือ่ง ล้ำงระบบแอร์ และใบปัดน้ ำฝน หมดเขต
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย วันที่  30 มิถุนำยน 2555 

: เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 บริษทั Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) และบริษทั Egyptian 
Natural Gas Holding Company (EGAS) แจ้งกำรยกเลิกสัญญำซ้ือ-ขำยก๊ำซฯกับบรษิัท East Mediterranean 
Gas S.A.E. (EMG) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบรษิัท พีททีี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (PTTI) 

พฤษภำคม : เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2555 รว่มลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ กับ Deltronix India Limited, India เพื่อร่วม
ศึกษำแนวทำงกำรขยำยตลำดในประเทศอนิเดีย นบัเป็นกำรขยำยตลำดผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน ปตท. อินเดียตอนใต้  

 : เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2555 เปิดตัวโครงกำร PTT Free Wi-Fi ในสถำนีบริกำรน้ ำมัน โดยให้ประชำชนสมัคร
และใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) ฟรีวันละ 2 ช่ัวโมงต่อ User โดยเปิดตัวโครงกำรแห่งแรกที่สถำนี
บริกำรน้ ำมัน เพื่อสวัสดิกำร ร.1 รอ. ถนนวิภำวดีรังสิต ในปี 2555 ติดตั้งแล้วเสร็จจ ำนวน 311 แห่ง  

มิถุนำยน : โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ จำกแหล่งบงกชใต้ ไดด้ ำเนินกำรกอ่สร้ำง และติดตั้งแทน่ผลิต และอุปกรณ์กำร
ผลิตต่ำงๆ แล้วเสรจ็ และไดเ้ริ่มผลิตและส่งก๊ำซฯ เข้ำระบบท่อส่งก๊ำซฯ ของปตท. เป็นครั้งแรก เมื่อเดือน 
มีนำคม 2555 เพื่อทดสอบระบบ และได้เริ่มกำรผลิตเชิงพำณิชย์ ในเดือนมิถนุำยน 2555 โดยมปีริมำณกำรผลิต
ตำมสัญญำซ้ือขำยที่ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน และคอนเดนเสท 9,000 บำร์เรลต่อวัน และเมื่อรวมกำรผลิต
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ก๊ำซฯจำกแหล่งบงกชใต้กบัแหลง่บงกชเดิม จะท ำให้ก ำลังกำรผลิตก๊ำซฯ โดยรวมของโครงกำรบงกชมีสูงถึง 
900 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน สำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรใช้ก๊ำซฯ ในประเทศได้ถึงร้อยละ 20 

กรกฎำคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2555 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้กำรสนับสนุนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.สผ.) โดย 
1. อนุมัติให้ ปตท. ซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  ปตท.สผ.  จ ำนวนไม่เกิน 403 ,395,000 หุ้นเพื่อคงสัดส่วนกำร
ถือหุ้นเดิมใน  ปตท.สผ.  ที่ประมำณร้อยละ 65.29 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ.  
(ก่อนกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน (Overallotment Agent)) ในรำคำที่  ปตท.สผ.  เสนอ
ขำย ซ่ึงจะพิจำรณำจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรซ้ือหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถำบัน (Book Building) 
2. อนุมัติให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินยืมหุ้นสำมัญของ  ปตท.สผ.  ที่ถือโดย ปตท. จ ำนวนไม่เกิน 32,162,000 หุ้น 
โดยมี วัตถุประสงค์ให้ผู้จัดหำหุ้นส่วนเกินใช้เป็นกลไกในกำรรักษำเสถียรภำพของระดับรำคำหุ้น 
(Stabilization) ในช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันถัดจำกวันปิดกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  ปตท.สผ.  
3. มอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสมในกำรด ำเนินกำรตำม ข้อ 1 และ 2 พร้อมทั้งมีอ ำนำจใน
กำรเจรจำ ปรับปรุง แก้ไข รำยละเอียดสัญญำ และลงนำมในสัญญำและเอกสำรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำม
จ ำเป็นเหมำะสม ตลอดจนกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ   ปตท.สผ.  ในวำระที่ 
ปตท. มีสิทธิออกเสียงคะแนน 

สิงหำคม : เมื่อวันที่  8 สิงหำคม 2555 ร่วมลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือ พัฒนำตลำดหล่อลื่นส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
อุตสำหกรรมในประเทศไทย กับ เจเอ็กซ์ นิปปอน ออยล์ นับเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำตลำดผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนส ำหรับกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมในประเทศไทย  

 : เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2555 ปตท. ร่วมกับ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) และ 
บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จ ำกัด (PTTPE) ได้ร่วมลงนำมแก้ไขสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว โดยปรบัสูตรรำคำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์
ระหว่ำงโรงแยกก๊ำซฯ และบรษิัทในเครือกลุ่มปิโตรเคม ี เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนรำคำน้ ำมนัและก๊ำซ
ธรรมชำติในตลำดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงอยู่บนหลักกำรของผลตอบแทนของกำรลงทนุที่เท่ำเทียม
กัน ทั้ง 3 ฝ่ำย เพื่อให้สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไว้ได้ โดยมีผลตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2555  

 : เมื่อวันที ่ 27 สิงหำคม 2555 บรษิัท PTT Mining Limited (“PTTML”) ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของ บริษัท พีทที ี
อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (PTTI) (บริษทัย่อยที่ ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) โดยควำมเหน็ชอบของ
คณะกรรมกำร ปตท.ได้ประกำศท ำค ำเสนอซ้ือหุน้สำมัญที่ออกแล้วและ/หรือที่จะออกเพื่อรองรบัใบส ำคัญ
แสดงสิทธิกำรซ้ือหุ้น (Options) ทั้งหมดของบรษิัท Sakari Resources Limited (“SAR” เดิมช่ือ Straits Asia 
Resources Limited) โดยไม่รวมหุ้นที่ถืออยูห่รือตกลงที่จะเข้ำซ้ือแล้ว โดยมีรำคำเสนอซ้ือหุ้นสำมัญของ SAR 
ที่ 1.90 เหรียญสิงคโปรต์่อหุน้ 

 : เมื่อวันที ่30 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติให้ บริษทั  พีททีี ยทูิลิตี้ จ ำกัด (“PTTUT”)  
และ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด  (“IPT”) ซ่ึงเปน็บริษทัร่วมของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้นใน 
PTTUT และ IPT ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 20 ตำมล ำดับ ด ำเนินกำรควบบรษิัท ภำยหลังกำรควบรวมกิจกำร 
ปตท. จะถือหุน้ในบรษิัทใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 30.10  ทั้งนี ้บรษิทัใหมจ่ะมีก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำเทยีบเท่ำรวม
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ทั้งส้ินประมำณ 1,357 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวน 1,038 เมกะวัตต์ และเป็นก ำลังกำรผลิต
ไอน้ ำจ ำนวน 1,340 ตันต่อชั่วโมง (ซ่ึงเทียบเท่ำกับก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจ ำนวนประมำณ 319 เมกะวัตต์) 

กันยำยน : เมื่อวันที ่1 กันยำยน 2555 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือด้ำนปิโตรเลียมกับ บรษิัท Denko Trading จ ำกัด เพื่อ
ร่วมศึกษำโอกำส และควำมเป็นไปได้กำรลงทุนท ำธุรกิจปิโตรเลียม ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 

 : เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2555 ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินกับ บรษิัท ซิง เฮง เส็ง จำกัด 
เพื่อเปน็กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรท ำธุรกิจซ้ือขำยถ่ำนหินร่วมกันอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2555 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบรกิำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ส่วนของต้นทนุผันแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง 
(พื้นที ่ 1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3)  ที่อัตรำ 
1.3380 บำทต่อล้ำนบีทียู และเหน็ชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทนุผนัแปร  ของระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4)   ที่อัตรำ 0.0145  บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเกบ็อัตรำค่ำบรกิำรดังกล่ำว 
ตั้งแต่เดือนกันยำยน 2555 เปน็ตน้ไป 

ตุลำคม  : เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม คณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ลงนำมในสัญญำซ้ือขำย
ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) กับบริษัท Qatar Liquefied Gas Company Limited ประเทศกำตำร์ ในปริมำณ 2 
ล้ำนตันต่อปี อำยุสัญญำ 20 ปี เริม่ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2558 โดยเปน็สัญญำซ้ือขำย LNG ระยะยำวฉบับแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนให้กบัประเทศไทยในระยะยำว โดยเฉพำะเมื่อ
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำกอ่ำวไทยและกำรน ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศเพื่อนบ้ำนเริ่มท ำได้จ ำกัด 
ขณะทีป่ริมำณควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในประเทศยังคงสูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2555 ปตท. ลงนำมสัญญำเพิ่มเติมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย Jet A-1 ให้กับ MPPE โดยจัดส่งที่
ท่ำขี้เหล็กและ ปตท.สนับสนุน MPPE ในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเติมน้ ำมันอำกำศยำนที่สนำมบินท่ำขี้เหล็ก
ให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล  

 : เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2555 ปตท. ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ำ 1,100 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ ให้แก่นักลงทุนสถำบันในต่ำงประเทศประกอบด้วย หุ้นกู้อำยุ 10 ปี มูลค่ำ 500 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 3.375% ต่อปี และ หุ้นกู้อำยุ 30 ปี มูลคำ่ 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ อัตรำดอกเบี้ยคงที ่
4.500% ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตรำดอกเบีย้ต่ ำที่สุดเปน็ประวัติกำรณ์ของหุน้กู้ต่ำงประเทศทีเ่คยออกและเสนอขำยโดยผู้
ออกหุ้นกู้จำกประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2555 เปดิสถำนีบริกำร Platinum เป็นแหง่แรก ณ หนองแต่ง กรุงเวียงจนัทน ์  สปป.ลำว 
นับเป็นสถำนีบริกำรตำมแนวคิด PTT Life Station แห่งแรกใน สปป.ลำว และในต่ำงประเทศ เพื่อรองรับกำร
เปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 : เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2555 เปิดตัวโครงกำรต้นแบบกำรจัดกำรขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)  ณ สถำนีบริกำร
น้ ำมัน ปตท. สำขำสระบุรี เป็นแห่งแรก  เพื่อช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ โดยกำรขนถ่ำยขยะ
และกำรบริหำรจัดกำรขยะ ณ แหล่งก ำเนิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

พฤศจิกำยน  : ระหว่ำงวันที่ 6-8 พฤศจิกำยน 2555 ปตท. เข้ำร่วมงำน IATA Aviation Fuel Forum ซ่ึงเปน็งำนประชุมใหญ่
ระดับโลกของอุตสำหกรรมกำรบนิ เพื่อให้ตัวแทนสำยกำรบิน ผู้ให้บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน คูค่้ำและพันธมิตร
ต่ำง ๆ ร่วมหำรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรร่วมกัน 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่13 

ธันวำคม  : โครงกำรระบบทอ่ส่งก๊ำซธรรมชำติ นวนคร-รังสิต ระยะทำงยำว 17 กิโลเมตร ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และเริ่มจ่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ เข้ำระบบได้ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2555 ท ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของโรงไฟฟ้ำ 
โรงงำนอุตสำหกรรมในนคิมนวนคร และนคิมบำงกระดี รวมถึงผู้ใช้รถ NGV ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 : เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษัท SAR มีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรยื่นขอเพิกถอนหุ้นของ
บริษทัฯออกจำกตลำดหลักทรัพยสิ์งคโปร์ อนึ่งกำรเพิกถอนหุ้นจะสมบรูณ์ เมื่อ (1) กำรยื่นขอเพกิถอนได้รับ
กำรอนุมัติจำกตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์  (2) ไดร้ับยกเว้นกฎของตลำดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อ 1307 เรื่องกำรขอ
อนุมัติทีป่ระชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นในกำรเพิกถอนหุ้นและกฎข้อ 1309 เรื่องกำรท ำ exist offer กับผู้ถือหุน้ที่
เหลืออยู ่

  : เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้ ปตท. เข้ำร่วมทุนโครงกำรผลิต
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในบรษิัท ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกัด (TSR) โดย ปตท. จะเข้ำร่วมทนุใน TSR ใน
สัดส่วน 40% ด้วยเงินลงทุนประมำณ 1,450 ล้ำนบำท ขณะทีบ่ริษัท ไทย โซล่ำร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (TSE) 
ผู้พัฒนำโครงกำร ถือหุ้นในสัดสว่น 60%  

ปี 2556 

มกรำคม          :    เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2556 กำรควบบรษิัทระหว่ำง บรษิัท PTTUT และ บริษัท IPT ซ่ึงเป็นบรษิัทร่วมของ 
ปตท. ไดด้ ำเนนิกำรแล้วเสร็จ โดยบริษทัใหม่มีช่ือว่ำ บรษิทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ำกัด (GPSC) และมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เป็นเงิน 8,630,000,000 บำท (แปดพันหกร้อยสำมสิบล้ำนบำท) ทั้งนี้ ภำยใต้กำรควบรวม
บริษทัดังกล่ำว ปตท. มีสัดส่วนกำรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.10 

 :   เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2556 บริษัท บรษิัท พีททีี อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ้ง จ้ำกัด (PTT International Holding 
Company Limited: “PTTIH”) ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของ PTTI โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ปตท. ได้เข้ำ
ร่วมลงทุนในบรษิัท น้ ำลิก 1 พำวเวอร์ จ ำกัด ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำลิก 
1 ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

  :  บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมีคอล จ ำกัด (PTTAC)  เริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในโครงกำรกำรผลิตสำร Acrylonitrile 
(AN) ขนำด 200,000 ตันต่อปีและสำร Methyl Methacrylate (MMA) ขนำด 70,000 ตนัต่อป ี

กุมภำพันธ ์      :    เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ ์2556 ปตท. ประสบควำมส ำเร็จในกำรเจรจำแก้ไขสัญญำซ้ือขำยผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ กับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) โดยมีผลย้อนหลงัตั้งแตเ่ดือนธันวำคม 2555 

 :  PTTML เข้ำซ้ือและเสนอซ้ือหุ้นบรษิัท SAR แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556 โดย PTTMLได้มำซ่ึงหุ้น
จ ำนวนทั้งสิ้น 560.7 ล้ำนหุ้น (รวมช่วงเวลำเสนอซ้ือหุ้นและขยำยเวลำรับซื้อหุ้น) รวมหุ้นเดิมที่ถือครองคิดเปน็
สัดส่วนกำรถือหุ้นของ PTTMLใน SAR ทั้งส้ิน 94.58% และได้ท ำกำรเพิกถอนหลักทรัพย์ SAR ออกจำกตลำด
หลักทรัพย์สิงคโปร์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2556 

มีนำคม       : เมื่อวันที่ 8 มนีำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษทั Hitech cogeneration บรษิัท Victory cogeneration บริษทั Thai Energy Generator โดยมปีริมำณก๊ำซ
ธรรมชำติที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวันรวม 68 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันทีค่่ำควำมร้อน 
1,000 บทีียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้พลังงำน โดยส่งเสริมกำรผลิต
ไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบผลติไฟฟ้ำและควำมร้อนร่วม 
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ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่14 

 :    เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2556 ปตท. ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอัด (CNG) ร่วมกับบริษทั ยูนิเวอร์แซล 
แอดซอร์บเบ้นท ์แอนด์ เคมคิัลส์ จ ำกัด (มหำชน) (UAC) ในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติอัดที่ได้จำกก๊ำซธรรมชำติ
เผำทิ้ง หรือ Associated Gas ทีบ่ริษทั UAC ได้ท ำสัญญำรับซื้อจำกแหล่งน้ ำมันดิบบูรพำ-เอ อ.กงไกลำส จ.
สุโขทัย ในปริมำณ 15-20 ตันต่อวัน สัญญำโครงกำร 3 ปี เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยเปน็ก๊ำซ NGV ส ำหรับรถยนต์ใน
พื้นที่ภำคเหนือ คำดว่ำจะด ำเนินกำรผลิตและส่งมอบก๊ำซได้ภำยในเดือนตุลำคม 2556 ซ่ึงจะช่วยลดกำรน ำเข้ำ
น้ ำมันจำกต่ำงประเทศ ลดมลภำวะส่ิงแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนและสนบัสนนุพลังงำน
ที่สำมำรถผลิตได้เองในประเทศอกีด้วย 

เมษำยน : เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2556 ปตท. ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ ำกัด (มหำชน) 
(UAC) ลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซชีวภำพอัดส ำหรับรถยนต์ (CBG) แห่งแรกของไทย ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
โดยผลิตก๊ำซฯ CBG จำกน้ ำเสียและมูลสัตว์จำกฟำร์มสุกรหมักผสมกับหญ้ำเลี้ยงช้ำง ปริมำณผลิต 6 ตันต่อวัน 
เริ่มผลิตและส่งมอบก๊ำซในเชิงพำณิชย์ ในเดือน สิงหำคม 2556 ช่วยลดภำระต้นทุนกำรขนส่งก๊ำซฯ ได้กว่ำ 2 
บำทต่อกิโลกรัม รวมทั้ง ลดกำรใช้น้ ำมันดีเซลทีเ่ปน็เช้ือเพลิงในรถขนส่ง ได้กว่ำ 3.2 แสนลิตรต่อปี คดิเป็น
เงินกว่ำ 9.6 ล้ำนบำทต่อป ี

พฤษภำคม  :   เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2556  ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุในบริษทั พีททีี  ฟีนอล จ ำกัด (PPCL)  ในส่วน
ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ทัง้หมดเป็นจ ำนวน 37,008,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมดให้กับ
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ำกัด (มหำชน)(PTTGC) ส่งผลให ้PTTGC ถือหุ้นใน PPCL ร้อยละ 100  

 : เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษทั Siam Pure Rice และบรษิทั Bowin Clean Energy โดยมีปรมิำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้
ซ้ือในแต่ละวันรวม 30 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึง
จะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลติไฟฟ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

                     :     ปตท.เปิด  “สวนป่ำนิเวศระยองวนำรมย์กลุ่มปตท.”  ณ  พื้นที่แนวกันชนของโครงกำรอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ                    
(PTT Eco IZ) เพื่อพัฒนำเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้และระบบนิเวศ 

มิถุนำยน    :   เมื่อวันที่  3 มิถุนำยน 2556  ปตท. ได้จัดตั้งบรษิัท พีทีที พีเอ็มเอม็เอ จ ำกัด (PTTPMMA) ด้วยทุนจดทะเบียน 
660 ล้ำนบำท ซ่ึง ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยแบง่ออกเปน็หุ้นสำมัญจ ำนวน 6.60 ล้ำนหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 
100 บำท   เพื่อลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) 
ขนำดก ำลังกำรผลิต 40,000 ตันตอ่ป ีทั้งนีจ้ะใช้วัตถุดิบ Methyl Methacrylate (MMA) จำกบริษทั PTT Asahi 
Chemical Company (PTTAC) ซ่ึงเป็นกำรต่อยอดธุรกิจในสำยปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวนัที่ 28 มิถุนำยน 2556 บรษิทั บำงปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด (BIC) ซ่ึงเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำง ปตท. 
บริษทั ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) บรษิัท ทีด่ินบำงปะอนิ จ ำกัด และกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) เริ่มเปดิด ำเนนิกำรเชิงพำณิชย์ เพื่อผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำ ขนำดก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 119 เมกกะวัตต์ (MW) 
และไอน้ ำ 20  ตันต่อชั่วโมง  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW 
ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยให้ลูกค้ำในเขตนคิมอุตสำหกรรมบำงปะอิน และจ ำหน่ำยไอน้ ำ 20 ตันต่อช่ัวโมง ให้
ลูกค้ำในเขตนคิมอุตสำหกรรมบำงปะอิน โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่บริษัท BIC มีสัญญำซ้ือ
ขำยก๊ำซธรรมชำติ 20-25 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน อำยุสัญญำ 25 ป ี



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่15 

 : เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2556  โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 4 บนบก จังหวัดระยอง 
ด ำเนินกำรติดตั้งแล้วเสร็จ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มแรงดันในกำรส่งก๊ำซฯของโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

สิงหำคม : เมื่อวันที่  22 สิงหำคม 2556 ปตท. และบริษัทผลิตไฟฟ้ำขนอม (KEGCO) ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับน ำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำในโรงไฟฟ้ำขนอม หน่วยที่ 4 อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมรำช ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง มีก ำลังกำรผลิต 930            
เมกะวัตต์ ก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำได้ในปี 2559 อำยุสัญญำ 25 ปี ทั้งนี้ กำรลงนำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซดังกล่ำว จะช่วย
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและตอบสนองควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรผลิตไฟฟ้ำในพื้นที่ภำคใต้ใน
อนำคต 

 : เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2556 ปตท.และบริษัท Osaka Gas ประเทศญี่ปุ่น ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (SMOU) เพื่อ
เป็นแนวทำงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Service) ในประเทศไทย ให้บริกำรลูกค้ำ
กลุ่มอุตสำหกรรมในกำรจัดหำเชื้อเพลิง เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร บ ำรุงรักษำและตรวจสอบประจ ำปี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนภำยในโรงงำนแบบครบวงจร ซ่ึงธุรกิจดังกล่ำวช่วยให้ ปตท. สำมำรถขยำยตลำด
ท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซฯ และมีรำยได้เพิ่มเติมจำกกำรให้บริกำรจัดกำรพลังงำนนอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยก๊ ำซฯ 
เท่ำนั้น รวมทั้งยังเป็นโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และเทคโนโลยีกับบริษัท Osaka Gas ของญี่ปุ่น ซ่ึง
เป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่ด ำเนินธุรกิจก๊ำซฯ มำยำวนำนและมีรำยได้สูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย 

กันยำยน    :  เมื่อวันที่  4 กันยำยน 2556  ปตท.จัดตั้งบริษัท พีทีที ออยล์ เมียนมำร์ จ ำกัด (PTT Oil Myanmar Co.,Ltd.) ด้วย
ทุนจดทะเบียน 300,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย ปตท.เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยำยกำร
ลงทุนในประเทศเมียนมำร์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในกำรเป็นแบรนด์ช้ันน ำของภูมิภำค 

: เมื่อวันที่  6 กันยำยน 2556 ปตท.ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัท บี .กริม บีไอพี  เพำเวอร์ จำกัด 
(“B.Grimm BIP Power”) ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเป็น  จำนวน 656,650 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 23 ของ
จ ำนวนหุ้นทั้งหมด ให้แก่ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ จำกัด ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น B.Grimm BIP Power ในสัดส่วนร้อย
ละ 51 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยประมำณ 180 ล้ำนบำท 

:  เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.  มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท  PTT Regional Treasury 
Center (“PTT RTC”)  ในประเทศสิงคโปร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดย ปตท. เป็นผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 100 สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของ ปตท. ในกำรรวมศูนย์กำรปฏิบัติกำรทำงกำรเงินของ
กลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด และสำมำรถรองรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินในภำพรวมอย่ำงครบวงจร 

 : เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) มีมติเห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge : Tc) ของระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ระยอง 
(พื้นที่1) ระบบท่อส่งก๊ำซฯ นอกชำยฝั่งที่ขนอม (พื้นที่ 2) และระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่ง (พื้นที่ 3) ประจ ำปี 
2556 ที่อัตรำ 1.3380 บำทต่อล้ำนบีทียู เห็นชอบอัตรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ ส่วนของต้นทุนผันแปร  ของ
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ บนฝั่งที่จะนะ (พื้นที่ 4) ประจ ำปี 2556  ที่อัตรำ 0.0145  บำทต่อล้ำนบีทียู และเห็นชอบอัตรำ
ค่ำบริกำรกำรเก็บรักษำและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติจำกของเหลวเป็นก๊ำซ ส่วนของต้นทุนผันแปร ประจ ำปี 
2556 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด ที่อัตรำ 0.9774 บำทต่อล้ำนบีทียู โดยให้เรียกเก็บอัตรำค่ำบริกำร
ดังกล่ำว ตั้งแต่เดือน กันยำยน 2556 เป็นต้นไป 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่16 

 : เมื่อเดือน กันยำยน 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง 1) 
จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง2) จ ำกัด บริษัท อมตะ บี.กริม เพำเวิอร์ (ระยอง3) จ ำกัด โดยมี
ปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซ้ือในแต่ละวันรวม 120 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันที่ค่ำควำมร้อน 
1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 :     โครงกำรอุตสำหกรรมเชิงนิ เวศ  (PTT Eco IZ) ได้รับรำงวัล  “Eco-Symbiosis Reward” จำกกำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตุลำคม : เมื่อเดือน ตุลำคม 2556 ปตท.ลงนำมสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ได้แก่ 
บริษทั โรจนะ เพำเวอร์ จ ำกัด โดยมีปริมำณก๊ำซที่จะต้องส่งมอบตำมสัญญำให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวันรวม 17 ล้ำน
ลูกบำศก์ฟุตต่อวันทีค่่ำควำมร้อน 1000 บีทียูต่อลูกบำศก์ฟุต อำยุสัญญำ 25 ปี ซ่ึงจะช่วยพัฒนำพลังงำนสะอำด 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนโดยส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 :  PTTI โดยบรษิัทย่อย PTTAPM ได้ท ำกำรขำยหุ้นทัง้หมด 100% ในบรษิัท Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie)  
ให้แก่ บรษิัท North West Salt Pty, Ltd. (NWS) เป็นจ ำนวนเงนิ 150,000 เหรียญออสเตรเลีย  โดยด ำเนินกำร
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2556 

พฤศจิกำยน : เมื่อวันที่  11 พฤศจิกำยน 2556  ปตท. ได้โอนขำยหุ้นกจิกำรไฟฟ้ำที่ลงทุนโดย ปตท. และบริษทัยอ่ยของ ปตท. 
จ ำนวน 7 บรษิัท ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 694 เมกะวัตต์ ให้แก่บรษิัท โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โดยเป็นไปตำมนโยบำยทีใ่ห้ GPSC เป็นผูด้ ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนุมตัิให้กำรสนับสนนุกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทั GPSC เพื่อคงสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมใน GPSC ที่ประมำณรอ้ยละ 30.10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมด 

 : เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติอนมุัตใิหจ้ัดซื้อทีด่ินจำกบริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) (IRPC) และบริษทัน้ ำมัน ไออำร์พีซี จ ำกัด (IRPC OIL) พื้นที่รวมประมำณ 3,327 ไรเ่พื่อจัดตั้ง
สถำบันวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAIST) และโรงเรียนวิทยำศำสตร์ระยอง (RASA) 

ธันวำคม  : เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 ปตท.ได้มีกำรลงนำมสัญญำบริหำรจัดกำรสภำพคล่องระยะส้ันระหว่ำง ปตท. และ
บริษทัในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุน้ต่ ำกว่ำร้อยละ 100 ในรูปแบบของกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกัน (Inter-Company 
Borrowing and Lending : ICBL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องและควำมร่วมมือทำงกำรเงินใน
กลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2556 PTTI โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร ปตท. ท ำกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบรษิัท PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd (“PTTAPM”) , บริษัท Red Island Minerals Ltd (“RIM”) และ 
บริษทั International Coal Holding Pty Ltd (“ICH”) ให้แก่ PTT Mining Limited (“PTTML”) บริษัทย่อยของ 
PTTI และด ำเนนิกำรเลิกบริษทัทัง้ 3 ภำยหลังจำกกำรโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้แก่ PTTML  

 : เมื่อเดือน ธันวำคม 2556 ปตท.และเปโตรนำส ร่วมลงนำมสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติส่วนเพิ่มแหล่งเจดเีอ เอ18 
(JDA A-18) จำกกลุ่มผู้ขำย ได้แก่ Malaysia-Thailand Joint Authority/ Petronas Carigali (JDA) Sdn Bhd / 
Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited / Hess Oil Company of Thailand โดยมีปรมิำณซ้ือก๊ำซ
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ธรรมชำติส่วนเพิ่มเท่ำกับ 100 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (แบ่งระหว่ำง ปตท. และ เปโตรนำส 50:50 คิดเป็น
ปริมำณก๊ำซส่วนเพิ่มส ำหรับ ปตท. เท่ำกับ 50 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน)  ระยะเวลำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติส่วนเพิ่ม 
5.5 ปี นบัตั้งแต่วันที่ 3 ธันวำคม 2556 ทั้งนี้ สำมำรถขยำยระยะเวลำซ้ือขำยต่อไปได้ตำมแตคู่่สัญญำตกลงกัน 

 :   PTTI ได้โอนขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำไซยะบุรีให้แก่ GPSC เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2556 และปัจจุบนัอยู่
ในระหว่ำงกำรโอนย้ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน้ ำน้ ำลิก 1 ให้แก่ GPSC โดยคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในไตรมำส 2 ปี 2557 

ปี 2557 

มกรำคม        : เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2557 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ ไปยัง อ ำเภอ 
ทองผำภูมิ จงัหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนนิกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติแล้วเสร็จ โดย บริษทั ปตท.สผ. จ ำกัด 
(มหำชน) ก ำหนดที่จะส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติก้ำ เข้ำสู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำต ิ ของ ปตท. ใน
ปริมำณประมำณ 270 ล้ำนลกูบำศก์ฟุต ในเดือน สิงหำคม 2557 

 :  เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2557 ปตท.ได้ด ำเนนิกำรใช้แผนบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity 
Management) ตำมที่ได้มีกำรเตรียมกำรและจัดซ้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกต ิ
โดยไม่กระทบต่อคูค่้ำ และไม่ส่งผลใหป้ระชำชนเกิดควำมเดือดรอ้นจำกกำรขำดแคลนพลังงำน 

กุมภำพันธ์ :   เมื่อวันที่  7 กุมภำพันธ์ 2557  ปตท. ได้โอนขำยหุ้นกิจกำรไฟฟ้ำที่ลงทนุใน บรษิัท ผลติไฟฟ้ำนวนคร จ ำกัด 
ก ำลังกำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 38 เมกะวัตต์ ให้แก่บรษิัท โกลบอล เพำเวอร ์ ซินเนอร์ยี ่
(GPSC) โดยเป็นไปตำมนโยบำยที่ให้ GPSC เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทนุรอ้ยละ 45 ของ ปตท. ใน Vietnam LPG Co., 
Ltd. (“VLPG”) ซ่ึงเป็นบริษทัซึ่งจัดตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนำม ให้แก่ PetroVietnam Southern 
Gas Joint Stock Company (“PVGAS SOUTH”) โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยคดิเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำ 3.85 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษทั พีทีที อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (PTTI)ได้ด ำเนนิเปลี่ยนชือ่บริษทัเปน็ 
บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTT Energy Resources Company Limited) 

เมษำยน  : โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรอง  (Temporary Heater) 
เพื่อแก้ปัญหำที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่  5 จ ำเป็นต้องหยุดเดินเครื่อง  จำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำที่อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 
ท ำให้สำมำรถกลับมำเดินเครื่องเต็มก ำลังกำรผลิต ได้ใกล้เคียงภำวะปกติ ลดผลกระทบในกำรผลิตและน ำเข้ำ
ก๊ำซแอลพีจี รองรับควำมต้องกำรใช้ของผู้ใช้พลังงำน 

  เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2557  โครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังงำนควำมร้อนร่วมส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิระยอง 
ได้ด ำเนินกำรทดสอบระบบแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องกำรผลิตตั้งแต ่พฤษภำคม 2557 โดยเป็นกำรติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้ำขนำด 25 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อผลิตไฟฟ้ำใช้เอง และติดตั้งระบบหมุนเวียนพลังงำนควำมร้อนเหลือ
ทิ้งกลับคืน (WHRU) ซ่ึงช่วยให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ระยอง ประหยัดค่ำก๊ำซเชื้อเพลิงฯ ได้ถึง 41.6 MW 
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มิถุนำยน    : เมื่อวันที่  20 มิถุนำยน 2557 ปตท.ได้มีกำรกำรต่อสัญญำกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกันกับบริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด
(มหำชน) (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ซ่ึงสัญญำเดิมได้ส้ินสุดลงวันที่ 20 มิถุนำยน 
2557 แตเ่พื่อให้กำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องมีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ปตท. และ ไออำร์พีซี จึงได้ร่วมลง
นำมต่อสัญญำดังกล่ำว อีกเป็นระยะเวลำ 6 เดือน 

 : เมื่อวันที่ 25  มิถุนำยน 2557  ปตท. ได้โอนขำยหุน้กิจกำรไฟฟ้ำทีล่งทุนใน บรษิัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด ก ำลัง
กำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 210 เมกะวัตต์ ให้แก่บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
(GPSC) โดยเป็นไปตำมนโยบำยที่ให้ GPSC เป็นผู้ด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

กรกฎำคม  : เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2557 โครงกำรติดตั้งเครื่องเพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติ หน่วยที่ 4 ที่ สถำนีเพิ่มควำมดัน
ก๊ำซธรรมชำติ ไทรโยค เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติโดยรวมของโครงข่ำยระบบท่อส่ง  
ก๊ำซธรรมชำติบนบกฝั่งตะวันตก ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (Mechanical Completetion) 

สิงหำคม : เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2557 แหล่งก๊ำซฯซอติก้ำ ตั้งอยู่อ่ำวเมำะตะมะ พม่ำ ได้เริ่มกระบวนกำรส่งก๊ำซธรรมชำตเิข้ำ
สู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. โดยในเวลำ 8.00 น. ของวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ปริมำณกำรส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ อยู่ที่ระดับ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน  เป็นไปตำมสัญญำ ซ่ึงกำรรับก๊ำซฯจำกแหล่งซอติก้ำ จะ
สำมำรถเสริมศักยภำพด้ำนพลังงำนของไทยรองรับกำรใช้งำนภำยในประเทศ รวมทั้งบรรเทำสถำนกำรณ์ขำด
แคลนพลังงำนในกรณีกำรหยุดซ่อมบ ำรุงของแหล่งก๊ำซฯ ฝั่งตะวันตกได้ 

 : คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลังงำน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับรำคำขำยปลีก LPG และ NGV ตำมมติคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 เรื่องมำตรกำรเร่งด่วนในกำรปรับรำคำโครงสร้ำง
รำคำน้ ำมันและก๊ำซฯ เห็นชอบให้ปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งเพิ่ม 0.62 บำทต่อกิโลกรัม จำก 21.38 บำท
ต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม และรำคำขำยปลีก NGV ปรับขึ้น 1.00 บำทต่อกิโลกรัมจำก 10.50 บำท
ต่อกิโลกรัมเป็น 11.50 บำทต่อกิโลกรัม แต่รถโดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก.และ บขส.) รำคำยังคงเดิมที่ 
8.50 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้รำคำ LPG และ NGV สะท้อนต้นทุนมำกขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2557 

กันยำยน : จำกกรณีที่โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 จ ำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องจำกอุบัติเหตุฟ้ำผ่ำที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ควำมร้อนจำกไอเสียเครื่องยนต์ (Waste Heat Recovery Unit, WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 และได้ท ำ
กำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนชุดส ำรอง เมื่อเดือน เมษำยน 2557 เพื่อให้สำมำรถกลับมำเดินเครื่องเต็ม
ก ำลังกำรผลิต ได้ก่อน  และเมื่อเดือนกันยำยน 2557 ปตท. ได้ท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนจำกไอ
เสียเครื่องยนต์ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์ ท ำให้สำมำรถเดินเครื่องได้ตำมปกติ   ทั้งนี้ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 5 
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ ในปริมำณ 570 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวันโดยมีก ำลังกำรผลิตก๊ำซแอลพีจี
สูงสุดที่  2,500 ตันต่อวัน เพื่อจ่ำยก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้ำ ภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม และภำคปิโตรเคมี  ซ่ึงในช่วงที่ด ำเนินกำรซ่อมแซม  ปตท. ได้บริหำรจัดกำรปริมำณก๊ำซแอลพีจี
เพื่อให้เพียงพอกับควำมต้องกำรภำยในประเทศ โดยลดกำรจ่ำยก๊ำซแอลพีจีในภำคอุตสำหกรรมและภำคปิโตร
เคมี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภำคครัวเรือนผู้ใช้พลังงำน 

:    เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2557 ปตท. ได้ส่งมอบผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้โดยละเอียดของโครงกำรพัฒนำโรง
กลั่นปิโตรเคมีในประเทศเวียดนำม ให้แก่กระทรวงอุตสำหกรรมและกำรค้ำ (Ministry of Industry and Trade) 
และรัฐบำลเวียดนำม จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ก ำลังกำรผลิตของหน่วยกลั่นน้ ำมันดิบที่ เหมำะสมอยู่ที่ 400,000 
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บำร์เรลต่อวัน  มีก ำลังกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป 260 ,000 บำร์เรลต่อวัน ก ำลังกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ประมำณ 5 ล้ำนตันต่อปี โดยมีเงินลงทุนโครงกำร ประมำณ 22,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

 : เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2557 สำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ของหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ได้รับใบรับรอง 
ระบบบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCMS)  ตำมมำตรฐำน ISO 22301:2012 จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ เป็นปีแรก นับเป็นอีกหนึ่งควำมส ำเร็จของสำยงำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ในกำรด ำเนินงำนที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤตต่ำงๆ รวมถึงรักษำเสถียรภำพกำรด ำเนินกิจกำร
ขนส่งก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี  

 : เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2557 บริษัท Subic Bay Energy Company Limited (“SBECL”) ซ่ึงเป็น Holding Company 
ขอ งบ ริษั ท  PTT Philippines Trading Corporation (“PTTTC”) และ  บ ริ ษั ท  PTT Philippines Corporation 
(“PTTPC”) ได้ลงนำมในสัญญำขำยหุ้น  PTTTC และ PTTPC ให้กับบริษัท  ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 
(“PTTRB”) ตำมมูลค่ำยุติธรรมที่กฎหมำยประเทศฟิลิปปินส์ก ำหนด ก่อนด ำเนินกำรเลิกกิจกำร SBECL ต่อไป 

 

 



     บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 
 

ส่วนที่ 3.1(1) หน้ำที ่20 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

ปตท. เป็นบริษทัพลังงำนแห่งชำติที่ประกอบธุรกจิปิโตรเลียมและปิโตรเคมคีรบวงจรโดยมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำม
มั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแขง็  

กำรประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นกำรลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ตน้น้ ำจนถึงปลำยน้ ำโดย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนพลังงำน ซ่ึงกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่
ด ำเนินงำนเองและธุรกจิที่ลงทุนผ่ำนบรษิัทในกลุ่ม ปตท. สำมำรถสรุปภำพรวมกำรประกอบธุรกิจได้ดังนี้ 

 
1.3.1 ธรุกิจที่ด าเนินงานเอง ประกอบดว้ย 

ธุรกิจต้นน  า 
        1.3.1.1  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ด ำเนินธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง จัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติและผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำร
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) ในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้งกำรลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้กบัก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจัดหำจำกแหลง่ในประเทศ 
น ำเข้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้กำรจัดหำก๊ำซ
ธรรมชำติเพียงพอกับควำมต้องกำรที่ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยครอบคลุมกำรจัดจ ำหน่ำยให้กับผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
รำยใหญ่ผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ กำรจัดจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมผ่ำนกำรลงทุนระบบท่อจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ และกำรจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ (NGV) เพื่อส่งเสริมกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือก
ทดแทนน้ ำมันเบนซินและดีเซลผำ่นกำรลงทุนในสถำนบีริกำร NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ได้ลงทุนในโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทยโดยกำรแยกผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่มีมูลค่ำจำกก๊ำซธรรมชำติ
เพื่อใช้เปน็วัตถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนบัสนุนภำคเศรษฐกิจอืน่ๆ ทีจ่ะ
ช่วยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจของไทยให้เตบิโต รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยเป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภำค
ครัวเรือน อุตสำหกรรมและขนสง่  

นอกจำกนี้หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติยังได้มีกำรลงทุนคลงัรับก๊ำซธรรมชำติเหลว ผ่ำนบรษิัท พีทที ี แอลเอ็นจ ี
จ ำกัด ซ่ึง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อใหบ้ริกำรในกำรรับเรือ จดัเก็บ LNG และแปลงสภำพ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ เพื่อรองรับ
กำรน ำเข้ำ LNG ของ ปตท.  

ธุรกิจกำรจัดหำ ขนส่ง และจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน 
พ.ศ. 2550 โดยมีคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำนซ่ึงพระมหำกษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นผู้ก ำกับดูแ ล โดยธุรกิจจัดหำและ
โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ำรวมทั้งกำรบริหำรกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจะมีอตัรำผลตอบแทนคงที ่ 
และธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันเตำในตลำดโลก เพื่อให้แข่งขันได้
กับรำคำขำยปลีกน้ ำมันเตำในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจะขึ้นอยู่กับรำคำผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติที่
จ ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงขึ้นอยู่กับรำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก แต่ในส่วน LPG ที่จ ำหน่ำย
เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ แม้ว่ำรัฐบำลจะมีกำรปรับขึ้นรำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือนที่เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัมมำตั้งแต่
เดือนกันยำยน 2556 แล้ว แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับขึ้นรำคำภำคครัวเรือนดังกล่ำว ภำครัฐได้ใช้กลไกของกองทุนน้ ำมันในกำร
ปรับขึ้นรำคำ โดยยังคงควบคุมรำคำจ ำหน่ำย LPG ที่ออกจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติไว้ที่ประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ
เมตริกตัน (ไม่รวมภำษีและเงินกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง) ซ่ึงต่ ำกว่ำรำคำ LPG ในตลำดโลกมำก ขณะที่ รำคำ NGV รัฐบำลมี
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นโยบำยช่วยเหลือประชำชน ในกำรลดค่ำใช้จ่ำยเช้ือเพลิงจำกผลกระทบรำคำน้ ำมันตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงยังคงควบคุม
รำคำ  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 รัฐบำลมีมติให้ทยอยปรับรำคำขำยปลีก LPG และ NGV เพื่อปรับรำคำโครงสร้ำง
รำคำน้ ำมันและก๊ำซฯ โดยเห็นชอบให้ปรับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งเพิ่ม 0.62 บำทต่อกิโลกรัม จำก 21.38 บำทต่อกิโลกรัม 
เป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม และรำคำขำยปลีก NGV ปรับขึ้น 1.00 บำทต่อกิโลกรัมจำก 10.50 บำทต่อกิโลกรัมเป็น 11.50 บำทต่อ
กิโลกรัม แต่รถโดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก.และ บขส.) รำคำยังคงเดิมที่ 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้รำคำ LPG และ 
NGV สะท้อนต้นทุนมำกขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 

ทั้งนี้กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ ร้อยละ 78 มำจำกก๊ำซธรรมชำติในประเทศ ส่วนที่เหลือมำจำกกำร
น ำเข้ำก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำ และก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG)  

 
ธุรกิจปลายน  า 

        1.3.1.2  หน่วยธุรกิจน  ามัน 
ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีคุณภำพ โดยแบง่ออกเป็น 3 ชนิดผลิตภัณฑ์หลกั ได้แก่ 1) 

ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง หมำยถึง น้ ำมันเชื้อเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2) ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน หมำยถึง น้ ำมันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืนอื่นๆ และ 3) ผลิตภัณฑ์คำ้ปลีก  หมำยถึง ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิค้ำปลีก   

กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1) ตลำดค้ำปลีก (B2C) หมำยถึง ผู้บริโภคและผู้แทนจ ำหน่ำยสถำนีบริกำรน้ ำมัน ปัจจบุันมีกำรพัฒนำเป็น

สถำนีบริกำรที่ทันสมัย PTT Life Station สำมำรถตอบสนอง Lifestyle ของผูบ้ริโภคยคุใหมท่ี่ต้องกำรกำรบริกำรและส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกอย่ำงครบครัน (One Stop Service)  ด้วยธุรกิจค้ำปลกีในสถำนีบริกำรที่หลำกหลำย อำทิ ร้ำนสะดวกซ้ือ 7-Eleven 
ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ Café Amazon ซ่ึงได้พัฒนำเปน็ระบบธุรกิจแฟรนไชส์อย่ำงเต็มรูปแบบ และขยำย
เครือข่ำยร้ำนค้ำทัง้ภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำร มีกำรเปิดศนูย์บริกำรยำนยนต์ PTT FitStation และบริกำรด้ำนกำรเงนิ 
(ธนำคำร ตู ้ ATM) นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนบีริกำรยังมีกำรจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวผ่ำนโรงบรรจุ ร้ำนค้ำก๊ำซ  และ
กำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนผ่ำนร้ำนค้ำหล่อล่ืน  

2)   ตลำดพำณิชย์ (B2B) หมำยถึง กลุ่มลูกค้ำที่เป็นบริษทัหรอืองค์กรทั้งภำครัฐ (หน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ) และภำคเอกชนที่ซ้ือผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อด ำเนนิธุรกิจหรือใช้เอง  

3)  กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 

นอกจำกนี้ หน่วยธุรกิจน้ ำมันยังมีกำรบริหำรกำรลงทุนผ่ำนบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ที่ด ำเนินธุรกิจและบริกำร
เกี่ยวกับธุรกิจน้ ำมันทัง้ในและต่ำงประเทศ อำทิ ธุรกิจค้ำปลีกและสถำนีบริกำร ธุรกิจผสมและบรรจุน้ ำมันหล่อล่ืน ธุรกิจบริกำร
เติมน้ ำมันอำกำศยำน และธุรกิจขนส่งน้ ำมันทำงท่อ เปน็ต้น 

ธุรกิจน้ ำมันเป็นธุรกิจกำรค้ำเสรีที่มีกำรแข่งขันสูงและอยู่ภำยใต้กฎหมำยหลำยฉบับ เช่น พระรำชบัญญัติ
กำรค้ำน้ ำมันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 และพระรำชบัญญัติควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นต้น โดย 
ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมมำตรำ 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงำนจ ำนวนรวม 41 รำย  (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 
2557) นอกจำกนี้กำรด ำเนินธุรกิจน้ ำมันยังอยู่ภำยใต้กำรติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชิดจำกหน่วยงำนรำชกำร อำทิ ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน กรมธุรกิจพลังงำน กรมกำรค้ำภำยใน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น  

  
1.3.1.3 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  

ด ำเนินธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศอย่ำงครบวงจร ประกอบด้วย กำรจัดหำ กำรน ำเข้ำ กำรส่งออก และกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ได้แก่ น้ ำมันดิบ คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ไม่รวม
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ผลิตภัณฑ์พลำสติก) ตัวท ำละลำยและเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง รวมถึง สินค้ำโภคภัณฑ์อื่น นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดหำ
กำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่บริษัทภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรด ำเนินธุรกิจภำยนอก โดยมีเป้ำหมำยหลักเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กับประเทศ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกลุ่ม 
ปตท. 

ด้วยธุรกรรมทำงกำรค้ำของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจส่งผลต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ ทั้งจำกควำมผันผวนของรำคำน้ ำมัน ควำมน่ำเชื่อถือของคู่ค้ำ ควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง รวมถึงภัยธรรมชำติที่อำจ
เกิดขึ้น หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศจึงก ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมทุกด้ำนและเทียบเท่ำ
บริษัทน้ ำมันช้ันน ำในต่ำงประเทศ  ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนรำคำจะมุ่งเน้นกำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำ
น้ ำมัน ผ่ำนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ตลำดต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิดและกำรใช้เครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำที่เหมำะสม 
อำทิเช่น กำรซ้ือขำยในตลำดล่วงหน้ำและตลำดอนุพันธ์ เป็นต้น ในด้ำนกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนธุรกรรม มีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและรำยละเอียดของทุกๆ ธุรกรรมทำงกำรค้ำที่เกิดขึ้นจำกฝ่ำยปฏิบัติกำรได้ ซ่ึงในปี 
2555 หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้เริ่มด ำเนินกำรปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบควบคุมธุรกรรมกำรค้ำ (Trading Control 
System) ให้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำกขึ้นตำมมำตรฐำนโลก (Commodity Trading and Risk 
Management System) สำมำรถรองรับธุรกรรมที่ซับซ้อนขึ้น และครอบคลุมถึงโภคภัณฑ์อื่นๆที่อำจจะมีกำรซ้ือขำยในอนำคต ซ่ึง
เป็นกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยเสริมศักยภำพทำงกำรค้ำ ทั้งในด้ำนกำรลดกระบวนกำรท ำงำน กำรควบคุมควำมเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น 
และกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรค้ำที่ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ มีกำรควบคุมควำมเส่ียงด้ำนผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชนจำกกำรขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรจัดหำและควบคุมกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและข้อก ำหนดในระดับสำกลผ่ำนโครงกำร PTT group ship vetting 

หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ได้จัดตัง้บรษิัทและตัวแทนในต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ขยำยตลำดกำรค้ำสำกลและมุ่งไปสู่กำรเป็นผู้น ำธุรกิจกำรค้ำปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสำกล ได้แก่ บริษทั ปตท. ค้ำสำกล 
จ ำกัด (PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บรษิัท PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ 
สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ ส ำนักงำนตัวแทนในเมืองกวำงเจำ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) และส ำนักงำนตัวแทนในเมืองจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta 
Representative) โดยมีธุรกรรมกำรค้ำมำกกว่ำ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทั่วโลก 

 
1.3.2  ธุรกิจท่ีลงทนุผ่านบรษิัทในกลุ่ม ประกอบด้วย 

ธุรกิจต้นน  า 
1.3.2.1 ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

ปตท. ด ำเนนิธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 
หรือ ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศรวมทัง้ลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อ
แสวงหำแหล่งปิโตรเลียมทัง้น้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติในรำคำทีแ่ข่งขนัได้เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำนให้กับประเทศ 
โดย ปตท.สผ. จ ำหน่ำยปิโตรเลียมที่ผลิตได้จำกโครงกำรในประเทศและภูมิภำคใกล้เคียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊ำซธรรมชำติให้กับ
ตลำดในประเทศเป็นหลักโดยจ ำหน่ำยให้กบั ปตท. นอกจำกนี้ ปตท.สผ. ได้มีกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลติ
ปิโตรเลียมในภูมิภำคอื่น เช่นโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี ในทวีปอเมริกำเหนือโครงกำรเรือผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว
ร่วมกับ ปตท. ในประเทศออสเตรเลีย โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร์ ใน
ประเทศโมซัมบิก และโครงกำรส ำรวจต่ำงๆในประเทศเคนยำ โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได้บำงส่วนจะถูกน ำกลับมำจ ำหน่ำยใน
ประเทศและในส่วนทีจ่ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจะสำมำรถสร้ำงรำยได้กลับคืนสูป่ระเทศไทยอีกทำงหนึ่ง 
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ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรำคำน้ ำมันในตลำดโลก ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและ
กำรพัฒนำแหล่งปิโตรเลียม และกำรบริหำรต้นทุนในกำรส ำรวจและผลิตที่มปีระสิทธิภำพ รวมทั้งโอกำสในกำรลงทุนและพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

ทั้งนี้ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งรำคำจ ำหน่ำยปิโตรเลยีมอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 
2514 โดยมีคณะกรรมกำรปิโตรเลียมก ำกับดูแล  

 
ธุรกิจปลายน  า 
1.3.2.2  ธุรกิจปิโตรเคมี 

ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับก๊ำซธรรมชำติในประเทศและผลิตภัณฑ์จำกโรงกลั่น
ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมีของไทยในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ 
รวมถึงสนับสนุนกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจที่ส ำคัญอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ อำทิ อุตสำหกรรมรถยนต์ 
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดย ปตท. ด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจรผ่ำนกำรร่วมทุน
บริษัทในกลุ่ม 9 บริษัท ได้แก่ บริษัท  พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC), บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด 
(HMC), บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (PTTPL), บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
มำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด (PTTPM), บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME) , บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ 
จ ำกัด (PTTES) , บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกัด (PTTMCC) และ  บริษัท พีทีที พี เอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA) ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแต่กำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลำง และเม็ดพลำสติกประเภทต่ำงๆ   กำรด ำเนินธุรกิจด้ำน
กำรตลำดเพื่อจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ครบวงจร  และกำรให้บริกำรงำนด้ำน
วิศวกรรม สถำปัตยกรรม อุตสำหกรรม รวมถึงงำนซ่อมบ ำรุงแก่บริษัทในกลุ่มปตท. และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ  

ผลประกอบกำรของธุรกิจปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะขึ้นกับภำวะเศรษฐกิจ  รำคำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลำดโลก
ซ่ึงปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก รวมถึงมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี ทั้งนี้วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมำจำกผลิตภัณฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ  รวมทั้งผลิตภัณฑ์จำกโรงกล่ันของกลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทำ  และ รีฟอร์เมท 

 
1.3.2.3  ธุรกิจการกลัน่ 

ปตท. ลงทุนในธุรกิจกำรกลั่นเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้กับประเทศ

ทดแทนกำรน ำเข้ำ โดยลงทุนในธุรกิจกำรกลั่นน้ ำมันผ่ำนกำรร่วมทุนในกลุ่ม  4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 

(TOP), บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) (IRPC), บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด  (มหำชน) (SPRC) และ บริษัท       

บำงจำกปิโตรเลียมจ ำกัด (มหำชน) (BCP) โดย ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมีจำก

กลุ่มบริษัทกำรกลั่นเพื่อจ ำหน่ำยให้กับตลำดในประเทศและส่งออกจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ  

ผลประกอบกำรของธุรกิจกำรกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่ำกำรกลั่นซ่ึงเป็นส่วนต่ำงของรำคำเฉลี่ยของ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่กลั่นได้หักด้วยต้นทุนน้ ำมันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่นตำมรำคำตลำดโลกซ่ึงมีควำมผันผวน  รวมถึงรำคำ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีกำรปรับขึ้นลงเป็นวัฏจักรตำมอุปสงค์และอุปทำนของตลำดโลก และมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ณ ส้ินปี 
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1.3.2.4  ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ  
ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลังงำนในต่ำงประเทศเพื่อแสวงหำแหล่งพลังงำนใหม่ๆ  และแหล่งพลังงำนทดแทน เพื่อ

สร้ำงควำมมั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กบัประเทศ และเปน็กำรต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปจัจุบันโดยอำศัยควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 

ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในตำ่งประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุน

ผ่ำนบรษิัท พทีีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด (PTTER) และบริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อย

ละ 100 ในทัง้ 2 บรษิัท 

ปัจจุบัน PTTER มีกำรลงทุนธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในสำธำรณรัฐอินโดนีเซียและมำดำกัสกำร์รวมถึงกำรร่วม

ทุนเพื่อศึกษำศักยภำพแหล่งถ่ำนหินในประเทศบรูไน และมีกำรลงทุนในธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในสำธำรณรัฐอำหรับ

อียิปต์ เพื่อขนส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ไปยังประเทศอิสรำเอล ทั้งนี้ ในส่วนของกำรลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟำ้

พลังน้ ำในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวได้โอนให้กับ GPSC ซ่ึงด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. เข้ำด ำเนินกำรแทน   

ส ำหรับบริษัท ปตท. กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกัด มีกำรลงทุนธุรกิจปลูกปำล์มและผลิตน้ ำมันปำล์มดิบในประเทศอินโดนีเซีย 
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โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ข้อมูล ณ วันท่ี  30 มิถุนำยน 2557  
/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 6 บริษัท 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ธุรกิจปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด (PTTPMMA)               100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอ็มซีซี ไบโอ เคม จ ำกัด (PTTMCC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.89% 
บจ. พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์   
เอนจิเนียริง จ ำกัด (PTTME)  40.00% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ ำกัด (PTTES)          40.00% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ไทยออยล์ (TOP) /1                 49.10% 
บมจ.ไออำร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจจัดหำและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
 ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนตร์ 

 

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  
 กำรค้ำน้ ำมันดิบ/และคอนเดนเสท 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และ

ตัวท ำละลำย 
 กำรค้ำผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
 กำรค้ำอนุพันธ์ 
 จัดหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

หน่วยธุรกิจน  ามัน   
 กำรตลำดขำยปลีก  
 กำรตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ 
 ธุรกิจหล่อลื่น 
 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 

บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 
บจ. ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (มำเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (GPSC) 30.10% 
บจ.ไทยออยล์เพำเวอร์ (TP)  26.00% 
 
 

ธุร
กิจ
ที่ด

 าเน
ินง

าน
เอง

 
กา
รล
งท
ุนใ
นบ

รษิ
ัทใ
นก

ลุ่ม
 

บจ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco)                    50.00% 
 
 
 

บจ. ปตท. (กัมพูชำ) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)       100.00% 
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)          100.00%
บจ. ไทยลู้บเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปิโตรเอเชีย(ประเทศไทย) (PA(Thailand))  35.00% 
บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 36.44% 
PetroAsia (Sanshui) (PA (Sanshui)) 25.00% 
PetroAsia (Maoming) (PA (Maoming)) 20.00% 
บจ. บริกำรน้ ำมันอำกำศยำน (IPS) 16.67% 

บมจ. บริกำรเชื้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ. ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ (FPT) 0.00024% 

 

กลุ่มธุรกิจปโิตรเลียมขัน้ปลาย 

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  

บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ (BSA)       25.00% 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1                            13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลูชั่นส์ (PTTICT)                  20.00% 

 

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกัด  
(PTTER)                                                   100.00%                    
บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ (PTTGE)          100.00%  
 
 
 

ธุรกิจลงทุนต่ำงประเทศ  

บจ. ปตท. ค้ำสำกล (PTTT)       100.00% 
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PTT Group Value Chain   
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1.4       ความสัมพันธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ ่
 ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจทีม่ีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลงัเปน็ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลังงำนอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 โดยภำครัฐสำมำรถก ำกับดูแลกำรด ำเนนิกำรใดๆ 
ของ ปตท. เพื่อใหเ้ปน็ไปตำมนโยบำยพลังงำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ 
ณ ปัจจุบนั ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่ง

ครบวงจรเพียงรำยเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่กำรส ำรวจและผลิต กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติ  กำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำง
ท่อ กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ และกำรจดัจ ำหน่ำย รวมถึงกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊ำซธรรมชำติทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ  และกำรพฒันำธุรกิจใหม่ และยงัเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัหำ ขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ และ
ด ำเนินธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

     

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพม่าและนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด 
กลัน่ตวัของ 

ก๊าซธรรมชาติ 

ลกูคา้ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 
/3 

 
• กฟผ.  . 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 
• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
• ลกูคา้ อุต สาหกรรม 

• ลกูคา้ปิโตรเคมี 

• ลกูคา้อุตสาหกรรม 
• หน่วยธุรกิจน้ํามนั 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซธรรมชาติ 

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว 

กา๊ซอีเทน 

กา๊ซโพร เพน 

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซ ลีน ธรรมชาติ 

  
         
      

  .  

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ 

  NGV 

/1 บมจ. ปตท.ดาํเนินการสาํรวจแลผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. , ปตท. ดาํเนินการจดัหากา๊ซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศและนําเขา้ LNG  
/2

 ปตท. ดาํเนินการเอง 
/3

 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ย 

2.1.1 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
 ปตท. ด ำเนินธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่ำนบริษทัย่อย ได้แก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่งครบวงจร  
 ในกำรประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่ำงประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขวิธีกำรให้
สัมปทำนของประเทศนั้นๆ เช่น ในกำรลงทุนต่ำงประเทศ อำจเป็นรูปแบบสัมปทำน (Concession) สัญญำแบ่งปันผลผลิต  
(Production Sharing Agreement/Contract) หรือ Services Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เวียดนำม อินโดนีเซีย โอมำน อลัจีเรีย ออสเตรเลีย แคนำดำ สำธำรณรัฐ
โมซมับิก สำธำรณรัฐเคนยำ และสหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล  ส่วนกำรลงทุนภำยในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตำม
พระรำชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้ ำหนดรำยละเอียดและขั้นตอนกำรยื่นขอและอนุมติัสัมปทำน (Concession) กำร
ยกเลิกแปลงส ำรวจ ระยะเวลำผลิตปิโตรเลียมตำมสมัปทำน รวมถึงก ำหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐำนะท่ีเป็น
เจำ้ของทรัพยำกรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดงักล่ำวอำจอยูใ่นรูปค่ำภำคหลวง ภำษีเงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็น
ตน้ 

2.1.1.1 การลงทุน 
ปตท.สผ. มีกำรลงทุนในโครงกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจ ำนวนทั้งหมด 43 โครงกำร/1 เป็นโครงกำรลงทุนใน

ประเทศไทย จ ำนวน 16 โครงกำร ลงทุนใน พ้ืนท่ีคำบเก่ียว 2 โครงกำร และลงทุนในต่ำงประเทศ 25โครงกำร สดัส่วนกำรร่วมทุน
ของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงกำร เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557) 
  

โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย 16 โครงการ ได้แก่   
 1. โครงกำรบงกช ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 44.4 
 2. โครงกำรเอส 1 ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 3. โครงกำรพีทีทีอีพี 1 ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 4. โครงกำรบี 6/27 ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 60.0 
 5. โครงกำรอำทิตย ์ ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 6. โครงกำรแอล 22/43 ผูด้  ำเนินกำร พฒันำ 100.0 
 7. โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 8. โครงกำร แอล 28/48 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 70.0 
 9. โครงกำรเอ 4/48 และ เอ 5/48 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0  
 10. โครงกำรอี 5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20.0 
 11. โครงกำรคอนแทร็ค 3 ผูร่้วมทุน ผลิต 5.0 
 12. โครงกำรคอนแทร็ค 4 ผูร่้วมทุน ผลิต 60.0 
 13. โครงกำรจี 4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.4 
 14. โครงกำรสินภูฮ่อม  ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 55.0 
 15. โครงกำรบี 8/32 & 9 เอ ผูร่้วมทุน ผลิต 25.0 
 16. โครงกำรจี 4/48 ผูร่้วมทุน ผลิต 5.0 
(2) พืน้ที่คาบเกีย่ว 2 โครงการ ได้แก่   
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 17. โครงกำรจี 9/43 (ไทย – กมัพชูำ) ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 18. โครงกำรพ้ืนท่ีพฒันำร่วม ไทย-มำเลเซีย บี 17 ผูร่้วมด ำเนินกำร ผลิต 50.0 
(3)  ต่างประเทศ 25 โครงการ ได้แก่   
 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์    
 19. โครงกำรเมียนมำร์ เอม็ 3 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 80.0 
 20. โครงกำรเมียนมำร์ เอม็ 11 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 45.0 
 21. โครงกำรซอติกำ้  ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 80.0 
 22. โครงกำรยำดำนำ ผูร่้วมทุน ผลิต 25.5 
 23.  โครงกำรเยตำกุน ผูร่้วมทุน ผลิต 19.3 
 24. โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และ อีพี 2 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 90.0 
 25. โครงกำรเมียนมำร์ เอม็ดี 7 และ เอม็ดี 8 ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 อินโดนีเซีย    
 26.โครงกำรอินโดนีเซีย มำลุนดำ้ ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 
 27.โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท ์มำนดำ้ร์ ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 34.0 
 28.โครงกำรอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 28.3 
 29. โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ผูร่้วมทุน ผลิต 11.5 
 เวยีดนำม    
 30. โครงกำรเวยีดนำม 9-2 ผูร่้วมด ำเนินกำร ผลิต 25.0 
 31. โครงกำรเวยีดนำม 16-1 ผูร่้วมด ำเนินกำร ผลิต 28.5 
 32. โครงกำรเวยีดนำม บี และ 48/95 ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 33.โครงกำรเวยีดนำม 52/97 ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 7.0 
 รัฐสุลต่ำนโอมำน    
 34. โครงกำรโอมำน 44 ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 100.0 
 แอลจีเรีย    
 35. โครงกำร แอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 24.5 
 36. โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูร่้วมด ำเนินกำร พฒันำ 35.0 
 แคนำดำ    
 37. โครงกำรมำเรียนำ ออยล ์แซนด ์ ผูด้  ำเนินกำร ส ำรวจ 100.0 /2 
 ออสเตรเลีย    
 38. โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย ผูด้  ำเนินกำร ผลิต 20.0 – 100.0 /3 
 สำธำรณรัฐโมซมับิก    
 39. โครงกำรโมซมับิก โรวมู่ำ ออฟชอร์ แอเรีย วนั ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 8.5 
 40.โครงกำรโมซมับิก โรวมู่ำ ออนชอร์ ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 10.0 
 สำธำรณรัฐเคนยำ    

 41. โครงกำรเคนยำ แอล 10 เอ  ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 31.3  

 42. โครงกำรเคนยำ แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ, แอล 11 บี 
และ แอล 12 

ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 10.0 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะด าเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 สหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล      

 43. โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ผูร่้วมทุน ส ำรวจ 25.0 
/1 ทั้งน้ี ไม่รวมโครงกำรท่ีปตท.สผ.แจง้ขอคืนสิทธิกำรลงทุนและอยูร่ะหว่ำงรอกำรอนุมติัจำกรัฐบำลของแต่ละโครงกำร ทั้งหมด 3 โครงกำร ได้แก่ โครงกำร
อินโดนีเซีย ซำดงั โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท ์ซำกำรี และโครงกำรนิวซีแลนด ์เกรทเซำธ์ 
/2 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2557  บริษทั ไดเ้สร็จส้ินกำรแบ่งสินทรัพยข์องโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี  ตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีระบุไวใ้น Partnership Units 
Redemption Agreement (PURA) กบับริษทั Statoil Canada Limited และไดป้รับปรุงช่ือโครงกำรเป็นโครงกำรมำเรียนำ ออยล ์แซนด ์ 
/3 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย มีแปลงสมัปทำนหลำยแปลง ซ่ึงแต่ละแปลงมีสดัส่วนกำรร่วมทุนระหว่ำง 20-100% 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือด าเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเยตากนุ 
 ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุน้เท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ จ ากดั (Energy Complex Company 
Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารส านกังานส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
 ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปตท.สผ. และ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 เท่ากนัทุกบริษทั ยกเวน้บริษทั ปตท.โกลบอลเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมี
สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40 เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ากดั เพ่ือสร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางดา้น ICT สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์
ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษทั Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพ่ือด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จ ากดั เพื่อด าเนินฐานสนบัสนุนการปฏิบติัการปิโตรเลียม 
ท่าเรือ และ คลงัสินคา้ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั  Mungalalu Truscott Airbase PTY Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศ ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Troughton Island Pty Ltd เพื่อด าเนินฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศส ารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 

2.1.1.2  ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม  
ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณส ารองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี
โดยนกัธรณีวทิยาและวศิวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณส ารองปิโตรเลียม
พิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 
ทั้งน้ี ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 – 2556  เป็นดงัน้ี 

                                                                                 หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบ 
ปริมาณส ารองพสูิจน์แล้ว ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

541 
428 

501 
400 

450 

396 
รวม 969 901 846 
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ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 คิดเป็นปริมาณน ้ ามนัดิบและคอนเดนเสท 250  
ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,877 พนัลา้นลูกบาศกฟ์ตุ หรือรวมทั้งหมดเป็น 846 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 
 

2.1.1.3 ผลการด าเนินงาน 
 (1)  การผลิต 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัย่อยคิดเป็น 343,906 
บาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อวนั ทั้งน้ีปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  
                                                     หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลติ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รวมทุกโครงกำร 301,367 313,293 329,165 343,906 

 
(2)   การจดัจ าหน่าย 
 ผลิตภณัฑท่ี์ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยท ำกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยมี 5 ชนิด คือ น ้ ำมนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซแอล

พีจี คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย (คิดเป็นร้อยละ 83.81
ของผลิตภณัฑข์อง ปตท.สผ. ใน 6 เดือน ปี 2557) ส ำหรับกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ปตท. ไดท้ ำสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะ
ยำวกบั ปตท.สผ. อำยสุัญญำประมำณ 25-30 ปี มีกำรก ำหนดปริมำณซ้ือขำยขั้นต ่ำเป็นรำยปี ส่วนกำรซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบและคอน
เดนเสทจะอิงรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัน ้ ำมนัดิบท่ีผลิตได ้เพ่ือให้สำมำรถสะทอ้นมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
ไดใ้กลเ้คียงกบัรำคำตลำด โดย ปตท. ท ำสญัญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑร์วมทั้ง 5 ชนิด ประมำณ 307,263 
บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึน 15,161 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ท่ีอยู ่
ท่ี 292,102 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั โดยปริมำณกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกแหล่งมอนทำรำท่ีออสเตรเลีย กำรถือ
ครองสัดส่วนเพ่ิมข้ึนในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อมจำกกำรเขำ้ซ้ือกิจกำร Hess Thailand และปริมำณขำยจำก
โครงกำรซอติกำ้ ทั้งน้ี ปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557  เป็น
ดงัน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   6 เดอืน ปี 2557 

น ้ำมนัดิบ (พนับำร์เรลต่อวนั) 38.79 52.41 58.93 66.12 

ก๊ำซธรรมชำติ (ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) 1,142.71 1,128.88 1,171.60 1,233.78 

ก๊ำซแอลพีจี (เมตริกตนัต่อวนั) 236.42 254.06 267.61  245.52 

คอนเดนเสท (พนับำร์เรลต่อวนั) 35.39 33.67 35.98 35.22 

บิทูเมน (พนับำร์เรลต่อวนั) 3.88 6.52 5.92 2.90 
รวมทุกผลิตภณัฑ ์
(บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั) 

265,047 275,923 292,629 307,263 

รำคำขำยผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ) 

55.49 64.86 65.58 66.35 
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 (3)  กำรบริหำร 
 ปตท. บริหำรกำรลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมกำร ปตท.สผ. เพ่ือใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีในกำรก ำหนด

นโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของ ปตท.สผ. ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำร ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรทั้ งหมด 15 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหำรของ ปตท.จ ำนวน 3 คน นอกจำกน้ี ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ ปตท.สผ. ยงัไดรั้บเลือกจำกผูบ้ริหำรของปตท. ดว้ย  

 (4)  กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.สผ.  ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี     

                                              หน่วย : ลำ้นบำท 

** ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2554 ปตท.สผ. ไดก้  ำหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (Functional Currency) เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ดงันั้นงบ
กำรเงินท่ีน ำเสนอในสกุลเงินบำท มำจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินจำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

 (5)  ผลดา้นปฏิบติัการ 
 ณ 30 มิถุนำยน 2557  ปตท.สผ.ไดติ้ดตำมภำวะเศรษฐกิจและรำคำน ้ ำมนัอย่ำงใกลชิ้ด และทบทวนแผนกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนแผนกำรลงทุน ให้สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศำสตร์ รวมทั้งกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและกำรพฒันำศกัยภำพเพื่อ
กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ทั้งในดำ้นกำรส ำรวจ ดำ้นกำรพฒันำ และดำ้นกำรผลิต ซ่ึงสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนไดด้งัน้ี 

 ด้านการส ารวจ  

ปตท.สผ. ไดด้ ำเนินกิจกรรมกำรส ำรวจในโครงกำรต่ำงๆทั้งในประเทศไทยและโครงกำรต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือ
ประเมินศกัยภำพและเพ่ิมปริมำณส ำรองปิโตรเลียมของโครงกำร โดย ณ 30 มิถุนำยน 2557  ปตท.สผ. มีกำรด ำเนินกิจกรรม
ส ำรวจในโครงกำรต่ำงๆ อำทิ 

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  แหล่ง Cash Maple อยูร่ะหว่ำงกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและธรณีฟิสิกส์ วิศวกรรม 
รวมถึงวิเครำะห์ศักยภำพเชิงพำณิชย์และทำงเลือกในกำรพฒันำโครงกำร หลังจำกท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรเจำะหลุม
ประเมินผล 2 หลุมในปี 2554 และ 2555 ท่ีผ่ำนมำ โดยโครงกำรไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรเจำะหลุมส ำรวจ Maple East ในปลำยเดือน
มิถุนำยน ปี 2557 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเจำะน้ีจะช่วยใหป้ระเมินศกัยภำพเพ่ิมเติมของก๊ำซในแหล่ง Cash Maple  และกำรพฒันำ
ก๊ำซธรรมชำติในบริเวณท่ีห่ำงไกลของทะเลติมอร์  ทั้งน้ี โครงกำรเรือผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว (FLNG) เป็นทำงเลือกหน่ึงในกำร
พฒันำโครงกำร  

โครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 ตั้งอยูใ่นอ่ำวเมำะตะมะ ทำงตอนใตข้องเมืองย่ำงกุง้ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในปี 
2556 โครงกำรประสบควำมส ำเร็จในเจำะหลุมประเมินผลทั้งส้ินจ ำนวน 4 หลุมไดแ้ก่ Aung Sinkha-3, Aung Sinkha-4, Aung 
Sinkha-5 และ Aung Sinkha-6 โดยไดพ้บก๊ำซธรรมชำติทั้ง 4 หลุม ปัจจุบนัโครงกำรอยูร่ะหวำ่งเตรียมงำนเจำะเตรียมส ำรวจ และ
หลุมประเมินผลเพ่ิม จ ำนวน 6 หลุม โดยคำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรเจำะหลุม ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2557 

งบการเงนิ ** ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบริกำร  
รำยไดร้วม 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 

165,866 
173,375 
128,702 
44,748 

207,851 
218,137 
160,966 
57,316 

220,337 
228,741 
172,777 
56,155 

123,447 
127,904 
97,315 
30,621 

สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

447,842 
247,818 
200,024 

601,513 
273,409 
328,104 

707,867 
323,012 
384,855 

742,483 
312,411 
430,072 
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โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2   ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ตั้งอยู่บนบกห่ำงจำกเมืองยำ่งกุง้ไปทำง
เหนือ ขณะน้ีโครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ  และเตรียมงำนเจำะหลุมส ำรวจจ ำนวน 4 หลุม ภำยในปี 
2557 – 2558   โดยเร่ิมด ำเนินกำรเจำะหลุมในเดือนกรกฎำคม ปี 2557 

โครงการแอลจเีรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยูบ่นบกทำงทิศตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย โครงกำรไดด้ ำเนินกำรเจำะ
หลุมส ำรวจระยะแรกเสร็จส้ินทั้งหมด 9 หลุม คน้พบน ้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติถึง 8 หลุม โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวำ่งกำรส ำรวจ
ระยะเวลำท่ี 2 (พฤษภำคม 2556 - พฤษภำคม 2558)   ทั้งน้ี ในปี 2557 มีแผนเร่ิมกำรส ำรวจคล่ืนไหวสะเทือนแบบสำมมิติ ใน   
ไตรมำสแรก และมีแผนกำรเตรียมกำรเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผลเพ่ิมเติม ซ่ึงคำดวำ่จะเร่ิมกำรเจำะไดใ้นปลำยปี 2557                     

โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน ตั้งอยูน่อกชำยฝ่ังของประเทศโมซมับิก ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติท่ี
คน้พบในแปลงสมัปทำนโรวมูำพ้ืนท่ี 1 มีประมำณ 32 ถึง 65 ลำ้นลำ้นลูกบำศก์ฟุต ในปี 2556 โครงกำรไดรั้บกำรรับรองปริมำณ
ส ำรอง (Reserve Certification) จำกท่ีปรึกษำดำ้นปิโตรเลียมชั้นน ำ (D&M; DeGolyer and MacNaughton) ซ่ึงเพียงพอส ำหรับกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวท่ีมีก ำลงักำรผลิตเบ้ืองตน้ท่ี 10 ลำ้นตนัต่อปี (2 สำยกำรผลิต โดยมีก ำลงักำรผลิตสำยละ 5 ลำ้นตนัต่อปี)     
ในปี 2556โครงกำรไดท้ ำกำรเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผลรวมทั้งส้ินจ ำนวน 10 หลุม โดยไดค้น้พบก๊ำซธรรมชำติจ ำนวน 
6 หลุม ไดแ้ก่ Orca-1, Espadarte-1, Atum-3, Golfinho-5, Golfinho-6 และ Manta-1 ส ำหรับหลุมท่ีไม่มีกำรพบศกัยภำพเชิงพำณิชย์
ในหลุมส ำรวจ ไดแ้ก่   Barracuda-1, Tubarao-2, Black Pearl-1, Linguado-1 โครงกำรสำมำรถน ำผลของกำรส ำรวจไปใช้
ประโยชน์ทำงธรณีวทิยำของแหล่งในอนำคตต่อไปได ้และโครงกำรยงัมีแผนในกำรเจำะหลุมส ำรวจและประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง
อีก 8 หลุม เพ่ือคน้หำและประเมินศกัยภำพเพ่ิมเติม  

ในไตรมำส 2 ปี 2557 โครงกำรเสร็จส้ินกำรเจำะหลุมส ำรวจ Tubarao Tigre-1 ซ่ึงประสบควำมส ำเร็จในกำรเจำะและพบ
แหล่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมเติม ในส่วนกำรพฒันำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) โครงกำรไดด้ ำเนินกำรตำมแผนกำรพฒันำทำง
วศิวกรรมพ้ืนท่ีก่อสร้ำงโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวอยำ่งต่อเน่ือง ขณะน้ีกลุ่มบริษทัผูร่้วมทุนอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรเจรจำกบัผู ้
ซ้ือก๊ำซธรรมชำติเหลว และ คำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตและขำยก๊ำซคร้ังแรกไดใ้นปี 2562 

ด้านการพฒันาโครงการ  

 ปตท.สผ. ไดเ้ร่งพฒันำโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือใหส้ำมำรถเร่ิมกำรผลิตปิโตรเลียมไดต้ำมแผนกำรด ำเนินกำร อำทิ 

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี  ตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกของประเทศแอลจีเรีย  ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
กระบวนกำรผลิต และระบบท่อขนส่ง โดยคำดวำ่จะสำมำรถเร่ิมกำรผลิตท่ีก ำลงักำรผลิต 20,000 บำร์เรลต่อวนั ไดภ้ำยในปลำยปี 
2557 

ด้านการผลติ  

ปตท.สผ. มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษำก ำลงักำรผลิตในปัจจุบนั และเพ่ิมก ำลงักำรผลิตจำกโครงกำรใหม่ๆ  
โดยมีโครงกำรท่ีส ำคญั อำทิ 

โครงการซอติก้า  ตั้งอยู่ในอ่ำวเมำะตะมะ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในเดือนมีนำคม 2557 โครงกำรไดเ้ร่ิมส่ง
ก๊ำซธรรมชำติใหก้บัทำงหน่วยงำนรัฐบำลท่ีก ำกบัดูแลกิจกำรกำรส ำรวจ และผลิตปิโตรเลียมของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 
(Myanma Oil and Gas Enterprise : MOGE) เพื่อใชภ้ำยในประเทศเมียนมำร์ โดยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2557 โครงกำรมีปริมำณกำร
ขำยเฉล่ียอยูท่ี่ประมำณ 55 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ส่วนท่ีจะท ำกำรส่งก๊ำซธรรมชำติขำยใหแ้ก่ ปตท. เพ่ือใชภ้ำยในประเทศไทยนั้น 
จะแล้วเสร็จและสำมำรถเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติในอัตรำประมำณ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2557 
นอกจำกน้ี โครงกำรอยู่ระหวำ่งกำรก่อสร้ำงแท่นหลุมผลิตเพ่ิมอีก 4 แท่น เพ่ือรักษำระดบักำรผลิต รวมถึงเตรียมงำนเจำะหลุม
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ประเมินผล จ ำนวน 10 หลุม ภำยในปี 2557 – 2558 เพ่ือเพ่ิมปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและรักษำระดบักำรผลิตในระยะยำว โดย
คำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรเจำะหลุมในเดือนสิงหำคม ปี 2557 

โครงการบงกช ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องอ่ำวไทย เป็นแหล่งก๊ำซธรรมชำติขนำดใหญ่ท่ีสุดในอ่ำวไทย ประกอบดว้ยแหล่ง
บงกชเหนือและแหล่งบงกชใต ้ปตท.สผ. มีสดัส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 44.4445 ในโครงกำรและเป็นผูด้  ำเนินกำร โครงกำรไดเ้ร่ิม
กำรผลิตมำตั้งแต่ปี 2536 และขำยก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทท่ีผลิตจำกแหล่งบงกชทั้งหมดให้แก่ ปตท. ภำยใตเ้ง่ือนไข Take 
or Pay ตำมสัญญำซ้ือขำยระยะยำว โดยก ำหนดปริมำณส่งมอบก๊ำซธรรมชำติรำยวนัตำมสัญญำท่ี 550 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  
ต่อมำในปี 2552 ปตท.สผ. และผูร่้วมทุนของ ปตท.สผ. ไดล้งนำมอยำ่งเป็นทำงกำรในสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีผลิตในแหล่ง
บงกชใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งปิโตรเลียมท่ีคน้พบและพฒันำเพ่ิมเติมกบั ปตท. โดยก ำหนดปริมำณส่งมอบก๊ำซธรรมชำติรำยวนัตำม
สญัญำท่ี 320 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั กำรลงนำมสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำว ท ำให้ปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติรำยวนั
ตำมสญัญำของโครงกำรบงกชในภำพรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 870 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั โดยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 แหล่งบงกชใต้
สำมำรถผลิตก๊ำซธรรมชำติท่ีระดบัคงท่ี ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำขำ้งตน้ รวมทั้งคอนเดนเสท 11,000 บำร์เรลต่อวนั จำกอตัรำ
ดงักล่ำวท ำใหศ้กัยภำพในภำพรวมของโครงกำรบงกชคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 20 ของปริมำณกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติใน
ประเทศไทย  ซ่ึงนบัเป็นควำมส ำเร็จของ ปตท.สผ. ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนภำยในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

โครงกำรมีกำรเจำะหลุมส ำรวจและหลุมประเมินผล รวมถึง ติดตั้งแท่นผลิต พร้อมเจำะหลุมพฒันำ เพ่ือรักษำระดบักำร
ผลิตอยำ่งต่อเน่ือง โดยในคร่ึงแรกของปี 2557โครงกำรบงกชมีปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของก๊ำซธรรมชำติท่ีประมำณ 860 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั และมีปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของคอนเดนเสทท่ีประมำณ 29,000 บำร์เรลต่อวนั ตำมล ำดบั 

โครงการเอส 1 เป็นแหล่งน ้ ำมนัดิบบนบกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  มีพ้ืนท่ีครอบคลุมในจงัหวดัก ำแพงเพชร สุโขทยั 
และพิษณุโลก โครงกำรได้ด ำเนินกำรผลิตน ้ ำมนัดิบครบปีท่ี 30 ในปี 2555 ท่ีผ่ำนมำ โดย ปตท.สผ. เป็นผูด้  ำเนินกำร และมี
สดัส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 100 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจำกโครงกำร ประกอบดว้ยน ้ ำมนัดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซแอลพีจี โดย
น ้ ำมนัดิบท่ีผลิตไดจ้ะถูกขำยใหแ้ก่ ปตท. ซ่ึงจะถูกขนส่งดว้ยรถบรรทุกและรถไฟไปท่ีโรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่บำงจำก บริษทั 
PTTGC และ บริษทั IRPC ส่วนก๊ำซธรรมชำติท่ีผลิตไดจ้ะผ่ำนกระบวนกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและจะถูกขำยให้แก่ ปตท. 
เพ่ือส่งต่อให ้กฟผ. เป็นเช้ือเพลิงส ำหรับกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำส่วนหน่ึง และเพ่ือผลิต NGV อีกส่วนหน่ึง  

6 เดือนแรก ของปี 2557โครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบประมำณ 28,000 บำร์เรลต่อวนั ปริมำณกำร
ขำยโดยเฉล่ียของก๊ำซธรรมชำติประมำณ 30  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของก๊ำซแอลพีจีประมำณ 250 
เมตริกตนัต่อวนั  

โครงการอาทติย์ ตั้งอยูท่ำงตอนใตข้องอ่ำวไทย ปตท.สผ. มีสดัส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผูด้  ำเนินกำร ในเดือน
มีนำคม 2551 โครงกำรอำทิตยไ์ดเ้ร่ิมผลิตก๊ำซธรรมชำติท่ีอตัรำกำรผลิต 330 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัรำกำร
ผลิต 16,000 บำร์เรลต่อวนั อยำ่งไรก็ดี ในช่วงปี 2553 - 2554 โครงกำรไดท้ ำกำรประเมินปริมำณส ำรองใหม่ตำมขอ้ก ำหนดใน
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติ ระดบัอตัรำกำรผลิตไดรั้บกำรทบทวนตำมขอ้มูลปริมำณส ำรองใหม่และควำมสำมำรถในกำรผลิต 
และไดมี้กำรปรับระดบัอตัรำกำรผลิตให้เหมำะสมกบัปริมำณส ำรอง ทั้งน้ี เพ่ือยืดระยะกำรผลิตท่ีสม ่ำเสมอให้ยำวออกไป โดยมี
อตัรำกำรผลิตใหม่ท่ี 220 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงไดรั้บควำมเห็นชอบจำก ปตท. และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 ธันวำคม 
2554  

โครงกำรมีกิจกรรมกำรส ำรวจและพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรักษำระดบักำรผลิต โดยคร่ึงแรกของปี 2557โครงกำรมี
ปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของก๊ำซธรรมชำติประมำณ 220 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  และปริมำณกำรขำยโดยเฉล่ียของคอนเดนเสท
ประมำณ 8,900 บำร์เรลต่อวนั 
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โครงการพทีทีอีพี ีออสตราเลเชีย ส ำหรับแหล่งมอนทำรำ ประกอบดว้ยแปลงสัมปทำน เอซี/แอล 7 และเอซี/แอล 8 ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย กล่ำวถึงเหตุกำรณ์มอนทำรำ ในปี 2552 ซ่ึงไดเ้กิดเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลจำกกำรเจำะ
หลุมพฒันำในแหล่งมอนทำรำ  อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนั บริษทั PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA) ไดมี้ทีมงำนประจ ำ
โครงกำรชุดใหม่เขำ้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโครงกำร รวมถึงปฏิบติัตำมแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน (Action Plan) จำก
คณะกรรมกำรสอบสวนฯ อยำ่งครบถว้นสมบรูณ์ โดยรัฐบำลออสเตรเลียไดอ้นุมติัให้ขอ้ตกลงร่วมกนั (Deed of Agreement) ใน
เร่ืองของกำรติดตำมผลในกรณีดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดลงเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2556 

ในส่วนกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ฯ จนถึง 30 มิถุนำยน 
2557 ปตท.สผ. ไดรั้บค่ำสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 241.5 ลำ้นดอลลำร์สรอ.  และขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
ในส่วนท่ีเหลือ ส ำหรับกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลจำกแหล่งมอนทำรำโดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้น ปตท.สผ. 
ยงัคงเจรจำกบัรัฐบำลอินโดนีเซีย โดยยึดหลกักำรท่ีจะพิสูจน์หลกัฐำนและผลกระทบ (หำกมี) โดยใชว้ิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
ต่อไป  

 โครงกำรไดเ้ร่ิมผลิตน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งมอนทำรำในเดือนมิถุนำยนปี 2556 โดย 6 เดือนแรก ของปี 2557โครงกำรมี
ปริมำณกำรขำยเฉล่ียท่ีประมำณ 16,000 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนั  

โครงการเวยีดนาม 16-1  ตั้งอยูน่อกชำยฝ่ังทะเล ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศเวยีดนำม ปตท.สผ. มีสดัส่วนกำร
ร่วมทุนร้อยละ 28.5 โครงกำรไดเ้ร่ิมกำรผลิตคร้ังแรกในปี 2554 โดยน ้ ำมนัดิบท่ีผลิตไดถู้กจ ำหน่ำยให้กบัโรงกลัน่ภำยในประเทศ
และส่งออกโดยผ่ำนกำรประมูล ส ำหรับในส่วนก๊ำซธรรมชำติขำยให้แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจของ
ประเทศเวยีดนำมเพื่อใชภ้ำยในประเทศ 

ในปี 2556โครงกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรเจำะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5 ซ่ึงตั้งอยูต่อนใตข้องแหล่งเทจัก๊จัง๋ (Te 
GIac Trang Field - TGT)  และไดเ้ตรียมด ำเนินกำรติดตั้งแท่นผลิตเพ่ือรองรับกำรผลิตจำกพ้ืนท่ีดงักล่ำวต่อไป ซ่ึงคำดวำ่จะเร่ิม
กำรผลิตไดภ้ำยในปี 2558 ส ำหรับ 6 เดือนแรก ของปี 2557โครงกำรมีปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบและก๊ำซธรรมชำติโดยเฉล่ียอยูท่ี่
ประมำณ  35,700 บำร์เรลต่อวนั และ 60  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ตำมล ำดบั 

ด้านการบริหารและกลัน่กรองการลงทุน  

ณ 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.สผ.ไดมี้กำรด ำเนินกำรบริหำรและกลัน่กรองกำรลงทุนท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

การแลกเปลีย่นสินทรัพย์ของโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคด ีซ่ึงตั้งอยูใ่นแควน้อลัเบอร์ตำ้ ประเทศแคนำดำ ในปี 
2554 PTTEP CA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. เขำ้ถือสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 40 ในโครงกำร โดยบริษทั Statoil Canada 
Limited (SCL) ถือสัดส่วนร้อยละ 60 และเป็นผูด้  ำเนินกำร  โครงกำรครอบคลุมพ้ืนท่ีประมำณ 1,100 ตำรำงกิโลเมตร 
ประกอบดว้ย 5 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone และ South Leismer  

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2557 บริษทั PTTEP CA ไดเ้สร็จส้ินกำรแลกเปล่ียนสินทรัพยต์ำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีระบุไวใ้น 
Partnership Units Redemption Agreement ( PURA) ร่วมกบับริษทั Statoil Canada Limited (SCL) ส่งผลให้ บริษทั PTTEPCA 
ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผูด้  ำเนินกำรในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทั้งไดรั้บเงินสด
ประมำณ 419 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ ในขณะท่ีบริษทั SCL ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผูด้  ำเนินกำรในแหล่ง Leismer 
และ Corner ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรเปล่ียนช่ือโครงกำร จำกช่ือเดิม โครงกำรแคนำดำ ออยล ์แซนด ์เคเคดี เป็นช่ือใหม่ โครงกำร
มำเรียนำ ออยล ์แซนด ์   

การเข้าซ้ือบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2557 ปตท.สผ. ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้น 
(Share  Purchase Agreement : SPA) เพ่ือเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของบริษทั Hess Corporation ในประเทศไทย ซ่ึงถือครองสัดส่วนใน
โครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อม ส่งผลให ้ปตท.สผ. มีสดัส่วนกำรถือครองในโครงกำรคอนแทร็ค 4 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
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ละ 60 และมีสดัส่วนกำรถือครองในโครงกำรสินภูฮ่อมเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 55 และเป็นผูด้  ำเนินโครงกำร  กำรเขำ้ซ้ือดงักล่ำวนั้น
เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรเติบโตของ ปตท.สผ. ท่ีเน้นกำรแสวงหำสินทรัพยท่ี์อยู่ในขั้นตอนกำรผลิตแลว้ (Producing 
Assets) ซ่ึงจะสำมำรถเพ่ิมรำยได ้อตัรำกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิต และปริมำณส ำรองปิโตรเลียมให้กบับริษทัไดท้นัที และ
เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บัฐำนกำรผลิตในประเทศไทย   

การเข้าร่วมทุนในโครงการส ารวจ บารารินเนียส์ เอพี 1 (Barreirinhas AP1) ในเดือนเมษำยน 2557 ปตท.สผ. ไดเ้ขำ้
ร่วมทุนกบับริษทั BG Brasil (ผูด้  ำเนินกำร) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ในโครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 (Barreirinhas AP1) ซ่ึง
ประกอบดว้ยแปลงส ำรวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ในสหพนัธ์สำธำรณรัฐบรำซิล โดยสญัญำ
ดงักล่ำวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกรัฐบำลบรำซิล (Brazil's National Agency of Petroleum, Natural Gas and 
Biofuels (the ANP) กำรลงทุนดงักล่ำวถือเป็นกำ้วแรกของ ปตท.สผ. ท่ีจะเขำ้สู่ประเทศบรำซิลซ่ึงเป็นบริเวณหน่ึงท่ีมีศกัยภำพ
ปิโตรเลียมสูง 

2.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท.สผ. ไดป้ระมำณกำรรำยจ่ำยลงทุน (Capital Expenditure) และรำยจ่ำยด ำเนินงำน (Operating Expenditure) 

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในช่วงปี 2557 – ปี 2561 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้ งส้ินประมำณ 27,282 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
(ดอลลำร์ สรอ.) ซ่ึงมีกำรปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และแผนงำนล่ำสุดทั้งน้ีประมำณกำรรำยจ่ำย
ลงทุนและรำยจ่ำยด ำเนินงำน มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย  :  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2557- ปี 2561 

รำยจ่ำยลงทุน 3,388 3,562 3,074 3,514 2,866 16,404 
รำยจ่ำยด ำเนินงำน 2,010 1,679 1,671 1,742 1,775 8,877 
รำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 5,398 5,241 4,745 5,256 4,641 25,281 

 
ปตท.สผ. คำดวำ่ตวัเลขประมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉล่ียต่อวนั (จำกโครงกำรปัจจุบนั) ระหวำ่งปี 2557- ปี 2561 มี

รำยละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
หน่วย  :  พนับำร์เรลเทียบเท่ำน ้ำมนัดิบต่อวนั 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมเฉล่ีย 325 347 336 322 305 

 
2.1.2 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 

 ปตท. ประกอบกิจกำรเก่ียวกบัธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่   
(1) ธุรกิจจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบจดัหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซธรรมชำติทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศเพ่ือจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ โดยมีผูใ้ชก๊้ำซธรรมชำติรำยใหญ่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ 
(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำร บ ำรุงรักษำ และพฒันำระบบ

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ  
(3) ธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ รับผิดชอบด ำเนินกำรและพฒันำธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงในปัจจุบนัมี

จ ำนวนทั้งส้ิน 6 โรง   
(4) ธุรกิจท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบด ำเนินกำรและพฒันำระบบท่อจัด

จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นท่อย่อยท่ีต่อเช่ือมจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ไปยงัลูกคำ้
อุตสำหกรรม เพ่ือจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมต่ำงๆ  
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                 (5)      ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และ    
           กำรส่งเสริมกำรขยำยกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในภำคกำรขนส่ง เพ่ือใหก๊้ำซธรรมชำติเป็นทำงเลือกเช้ือเพลิงในดำ้นขนส่งท่ีมี 
          รำคำถูกกวำ่น ้ ำมนั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดภำระค่ำใชจ่้ำยเช้ือเพลิงใหก้บัผูบ้ริโภคและลดปัญหำมลภำวะ  
          ทำงอำกำศท่ีทวคีวำมรุนแรงข้ึน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติ จ ำนวน 254,475 ล้ำนบำท  
(รำยละเอียดตำมโครงสร้ำงรำยไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยแบ่งตำมสำยผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ท่ี 2.3) 

 
2.1.2.1 ธุรกจิการจดัหาและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
การจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ
กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อยูใ่นควำมรับผิดชอบของธุรกิจจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดย ปตท. 

เป็นผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติภำยใตส้ัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 15 ฉบบั แบ่งเป็นสัญญำซ้ือ
ก๊ำซธรรมชำติในประเทศจ ำนวน 12 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งบงกช, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง
ไพลิน, สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแปลง B8/32/1 , สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งน ้ ำพอง, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง 
MTJDA แปลง A-18 , สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งอำทิตย,์ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 
และ B-17-01 , สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งภูฮ่อม, สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพ่ิม)/2, สัญญำซ้ือ
ขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีลำนกระบือ), สัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีหนองตูม เอ) , สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งบงกชใต้/3 และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงประเทศอีกจ ำนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญำซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำ สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งเยตำกุน และสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งซอติกำ้ แปลง M9 
ในสหภำพพม่ำ/4 
หมายเหตุ : 
/1    ประกอบดว้ยแหล่งทำนตะวนั รำชพฤกษ ์ เบญจมำศ เบญจมำศนอร์ท  มะลิวณัย ์ จำมจุรี  นอร์ทจำมจุรี ชบำ  ลนัตำ 
/2 เร่ิมซ้ือขำยก๊ำซฯวนัท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมำณเร่ิมตน้ท่ี 680 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั และทยอยเพิ่มข้ึนเป็น 1,010 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนัเม่ือวนัท่ี 17 พ.ย. 2554 
และเพิ่มข้ึนเป็น 1,240  ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนัในวนัท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีกำรลงนำมสญัญำ เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวนัละ 320 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั เร่ิมส่งก๊ำซฯไดต้ำมสญัญำฯ เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2555   
/4 มีกำรลงนำมสญัญำ เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมำณซ้ือขำยก๊ำซฯวนัละ 240 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ตต่อวนั คำดวำ่จะเร่ิมส่งก๊ำซฯไดใ้นปี 2557 

 
 ทั้งน้ี กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมำจำกแหล่ง/แปลงสมัปทำนก๊ำซธรรมชำติในประเทศ โดยมี
ปริมำณและสดัส่วนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2554 – 6  เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  
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แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 

ในประเทศ         

- ยโูนแคล 1,2,3 966 23.1 1,281 28.1 1,202 26.1 1,286 28.0 

- บงกช 588 14.1 766 16.8 880 19.1 843 18.4 

- ไพลิน 374 8.9 377 8.3 373 8.1 389 8.5 

- ทำนตะวนั/เบญจมำศ 167 4.0 134 2.9 120 2.6 125 2.7 

- น ้ำพอง/ภูฮ่อม 97 2.3 106 2.3 99 2.2 130 2.8 

- MTJDA 722 17.2 707 15.5 682 14.8 662 14.4 

-   สิริกิต์ิ 7 0.2 9 0.2 14 0.3 11 0.2 

-   อำทิตย ์ 332 7.9 222 4.9 210 4.6 203 4.4 

รวมการจัดหาในประเทศ 3,253 77.7 3,602 79.0 3,580 77.8 3,649 79.5 

ต่างประเทศ 
          

- ยำดำนำ 426 10.2 423 9.3 419 9.1 359 7.8 
- เยตำกุน 404 9.7 397 8.7 403 8.7 345 7.5 
-  LNG 101 2.4 139 3.0 201 4.4 237 5.2 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 931 22.3 959 21.0 1,023 22.2 941 20.5 
รวมการจัดหาทั้งหมด 4,184 100.0 4,561 100.0 4,603 100.0 4,590 100 

รำคำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย 
(บำท/ลำ้นบีทีย)ู 

213.8 261.2 273.9 284.9 

 หมำยเหตุ   :       ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบำศกฟุ์ต  

 
เงือ่นไขหลกัของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาต ิ

สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติระหวำ่ง ปตท. และผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ มีอำยสุัญญำประมำณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญำตกลงท่ีจะ
ซ้ือและขำยก๊ำซธรรมชำติกนั ณ จุดส่งมอบตำมสัญญำ เช่น ปำกหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญำก ำหนดในปริมำณ 
คุณภำพและควำมดนั ตำมท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติมีหนำ้ท่ีจดัเตรียมควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ือให ้ปตท. สำมำรถเรียกรับก๊ำซธรรมชำติ
สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110 - 125 ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลว้แต่
สัญญำ ในขณะท่ี ปตท. จะตอ้งรับก๊ำซธรรมชำติให้ไดต้ำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยวนั (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยงัมีสิทธิซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีเกินกวำ่ CDC ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำได ้หำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ
สำมำรถผลิตและส่งมอบได ้
 อยำ่งไรก็ตำม หำกในปีสัญญำใด ปตท.ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณขั้นต ่ำไดค้รบตำมท่ีก ำหนดส ำหรับปี
สญัญำนั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตอ้งช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) โดย
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มีสิทธิรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณท่ีไดช้ ำระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีก ำหนดเวลำ และไม่ตอ้งช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในกำรรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับปริมำณท่ีไดช้ ำระไปแลว้ดงักล่ำว ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติให้ไดค้รบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสัญญำส ำหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทำงกลบักนั กรณีท่ี 
ปตท.ซ้ือก๊ำซธรรมชำติเกินกว่ำปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำของปีสัญญำใดๆ ปตท. จะสำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกวำ่ CDC ตำมสญัญำ (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำในปีสญัญำต่อๆ 
ไปไดใ้นปริมำณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สญัญำ ของปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำในปีสญัญำดงักล่ำว โดยสิทธิ
ดงักล่ำวในปริมำณก๊ำซธรรมชำติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภำยในระยะเวลำ 5 ปี นบัจำกปีท่ีเกิดก๊ำซ Carry-Forward  
 ในกรณีท่ีผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติไม่สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กบั ปตท. ไดค้รบตำมปริมำณท่ี ปตท. เรียกรับจำก
ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท. จะช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 ส ำหรับรำคำของปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีขำดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญำ 
ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญำ ปตท. สำมำรถน ำปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติขำดส่งไปลดปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำ
รำยปีของ ปตท. ได ้
 ส ำหรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดรำคำฐำนเร่ิมตน้ (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นรำคำคงท่ี โดยมีสูตรปรับรำคำซ่ึงก ำหนดสูตรรำคำสูงสุดและรำคำต ่ำสุดเพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ 
โดยสูตรปรับรำคำก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปน้ี คือ รำคำน ้ ำมนัเตำก ำมะถนัปำนกลำงในตลำดสิงคโปร์ อตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ และดชันีทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ เช่น ดชันีรำคำขำยส่งของประเทศไทย และดชันีรำคำผูผ้ลิตของ
สหรัฐอเมริกำส ำหรับธุรกิจน ้ ำมนัและก๊ำซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลำในกำรปรับรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำวจะแตกต่ำงกนั
ไปในแต่ละสัญญำ กล่ำวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญำ รำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติน้ีจะส่งผ่ำน  
(Pass Through) ไปใหก้บัลูกคำ้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ำซ่ึงซ้ือก๊ำซธรรมชำติจำก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัตำมสูตรรำคำในสัญญำ
ขำยก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลใหค้วำมเส่ียงของ ปตท. จำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขำ้งต ่ำ 
 สญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติทุกสญัญำมีขอ้ก ำหนดเร่ืองเหตุสุดวสิยัซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติสำมำรถยก
เป็นเหตุในกำรท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมสัญญำได ้ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีก ำหนดในสัญญำดงักล่ำวหมำยรวมถึงเหตุกำรณ์ใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยคู่สญัญำไม่สำมำรถควบคุมได ้นอกจำกน้ี สัญญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติบำงฉบบัไดก้ ำหนดให้กรณีท่ี ปตท. ไม่สำมำรถรับ
ซ้ือก๊ำซธรรมชำติไดอ้นัเน่ืองจำกมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกบัลูกคำ้ของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคำ้ดงักล่ำวไม่สำมำรถรับซ้ือก๊ำซ
ธรรมชำติจำก ปตท. ได ้ซ่ึงในกำรน้ี ปตท. จะอำ้งเหตุสุดวิสัยดงักล่ำวไดต้่อเม่ือ ปตท. จะตอ้งลดปริมำณรับก๊ำซธรรมชำติจำก
ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรำยลงตำมสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติท่ีลดลง 
 
สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาตจิะส้ินสุดลงเมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
 (1) ส้ินสุดระยะเวลำตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ หรือ (2) เม่ือระยะเวลำตำมสัมปทำนส้ินสุดลง (เฉพำะกรณีแหล่งก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติในแหล่งดงักล่ำวหมดลง  
 

การจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
รำยเลก็โดยตรงผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline)  
 ปริมำณกำรส่งก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆ (รวมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.) 
ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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กลุ่มลูกค้า 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วัน 

1. กฟผ. 1,146 27.6 1,328 29.2 1,228 26.8 1,297 28.1 
2. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ 866 20.9 922 20.3 872 19.0 718 15.6 
3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ 485 11.7 427 9.4 610 13.3 711 15.4 
4. ลูกคำ้อุตสำหกรรม/1 783 18.9 909 20.0 946 20.6 954 20.7 
5. โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 867 20.9 958 21.1 930 20.3 929 20.2 
รวม 4,147 100.0 4,544 100 4,586 100 4,609 100 

ท่ีมำ : ปตท. 

หมำยเหตุ : ปริมำณก๊ำซธรรมชำติค  ำนวณ ณ ค่ำควำมร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ  และค ำนวณโดยใชจ้  ำนวนวนัตำมปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊ำซธรรมชำติท่ีจ  ำหน่ำยให้กบับริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ  ำกดั และก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง 

 โดยทัว่ไป โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ รำคำ
เน้ือก๊ำซธรรมชำติ และอตัรำค่ำผำ่นท่อ รำยละเอียด ดงัน้ี 
(1) ราคาเนือ้ก๊าซธรรมชาต ิ
  รำคำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ คือ ผลรวมของรำคำเฉล่ียของเน้ือก๊ำซธรรมชำติท่ี ปตท. รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติและ
ค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  
  ส ำหรับค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติซ่ึงครอบคลุมค่ำใชจ่้ำยและควำมเส่ียงในกำรด ำเนินกำร
จดัหำก๊ำซธรรมชำติและกำรตลำดนั้นมีอตัรำแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคำ้ผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบนั ค่ำตอบแทนใน
กำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส ำหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระเท่ำกบัร้อยละ 1.75 ของรำคำเฉล่ียของเน้ือก๊ำซธรรมชำติ
ท่ี ปตท. รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติ ทั้งน้ีค่ำตอบแทนท่ีคิดจำก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกิน 2.15 บำท/
ลำ้นบีทีย ูส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ซ่ึงซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีต ่ำกวำ่ลูกคำ้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่ำตอบแทนดงักล่ำว
ในอตัรำร้อยละ 9.33 ของรำคำเฉล่ียของเน้ือก๊ำซธรรมชำติท่ี ปตท.รับซ้ือจำกผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่ง/แปลงสัมปทำนต่ำงๆ 
ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนท่ีคิดจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเลก็ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บำท/ลำ้นบีทีย ู
(2)  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ 
  อตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรกได้แก่ ค่ำบริกำรส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand 
Charge) ซ่ึงค ำนวณจำกตน้ทุนกำรลงทุนและค่ำใชจ่้ำยคงท่ีในกำรด ำเนินกำร โดยก ำหนดใหมี้อตัรำผลตอบแทนกำรลงทุนในส่วน
ของทุน (Internal Rate of Return on Equity) เท่ำกบัร้อยละ 18 ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซปัจจุบนัและ ร้อยละ 12.5 ส ำหรับระบบท่อ
ส่งก๊ำซตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ท่อส่งก๊ำซไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ และระบบท่อเช่ือมจำกแหล่ง
สินภูฮ่อมมำยงัระบบท่อน ้ ำพอง และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ ค่ำบริกำรส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงค ำนวณจำก
ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรผนัแปร (Variable Cost) ของกำรใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติ 
  ในกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้แต่ละรำยนั้นข้ึนอยู่กบั
พ้ืนท่ีกำรใชก๊้ำซธรรมชำติของลูกคำ้ ดงัน้ี 

 พ้ืนท่ี 1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 
 พ้ืนท่ี 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 
 พ้ืนท่ี 3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 
 พ้ืนท่ี 4 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝ่ังท่ีจะนะ 
 พ้ืนท่ี 5 ระบบท่อส่งก๊ำซบนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง 
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  กำรค ำนวณอัตรำค่ ำบ ริกำร ส่ง ก๊ ำซธรรมชำ ติ เ ป็นไปตำมหลัก เกณฑ์กำรค ำนวณ ซ่ึงได้ รับอนุมัติ จ ำก
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 โดยส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.)  และ 
ปตท. ไดเ้สนออตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ือให้คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน (กกพ.)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
โดยอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ เป็นดงัต่อไปน้ี 

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 
                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงท่ี  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีจะนะ 2.4855 (ข) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง 1.1299 (ค) 

 
อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge ดงัน้ี                                                                     หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

พืน้ที่ ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผันแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีระยอง 

1.3380 (ง) 2 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำตินอกชำยฝ่ังท่ีขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง 
4 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีจะนะ 0.0145 (ง) 

5 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ังท่ีน ้ ำพอง 0.0000 (จ) 
หมำยเหตุ: (ก) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษำยน 2552 เป็นตน้ไป 
  (ข) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2554 เป็นตน้ไป 
  (ค) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 เป็นตน้ไป 

                            (ง) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน กนัยำยน 2555 เป็นตน้ไป 
                            (จ) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน มกรำคม 2556 เป็นตน้ไป 

 ผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระตอ้งช ำระค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Demand Charge ตำม
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติตำมท่ีก ำหนดในสญัญำแมจ้ะซ้ือก๊ำซธรรมชำติสูงหรือต ่ำกวำ่ปริมำณดงักล่ำวก็ตำม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก
จะช ำระค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Demand Charge ตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำปริมำณขั้นต ่ำตำมท่ี
ก ำหนดในปีสัญญำนั้นๆ นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดให้มีกำรปรับเปล่ียนอตัรำค่ำผ่ำนท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สำมำรถทบทวนกำรค ำนวณอตัรำค่ำผ่ำนท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญัเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำ
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจำกน้ี ในทุกๆ ปี อตัรำค่ำผ่ำนท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สำมำรถปรับเปล่ียนตำมดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย  
 

2.1.2.2 ธุรกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
 เม่ือผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติไดส่้งมอบก๊ำซธรรมชำติให้กบั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดจะถูกส่งไป
ยงัลูกคำ้ต่ำงๆ โดยผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทั้งน้ี กำรด ำเนินงำนและกำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจะ
อยูใ่นควำมรับผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีควำมยำวรวม
ประมำณ 3,665.08 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกควำมยำวประมำณ 1,424.55 กิโลเมตร และระบบ
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลควำมยำวประมำณ 2,240.53 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution 
Pipeline) อีกประมำณ 494 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊ำซธรรมชำติต่ำงๆ ในอ่ำวไทย 
และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งยำดำนำและเยตำกนุ สหภำพพม่ำ ท่ีชำยแดนไทย-สหภำพพม่ำ เขำ้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้ำ โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ และลูกคำ้อุตสำหกรรม ภำยในระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊ำซ
ธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊ำซธรรมชำติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนกำรเพื่อควบคุมคุณภำพ
ก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งต่ำงๆ ในอ่ำวไทยใหมี้ค่ำควำมร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภำพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบท่ีส ำคญั ณ 30 มิถุนำยน 2557  เป็นดงัน้ี 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 

(กโิลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 
ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซ
ธรรมชาต/ิ (ล้าน ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีทีเ่ร่ิม 
ด าเนินงาน 

รายละเอยีด 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตใินทะเล      

เอรำวณั-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อสำยประธำน) 415 34 850 2524 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวณัในอ่ำวไทยไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอรำวณั (ท่อสำยประธำน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจำกแหล่งบงกชในอ่ำวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอรำวณั 

เอรำวณั-โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อคู่ขนำน) 418 36 1,180 2539-2540 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกแท่นเอรำวณัไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 
ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

เอรำวณั-โรงไฟฟ้ำขนอม  161 24 210 2539 
เป็นระบบท่อจำกแท่นเอรำวณัไปยงัโรงไฟฟ้ำขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 

แหล่งอำทิตย-์โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง (ท่อเสน้ท่ี 3) 606 42 1,900 /3 2550 
เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ อำทิตย ์ไปยงัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดัระยอง 

แหล่งเจดีเอ-แหล่งอำทิตย ์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกแหล่งก๊ำซฯ เจดีเอ ไปยงัแหล่งอำทิตย ์

แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2)-ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเล 48 28 330 2554 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม (ปลำทอง 2) ไปยงัระบบ
ท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 3  ในทะเล  

แหล่งบงกชใต-้ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเล 38 24 350 2555 
เป็นระบบท่อจำกแหล่งก๊ำซฯ บงกชใต ้ไปยงัระบบท่อส่งก๊ำซฯ เสน้ท่ี 3 
ในทะเล 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก      

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อสำยประธำน) 104 28 540 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด จงัหวดั
ระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้(ท่อสำยประธำน) 57 28 n.a. /2 2524 
เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำ
พระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

บำงพลี-สระบุรี (ท่อสำยประธำน) 99 24 280 2524 
เป็นระบบท่อจำกอ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร ไปยงั  
โรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ท่ีอ ำเภอท่ำหลวง จงัหวดัสระบุรี 

แหล่งน ้ำพอง-โรงไฟฟ้ำน ้ำพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจำกแหล่งน ้ำพอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง (ท่อคู่ขนำน) 105 28 660 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบลมำบตำพุด 
จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเฉพำะระบบท่ีส ำคญั ณ 30 มิถุนำยน 2557 เป็นดงัน้ี (ต่อ) 

ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ควำมยำวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนำดท่อ 
(น้ิว) 

ควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ/1 
(ลำ้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีท่ีเร่ิม 
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียด 

บำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย (ท่อคู่ขนำน) 101 36 860 2539 
เป็นระบบท่อคู่ขนำนจำกสถำนีเพิ่มควำมดนับำงปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแตนไทยและสหภำพเมียนมำร์-
โรงไฟฟ้ำรำชบุรี 

238 42 1,300 2541 

เป็นระบบท่อจำกจุดรับมอบก๊ำซธรรมชำติชำยแดนไทยและ
สหภำพเมียนมำร์ ท่ีบำ้นอีต่อง จงัหวดักำญจนบุรี เพื่อน ำก๊ำซ
ธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำและเยตำกุน ไปยงัโรงไฟฟ้ำ
รำชบุรี จงัหวดัรำชบุรี 

รำชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบริเวณสถำนี
วดัปริมำณก๊ำซธรรมชำติรำชบุรีเขำ้กบัระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติบำงปะกง-โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย (ท่อคู่ขนำน) ท่ีสถำนีวดั
ปริมำณก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย 

โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง-โรงไฟฟ้ำบำงปะกง  (ท่อเสน้ท่ี 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเสน้ท่ี 3 จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ต ำบล
มำบตำพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้ำบำงปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรำ 

โรงไฟฟ้ำวงันอ้ย-โรงไฟฟ้ำแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจำกโรงไฟฟ้ำวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
ไปยงัโรงไฟฟ้ำแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสถำนีควบคุมควำมดันก๊ำซธรรมชำติ 
 RA#6 – โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกสถำนีควบคุมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ #RA6 
ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยฝ่ังทะเล – โรงไฟฟ้ำจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจำกชำยฝ่ังทะเล จงัหวดั สงขลำ อ ำเภอจะนะ ไปยงั
โรงไฟฟ้ำจะนะ จงัหวดัสงขลำ 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหลกัโรงไฟฟ้ำพระ
นครใต ้ ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ จงัหวดันนทบุรี 

ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกชำยแดนไทย-สหภำพเมียนมำร์ - 
BVW#1 

0.59 28 270 2557 เป็นโครงกำรท่ีรองรับกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ 
ซอติกำ้จำกสหภำพพม่ำ และส่งเขำ้สู่ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ปัจจุบนัของ ปตท. ท่ีบริเวณ BVW#1 จ.กำญจนบุรี 

/1 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติเป็นควำมสำมำรถเฉพำะของท่อแต่ละเสน้เท่ำนั้น และข้ึนอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊ำซธรรมชำติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สำมำรถระบุควำมสำมำรถสูงสุดในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติได ้เน่ืองจำกมีกำรส่งก๊ำซธรรมชำติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 
/3 ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดภำยหลงักำรติดตั้งเคร่ืองเพิ่มควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ 
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2.1.2.3 ธุรกจิโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจำก ปตท. จะจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้โดยตรงแลว้ ปตท. ไดน้ ำก๊ำซธรรมชำติบำงส่วนผ่ำนเขำ้
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กบัก๊ำซธรรมชำติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรแยกสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนชนิดต่ำงๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัในก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. 
ประกอบดว้ย ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ นอกจำกน้ี ยงัมีผลพลอยไดจ้ำก
กำรแยกก๊ำซธรรมชำติ คือ ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในอุตสำหกรรมต่ำงๆได ้ทั้งน้ี ผลิตภณัฑจ์ำก
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติและวตัถุประสงคใ์นกำรน ำไปใชแ้สดงตำมตำรำงขำ้งล่ำงน้ี 
 

 
ปัจจุบัน ปตท. เป็นผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงแยกก๊ำซธรรมชำติรำยใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊ำซ

ธรรมชำติทั้งส้ิน 6 โรง และในปี 2554 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6 ขนำดก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 800 
ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงเป็นโครงกำรใหม่ของ ปตท. ไดด้ ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกรำคม 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบัก๊ำซธรรมชำติท่ีจดัหำเพ่ิมเติมไดจ้ำกอ่ำวไทยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ท ำให้ปัจจุบนัโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดของ ปตท. มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดท่ีท ำไดจ้ริงในปัจจุบนั (Processing Capacity)  
รวม 2,740  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั โดยโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 1 มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติได ้400 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3  (รวมส่วนท่ีไดเ้พ่ิมจำกโรงแยกก๊ำซอีเทน)  มีควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติรวม 800 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 570 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ตำมล ำดบั ซ่ึงโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 1-3 , 5 และ 
6 น้ี ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลมำบตำพุด อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง ส ำหรับโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 4  ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอขนอม จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติได ้170 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ทั้งน้ีช่วง 6  เดือนแรกของ ปี 2557 โรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 1 ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ  114 โรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 (รวมโรง
แยกก๊ำซอีเทน) ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติไดร้้อยละ  104 และโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 ใชค้วำมสำมำรถในกำร
แยกก๊ำซธรรมชำติไดเ้พียงร้อยละ 76 เน่ืองจำกภำยหลงัท่ีเกิดเหตุกำรณ์ในช่วงกลำงเดือน สิงหำคม 2556 ท่ีมีเกิดอุบติัเหตุฟ้ำผ่ำ 
ส่งผลให้อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit:  WHRU) ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
หน่วยท่ี 5  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ จ.ระยอง เกิดควำมเสียหำย และ ไม่สำมำรถเดินเคร่ืองกำรผลิตไดต้ำมปกติ อยำ่งไรก็ตำม ปตท. ไดพ้ยำยำม
แกไ้ขจนสำมำรถกลบัมำเดินกำรผลิตไดป้ระมำณคร่ึงหน่ึงของก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติสูงสุดได ้ตั้งแต่ปลำยเดือนตุลำคม 2556 
จนถึงเดือน มีนำคม 2557   ต่อมำไดด้ ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อนชุดส ำรองในเดือนเมษำยน 2557  ท ำใหโ้รงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 5 สำมำรถกลบัมำเดินเคร่ืองไดใ้กลเ้คียงสภำวะปกติ  และล่ำสุด เม่ือเดือนกนัยำยน 2557   ไดท้ ำกำรติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต์ชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์  ท ำให้โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 5 สำมำรถ
เดินเคร่ืองไดต้ำมปกติ  โดยไดผ้่ำนช่วงระยะเวลำทดสอบประสิทธิภำพกำรเดินเคร่ืองเรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งไดอ้อกแบบและ
ปรับปรุงระบบป้องกนัเหตุเพ่ิมเติมและโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 6  ใชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติร้อยละ  94  
ส ำหรับโรงแยกก๊ำซ ฯ หน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ  76  เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรก๊ำซ
ธรรมชำติของโรงไฟฟ้ำขนอมในปัจจุบนัไม่สำมำรถรองรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีไดจ้ำกโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 เม่ือมีกำรผลิต

ผลติภัณฑ์ วัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 
ก๊ำซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊ำซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊ำซหุงตม้) 

เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยำนพำหนะ โรงงำนอุตสำหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ เป็นวตัถุดิบส ำหรับป้อนเขำ้โรงกลัน่น ้ำมนัเพ่ือผลิตน ้ำมนัส ำเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 



   บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)                                                                   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(2) หนำ้ท่ี 21 

เตม็ท่ีได ้ซ่ึงหำกควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงข้ึน โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 4 จะสำมำรถเพ่ิมกำรผลิตได ้ทั้งน้ี 
ปตท.ไดท้ ำกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ อยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้ปัจจุบนัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ทั้งหมดของ 
ปตท. มีควำมสำมำรถแยกก๊ำซธรรมชำติ สูงสุดไดจ้ริง (Processing Capacity) ท่ีระดบั 2,740 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (โรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ หน่วยท่ี 4 ด ำเนินกำรผลิตเฉล่ียท่ีร้อยละ 75) 
 สดัส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

  

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ก๊ำซอีเทน (ตนั) 1,798,090 2,109,100 2,073,524 977,252 
ก๊ำซโพรเพน (ตนั) 591,879 780,464 832,909 442,540 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) (ตนั) 2,777,001 2,843,906 2,590,601 1,275,283 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /1  (ตนั) 448,324 487,656 468,202 238,292 
รวม 5,615,294   6,221,126   5,965,236 2,933,367 

ท่ีมา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑต์่ำงๆ ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี     
 

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ก๊ำซอีเทน (ตนั) 1,797,764 2,109,233 2,074,467 977,396 
ก๊ำซโพรเพน (ตนั) 541,584 726,426 726,952 412,949 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (ก๊ำซหุงตม้) /1 (ตนั) 2,840,313   2,905,594  2,690,389 1,304,601 
ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ /2(ตนั)  632,925   709,951   704,931 365,527 
รวม  5,812,586   6,451,204   6,196,739 3,060,473 

        ท่ีมา : ปตท. 
 /1   รวมกำรขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมำจำกผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือน ำมำขำยต่อ ใน ปี  2554 จ  ำนวน 6,907 ตนั และ ปี 2555 และ ปี 
2556  และ 6 เดือน ปี 2557 ไม่มีกำรซ้ือมำจำกผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพ่ือน ำมำขำยต่อ 
 /2   รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีไดจ้ำกหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊ำซธรรมชำติ (Dew Point Control Unit) 

 รำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติให้กบัลูกคำ้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตำมสูตรรำคำท่ีตกลงกบัลูกคำ้
เป็นรำยๆ ไป โดยจะอำ้งอิงกบัรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก ยกเวน้รำคำขำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีจ ำหน่ำยในประเทศ
ผ่ำนธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. ยงัคงรำคำขำยปลีกตำมท่ีรัฐก ำหนดไว ้ส ำหรับรำคำก๊ำซโซลีนธรรมชำติ ซ่ึงส่งออกผ่ำนธุรกิจน ้ ำมนั
ของ ปตท. จะอิงกบัรำคำแนฟทำในตลำดโลก  

 
2.1.2.4 ธุรกจิท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

 นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำแลว้ ปตท. ยงัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
ใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมโดยตรงผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ (Transmission Pipeline) และท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวนลูกคำ้อุตสำหกรรมทั้งส้ิน 434 สญัญำ  
 ส ำหรับโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้อุตสำหกรรมจะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติใหก้บักลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ กล่ำวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่ำก๊ำซธรรมชำติตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติ
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ท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่ำใชท่้อตำมปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นกำรล่วงหนำ้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่ำ
ก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำวถูกก ำหนดใหแ้ขง่ขนัไดก้บัรำคำเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ น ้ ำมนัเตำ 

 
2.1.2.5 ธุรกจิก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์   
เพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอนั

เน่ืองมำจำกรำคำน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิม
น ำ NGV มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมี
กำรขยำยตลำด NGV อยำ่งต่อเน่ืองจน ณ 30 มิถุนำยน 2557  มียำนยนตท่ี์ใช ้NGV ประมำณ 451,618 คนั โดยมีสถำนีบริกำรก๊ำซ 
NGV ท่ีเปิดให้บริกำรแลว้ 496 สถำนี ประกอบดว้ยสถำนีบริกำรในกรุงเทพและปริมณฑลจ ำนวน 249 สถำนี และต่ำงจงัหวดั
จ ำนวน 247 สถำนี และยอดจ ำหน่ำย NGV เฉล่ีย 6 เดือน ปี 2557 ประมำณ 316 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุ/วนั 

 
2.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 
ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. 

ประกอบธุรกิจก๊ำซธรรมชำติอยำ่งครบวงจร ดงัน้ี 

2.1.3.1 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากดั (PTT NGD) 

บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ
เบลเยีย่ม และบริษทั ทุนลดำวลัย ์จ ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2539 เพ่ือด ำเนินธุรกิจพฒันำและก่อสร้ำงระบบ
ท่อย่อยเพ่ือขนส่งก๊ำซธรรมชำติและจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติให้กับลูกค้ำในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 500 ลำ้นบำท โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

ในกำรประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั เป็นผูล้งทุนสร้ำงระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ (Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหล็กและท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจำกระบบท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยงัลูกคำ้ในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยมี ปตท . 
เป็นผูใ้หค้วำมช่วยเหลือในกำรจดัหำท่ีดินตลอดจนสิทธิในกำรใชท่ี้ดินเพ่ือกำรก่อสร้ำงระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ  

(1) กำรจดัหำ 

 ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดให้กับบริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั โดยมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซ
ธรรมชำติระยะยำวของแต่ละพ้ืนท่ี อำยสุัญญำ 10 ปี และมีโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีประกอบดว้ยรำคำเน้ือก๊ำซธรรมชำติ 
อตัรำค่ำผำ่นท่อ และค่ำตอบแทนในกำรจดัหำและจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2557  บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั มีระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเพ่ือขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเป็นเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสำหกรรม 11 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสำหกรรมบำงปู พ้ืนท่ีอุตสำหกรรมบริเวณบำงปูใหม่ 
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสำหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสำหกรรมโรจนะ นิคมอุตสำห 
กรรมนวนคร เมืองอุตสำหกรรมเทพำรักษ ์นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน สวนอุตสำหกรรมบำงกะดี และนิคมอุตสำหกรรม เหม
รำชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติกบัลูกคำ้มีอำยุสัญญำ 5 - 7 ปี ซ่ึงรำคำก๊ำซธรรมชำติจะถูกก ำหนดให้
สำมำรถแข่งขนัไดก้ับเช้ือเพลิงทดแทน คือ น ้ ำมนัเตำหรือก๊ำซหุงตม้ โดย งวด 6 เดือน ปี 2557  บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
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ธรรมชำติ จ ำกดั มีปริมำณจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติปริมำณ  50.43 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.57 จำกปี 2556 โดยท่ี
ปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557   เป็นดงัน้ี 

 
การจดัจ าหน่าย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  6 เดอืน ปี 2557 

ปริมำณ (ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั) 44.66 43.00 49.65 50.43 
จ ำนวนลูกคำ้ (รำย) 213 229 247 246 

  

 นอกจำกน้ี บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรร่วมทุนใน
สดัส่วนร้อยละ 80 ในบริษทั อมตะ จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั (AMATA NGD) เพ่ือด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อจดัจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติใหก้บัลูกคำ้ในนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี 

(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 13 
คน (ต ำแหน่งวำ่ง 1 ต ำแหน่ง) ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำก ปตท. จ ำนวน 7 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกน้ี ปตท. ไดม้อบหมำย
ใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ซ่ึงรวมต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรดว้ย 

(4) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

         หน่วย  :  ลำ้นบำท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557* 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 5,634 6,319 7,456 3,759 
รำยไดร้วม 6,003 6,748 7,915  3,948 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 4,625 5,370 6,338 3,282 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 1,379 1,378 1,577 666 
สินทรัพยร์วม 3,475 3 ,584 3,854  2,902 
หน้ีสินรวม 1,542 1,607 1,600  982  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,933 1,976 2,254  1,920 

* ขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เป็นขอ้มูลยงัไมไ่ดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ 
 

2.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 
Sdn.Bhd. (TTM (M))  

  ปตท. และ Petronas บริษทัน ้ ำมนัแห่งประเทศมำเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM 
(M)) ข้ึนในประเทศมำเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2543 โดย TTM (T) จะด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อจำก
พ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มำใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และ
ส่งไปยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติ ท่ีจงัหวดัสงขลำ และขนส่ง LPG ทำงท่อจำกจงัหวดัสงขลำไป
ยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย ส่วน TTM (M) จะด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อจำก
ชำยแดนไทย-มำเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมำเลเซีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 TTM (T) มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 
11,333.60 ลำ้นบำท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 52.8 ลำ้นริงกิต (มำเลเซีย) และมีหุน้บุริมสิทธ์ิแบบไถ่ถอนได ้
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(Redeemable Preference Share มูลค่ำ 75 ลำ้นริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุน้ใน สดัส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีช ำระแลว้
เท่ำกนัทั้งสองบริษทั 

(1) ลกัษณะของโครงกำร แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที ่ 1 : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  

-  ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 34 น้ิว จำกแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อ ำเภอจะนะ                
จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 267 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวนัละ 1,020 ลำ้นลูกบำศก์
ฟตุ   

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 36 น้ิว จำกอ ำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลำ ไปยงัชำยแดนไทย-มำเลเซีย ท่ี
อ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงต่อไปเช่ือมเขำ้กบัระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ Petronas ใน
รัฐเคดำห์ ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 9 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดประมำณวนัละ 750 ลำ้น
ลูกบำศกฟ์ตุ 

- โรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 1 มีขนำดควำมสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติวนัละ 425 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต ให้บริกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติท่ีน ำข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลำ โดยมีควำมสำมำรถในกำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตนั  และก๊ำซธรรมชำติ
เหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วำงท่อส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 8 น้ิว จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 1 ขนำนไปกบัท่อส่งก๊ำซ
ธรรมชำติจนถึงชำยแดนไทย-มำเลเซีย ท่ีอ ำเภอสะเดำ จงัหวดัสงขลำ รวมเป็นระยะทำง 89 กิโลเมตร และวำงท่อต่อไปถึงเมือง 
Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมำเลเซีย รวมเป็นระยะทำง 150 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมำณ
วนัละ 1,166 ตนั 

ระยะที ่ 2 : เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 

- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 น้ิว จำกแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ของ ปตท. เป็น
ระยะทำง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเ้ร่ิมจดัส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2551 

- ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำด 42 น้ิว จำกแปลง 
A-18 ก่อสร้ำงแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2552  ปัจจุบนัไดท้ ำกำรจดัส่งก๊ำซฯจำกแปลง MTJDA-B17  เขำ้สู่ระบบแลว้  และ 
ปตท. เป็น ผูจ้องใชบ้ริกำรทั้งระบบ 

(2) กำรบริกำร 

 บริษทั  ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้บริกำรขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติและก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและให้บริกำรแยกก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกคำ้ของบริษทัเพียง 2 รำยคือ ปตท. และ Petronas  
ซ่ึงทั้ง 2 รำยเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญำให้บริกำร (Service Agreement) ระหว่ำงกนั บริษทัไดใ้ห้บริกำรขนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติในทะเลและบนบกแลว้ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2549 โดยเป็นก๊ำซธรรมชำติท่ีผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัจำกหน่วยแยกก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด ์และใหบ้ริกำรแยกก๊ำซฯ และขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลวทำงท่อตั้งแต่ 14  เมษำยน 2549 และไดข้ยำยบริกำร
ขนส่งก๊ำซฯ เชิงพำณิชย ์ให ้ปตท. ไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ จ ำนวน 131 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนัตั้งแต่ไตรมำสท่ี 3  ปี 2551  และต่อมำ
ไดเ้พ่ิมอีก 7 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2554 เพ่ือส่งไปยงัสถำนีหลกัส ำหรับให้บริกำรก๊ำซ NGV ในพ้ืนท่ี
ภำคใต ้ส ำหรับท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซเสน้ท่ี 3 ของ ปตท. ไดเ้ร่ิมวำงท่อตั้งแต่ ธนัวำคม 
2549 สำมำรถบริกำรขนส่งก๊ำซได ้300 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั และเร่ิมขนส่งก๊ำซฯเม่ือปลำยปี 2551 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเปิดบริกำรเชิง
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พำณิชยท่์อส่งก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊ำซเสน้ท่ี 3 ของ ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2553 สำมำรถขยำย
บริกำรขนส่งก๊ำซไดอี้ก 300 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั กำรขยำยบริกำรขนส่งก๊ำซฯดงักล่ำว นอกจำกจะมีรำยไดเ้พ่ิม ยงัช่วยให้ ปตท. 
จดัหำก๊ำซฯ ไดเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพและเพิ่มควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนให้ประเทศไทย
ดว้ย  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีรำยละเอียดกำรใหบ้ริกำรดงัน้ี  
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง A18)                         897  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
 กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ (Feed Gas) (แปลง B17)                         349  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซเช้ือเพลิง (Sales Gas)                                         391  ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG)                                 65,895   เมตริกตนั 
 กำรส่งมอบก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)                                 26,972  เมตริกตนั 

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจ ำนวน 3 คน นอกจำกน้ี ปตท. ไดม้อบหมำยให้
ผูบ้ริหำรจำก ปตท. ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของทั้งสองบริษทั (ปัจจุบนักรรมกำรท่ีแต่งตั้งจำก Petronas ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำรบริษทั โดยต่ำงฝ่ำยจะสลบักำรด ำรงต ำแหน่งน้ีครำวละ 3 ปี) 

 (4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) จ ำกดั ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 มีดงัน้ี  

                     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557* 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,819 4,562 4,635 1,973 
รำยไดร้วม 5,033 4,615 4,669 1,992 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 4,236 2,871 3,497 1,098 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 797 1,744 1,172 894 
สินทรัพยร์วม 32,928 30,075 26,432 27,688 
หน้ีสินรวม 19,062 17,241 16,906 16,726 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,866 12,834 9,526 10,962 

   
 ผลกำรด ำเนินงำนของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 มีดงัน้ี 

                                                                                                                              หน่วย : ลำ้นริงกิต 

งบการเงิน 

ปี 2554 
(9 เดอืน) 

(1/4/2554-31/12/2554) 

ปี 2555 
 

ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557* 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  22.26 28.99 31.03 16.07 
รำยไดร้วม  22.96 34.41 34.74 19.18 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)  20.79 22.31 27.13 15.10 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 2.17  12.10 7.61 4.08 
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งบการเงิน 

ปี 2554 
(9 เดอืน) 

(1/4/2554-31/12/2554) 

ปี 2555 
 

ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557* 

สินทรัพยร์วม  148.48 149.04 303.44 555.24 
หน้ีสินรวม  99.26 87.72 84.51 332.23 
ส่วนของผูถื้อหุน้  49.22 61.32 218.93 223.01 

* ขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เป็นขอ้มูลยงัไมไ่ดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ 

 
2.1.3.3 บริษัท ผลติไฟฟ้าและน า้เยน็ จ ากดั (DCAP) 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ จ ำกดั (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และ กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) มีสดัส่วนกำรถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตำมล ำดบั จดทะเบียน
จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2546 เพ่ือด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ให้กบับริษทัท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั 
(มหำชน) และลูกคำ้อ่ืนๆ ภำยในบริเวณสนำมบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั DCAP มีทุนจดทะเบียน 
1,670 ลำ้นบำท   

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

 โครงกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ (District Cooling System and Power Plant) ส ำหรับท่ำอำกำศยำน     
สุวรรณภูมิของบริษทั DCAP เป็นโครงกำรท่ีสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรใชก๊้ำซธรรมชำติมำเป็นเช้ือเพลิงในกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำ และน ำพลงังำนควำมร้อนท่ีเหลือมำผลิตไอน ้ ำ แลว้น ำไอน ้ ำท่ีได้มำใช้ประโยชน์ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
เพ่ิมเติม ส่วนไอน ้ ำท่ีเหลือน ำมำใชป้ระโยชน์ในกำรผลิตน ้ ำเยน็ (Chilled Water) เพื่อใชใ้นระบบปรับอำกำศ จึงเป็นกำรใช้
พลงังำนอยำ่งคุม้ค่ำ และเป็นกำรลดมลภำวะทำงอำกำศ 

- บริษทั DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 

 โรงไฟฟ้ำ Cogeneration มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมำณ 95 เมกะวตัต ์(MW)  

 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็รวมประมำณ 29,440  Refrigerant Ton 
(RT)  

 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็แบบใชไ้ฟฟ้ำ (Electric Chiller) มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็รวมประมำณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 

- วำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำด 8 น้ิว จำกระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้–ลำดกระบงั เขำ้สู่ท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิควำมยำว 2 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 25 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต/วนั 
(MMSCFD) 

(2) ควำมกำ้วหนำ้ 

  บริษทั DCAP เร่ิมผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ใหก้บัอำคำรตำ่งๆ ภำยในพ้ืนท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ตั้งแต่
วนัท่ี 15 มีนำคม 2549 และในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลำคม 2552 มีมติอนุมติัโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำของบริษทั DCAP ซ่ึงจะท ำใหก้ ำลงัผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนอีก 45 MW โดย DCAP ไดด้ ำเนินติดตั้งเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 1 
แลว้เสร็จวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2554 และเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 2 แลว้เสร็จวนัท่ี 15 มีนำคม 2555  ส่งผลใหก้ ำลงักำร
ผลิตไฟฟ้ำในปี 2555  เพ่ิมข้ึนเป็น 95 MW 
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(3) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

 บริษทั DCAP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่
บริษทั DCAP ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำท่ีปริมำณวนัละ 7 MMSCFD มีอำยสุญัญำ 25 ปี 

(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั DCAP ประกอบดว้ย 

- จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กบับริษทั กำรท่ำอำกำศยำนแห่งประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ
ระหวำ่งกนั จ ำนวน 50 MW 

- จ ำหน่ำยน ้ ำเยน็ส ำหรับระบบปรับอำกำศและไอน ้ ำใหก้บัลูกคำ้รำยต่ำงๆ ดงัน้ี 

 อำคำรผูโ้ดยสำรท่ำอำกำศยำนของ ทอท., อำคำร Airport Operation Building (AOB),  อำคำร Airport Information 
Management System (AIMS) มีสญัญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ปริมำณรวม 12,500 RT 

 อำคำร Catering บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ 6,600  RT  และไอน ้ ำ 8.6 ตนัต่อ
ชัว่โมง (Ton/hr.) 

 บริษทั โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั มีสญัญำซ้ือขำยน ้ ำเยน็ปริมำณรวม 1,500 RT และไอน ้ ำประมำณ 2 
Ton/hr.  

 สถำนีรถไฟฟ้ำ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ปริมำณน ้ ำเยน็รวม 700 RT 

 (5) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั DCAP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท. 
จ ำนวน 2 คน นอกจำกน้ี ปตท.ไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ดว้ย 

(6) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั บริษทั DCAP ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  

                                          หน่วย : ลำ้นบำท   
งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555         

(Unaudited) 

6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดร้วม 1,679 2,652 2,881 797 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 1,883 2,518 2,638 711 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (204) 134 243 86 
สินทรัพยร์วม 4,055 4,222 4,071 4,099 
หน้ีสินรวม 2,866 2,899 2,505 2,370 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,189 1,323 1,566 1,729 

 

 
2.1.3.4  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) 

คณะกรรมกำร ปตท. เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2547 มีมติอนุมติัให้ ปตท. เขำ้ร่วมทุนในบริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ 
จ ำกดั (RPCL) ในสดัส่วนร้อยละ 15 โดยเขำ้ซ้ือหุน้ท่ีรำคำมูลค่ำท่ีตรำไว ้(Par Value) หุน้ละ 100 บำท  

บริษทั RPCL จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้ำแบบพลงัควำมร้อนร่วมท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติเป็น
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เช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จ ำนวน 2 หน่วย มีก ำลงัผลิตหน่วยละ 700 เมกะวตัต ์(MW)  รวมเป็น 
1,400 MW โครงกำรตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้ำของบริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกดั และท ำกำรขอบำ้นเลขท่ีใหม่ ตั้งอยูท่ี่ 
เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 ต  ำบลบำ้นไร่ อ ำเภอด ำเนินสะดวก จงัหวดัรำชบุรี โดยลงนำมสัญญำเช่ำท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) 
กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2547 

เร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยส่์วนของโรงไฟฟ้ำหน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2551 และ 1 มิถุนำยน 
2551 ตำมล ำดบั  

เม่ือวนัท่ี 25  มิถุนำยน 2557  ปตท. ไดโ้อนขำยหุน้กิจกำรไฟฟ้ำท่ีลงทุนใน บริษทั รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกดั ก ำลงักำร
ผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 210 เมกะวตัต์ ให้แก่บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โดยเป็นไปตำม
นโยบำยท่ีให ้GPSC เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

(1) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

บริษทั RPCL ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่ บริษทั 
RPCL ทั้งหมด โดยมีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 280 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมำณกำรค่ำควำมร้อน 
850 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ) อำยสุญัญำ 25 ปี 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทั RPCL จ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให ้กฟผ. ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement: PPA) 
ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2547 อำยสุญัญำ 25 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบของ กฟผ. ส ำหรับหน่วยท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มีนำคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2551   

(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั RPCL ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 12 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน 

(4)   กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั RPCL ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี 
            หน่วย  :  ลำ้นบำท   

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556*  
รำยไดร้วม 18,912 20,127 19,273 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 16,416 16,720 15,816 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 2,496 3,407 2,730 
สินทรัพยร์วม 28,931 27,880 27,267 
หน้ีสินรวม 17,572 14,913 13,797 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 11,359 12,966 13,470 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูลยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ (ไม่มีขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เน่ืองจำกไดโ้อนไป GPSC แลว้) 

 
2.1.3.5 บริษัท พทีที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั (PTT LNG) 
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2547 มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั 

โดย ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหำพนัธมิตรร่วมทุนในภำยหลงั โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี 
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ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2547 เพื่อประกอบกิจกำรใหบ้ริกำร/จดักำรเก่ียวกบักำรปฏิบติักำรและ
บ ำรุงรักษำท่ำเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์ LNG และหน่วยเปล่ียนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซธรรมชำติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนำดประมำณ 5 ลำ้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนำดเป็นประมำณ 10 ลำ้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย
บริษทัจะคิดค่ำบริกำรในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหำและน ำเขำ้ LNG ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั มีทุนจดทะเบียน 12,823 ลำ้นบำทซ่ึงเรียกช ำระแลว้ 8,008 ลำ้นบำท 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

โครงกำร LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่ำเทียบเรือขนถ่ำย LNG ถงัเก็บส ำรอง LNG (LNG Storage Tank ) 
และหน่วยเปล่ียนสถำนะ LNG เป็นก๊ำซ (LNG Re-gasification Unit) ขนำดประมำณ 5 ลำ้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 1 และสำมำรถเพ่ิม
ขนำดเป็นประมำณ 10 ลำ้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2  

(2) ควำมกำ้วหนำ้ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) ใน
หลกักำรให้ค่ำบริกำรสถำนี LNG อนัประกอบดว้ย กำรให้บริกำรรับเรือน ำเขำ้ LNG ขนถ่ำย เก็บรักษำและแปรสภำพจำก
ของเหลวเป็นก๊ำซ และขนส่งเขำ้ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของรำคำ LNG 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร และไดจ้ดัหำท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงกำร
พฒันำท่ำเรืออุตสำหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ส ำหรับเป็นสถำนท่ีก่อสร้ำงโครงกำรโดยไดเ้ร่ิม
กำรด ำเนินงำนขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงกำรตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2550 และเร่ิมงำนก่อสร้ำง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือน
กมุภำพนัธ์ 2551  

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2553 กพช. ไดมี้มติเห็นชอบนโยบำยและแนวทำงกำรค ำนวณรำคำ LNG และอตัรำค่ำบริกำร
สถำนี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตำมท่ีส ำนกันโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) ศึกษำและน ำเสนอ 

เม่ือเดือนมิถุนำยน 2554 กำรก่อสร้ำงโครงกำรระยะท่ี 1 แลว้เสร็จ และท ำกำรเดินเคร่ืองจกัรเพื่อทดสอบระบบ 
(Commissioning)  

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนมีมติเห็นชอบอตัรำค่ำบริกำรเก็บรักษำและ
แปรสภำพจำกของเหลวเป็นก๊ำซ 

 เม่ือวนัท่ี 2 กันยำยน 2554 บริษทัฯ ได้ลงนำมสัญญำให้บริกำรสถำนีรับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกบั ปตท. ระยะเวลำสญัญำ 40 ปี และเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยำยน 2554  

เม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงกำร LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2 ตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) โดยใหบ้ริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกำร 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี ไดเ้ร่ิมด ำเนินโครงกำร ระยะท่ี 2  เพื่อรองรับแผนกำรน ำเขำ้ LNG ของ ปตท. โดยไดด้ ำเนินกำร 
คดัเลือกผูรั้บเหมำก่อสร้ำงแลว้เสร็จในไตรมำส 1 ปี 2557 และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ซ่ึงคำดวำ่โครงกำรจะแลว้
เสร็จในปี 2560 

(3) กำรบริกำร 

 บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกดั จะให้บริกำร/จดักำร LNG Receiving Terminal และคิดค่ำบริกำรรับจ่ำยและส ำรองก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำและน ำเขำ้ LNG 
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(4) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำร บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ ำกดั ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรของปตท. 4  คนและ
เป็นผูแ้ทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน ซ่ึงไดรั้บกำรเสนอช่ือจำก ปตท. ในฐำนะผูท้รงคุณวฒิุ 

(5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTLNG ในปี 2554 –6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
                                                   หน่วย  :  ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555      ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557* 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 541 1,710 3,008 2,254 
รำยไดร้วม 553 1,754 3,025 2,265 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 1,105 2,560 2,590 1,129 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (552) (806) 435 1,136 
สินทรัพยร์วม 30,582 26,572 26,365 28,106 
หน้ีสินรวม 25,082 21,879 21,237 20,237 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,500 4,693 5,128 7,869 
* ขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เป็นขอ้มูลยงัไมไ่ดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ 

 
2.1.3.6 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั (TP) 
คณะกรรมกำร ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 ตุลำคม 2548 มีมติอนุมติัให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทยออยล ์เพำเวอร์ 

จ ำกดั(TP)  จำกบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดในสดัส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ำ 2,300 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2548  โดย ปตท.ไดรั้บโอน
หุน้สำมญัของบริษทั TP จำกบริษทั ปตท.สผ.อ. ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทั TP มีทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 2,810 ลำ้นบำท   

บริษทั TP เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำในโครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 118 เมกะวตัต ์(MW) และผลิตไอน ้ ำ 216 ตนัต่อชัว่โมง (T/hr.) เร่ิมด ำเนินกำร
เชิงพำณิชย ์(COD) เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2541 นอกจำกน้ีบริษทั TP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.71 ในบริษทั GPSC ซ่ึงเป็น
บริษทั Flagship company ในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. (เดิม TP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทั ผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ (IPP) มีขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ 700 MW โดยต่อมำ
ภำยหลงั IPT ไดค้วบรวมกบับริษทั PTTUT เป็นบริษทั GPSC เม่ือ 10 มกรำคม 2556)  

กำรซ้ือหุ้นบริษทั TP สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ควำมส ำคญักบักำรลงทุนใน
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊ำซธรรมชำติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจ
ตน้น ้ ำ (Upstream) คือธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และกำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวมีควำมเส่ียงต ่ำ เน่ืองจำกทั้งบริษทั TP 
และ IPT มีกำรด ำเนินกิจกำรอยูแ่ลว้ และมีสัญญำระยะยำวกบัลูกคำ้ อำยสุัญญำ 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจกำรท่ีมีควำมมัน่คง 

(1) กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

บริษทั TP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยปตท.เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติใหแ้ก่บริษทั TP ทั้งหมด 
มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 28 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) อำยสุญัญำ 25 ปี นอกจำกน้ี โรงไฟฟ้ำของบริษทั 
TP สำมำรถใชเ้ช้ือเพลิงส ำรองคือน ้ ำมนัดีเซลแทนก๊ำซธรรมชำติได ้โดยจะมีกำรชดเชยส่วนต่ำงของรำคำเช้ือเพลิงตำมสญัญำ  
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       (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั TP ประกอบดว้ย 

 - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ.จ ำนวน 41 MW  ภำยใตส้ญัญำกำรซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว อำยสุญัญำ 25 ปีนบัจำกCOD ส่วน
ท่ีเหลือจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์     

- จ ำหน่ำยไอน ้ ำ จ ำนวนประมำณ 216 T/hr. ใหลู้กคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์

(3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั TP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน โดย เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน  

(4)  กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั TP ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  
                                                                                                            หน่วย  :  ลำ้นบำท  

งบการเงนิ/1 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
(Unaudited) 

6 เดือน ปี 2557 
รำยไดร้วม 4,362 4,952 5,146 2,654 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 3,968 4,585 4,788 2,394 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 394 367 358 204 
สินทรัพยร์วม 4,970 5034 6,121 5,705 
หน้ีสินรวม 401 661 1,952 1,473 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,569 4,373 4,169 4,232 

/1 งบเฉพำะบริษทั TP ไม่รวมบริษทัในเครือ (บริษทัGPSC) 

 
2.1.3.7  บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) 
คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2549 มีมติอนุมติัให้ด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำ

เยน็โดยระบบพลงังำนร่วม (Combined Heat and Power) ส ำหรับศูนยร์ำชกำรกรุงเทพมหำนคร ถนนแจง้วฒันะ (ปัจจุบนัได้
เปล่ียนช่ือเป็น “ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธนัวำคม ๒๕๕๐”: ศูนยร์ำชกำรฯ) และต่อมำท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
ปตท. คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2550 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั (Combined Heat 
and Power Producing Company Limited : CHPP) เพื่อด ำเนินโครงกำรดงักล่ำว โดยบริษทั CHPP ไดจ้ดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 
27 สิงหำคม 2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลำ้นบำท ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2556 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใหก้บั บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

 โครงกำรศูนยร์ำชกำรฯโดยใชร้ะบบกำรผลิตพลงังำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั เพ่ือจ ำหน่ำยพลงังำนควำมเยน็ให้กบั
บริษทั ธนำรักษพ์ฒันำสินทรัพย ์จ ำกดั (ธพส.) ส ำหรับศูนยร์ำชกำรฯ และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) โดยมี
หน่วยผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้ำ โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จ ำนวนอยำ่งละ 2 
หน่วย มีขนำดก ำลงักำรผลิต 9.2 MW   

 หน่วยผลิตน ้ ำเยน็ มีก ำลงักำรผลิตน ้ ำเยน็รวม 12,000 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
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1.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยควำมร้อนท่ีไดจ้ำกกำรผลิตไฟฟ้ำ มี Absorption Chiller ขนำด 3,000 RT จ ำนวน  2 หน่วย   

2.  ระบบผลิตน ้ ำเยน็ดว้ยไฟฟ้ำมี Electric Chiller ขนำด 2,000 RT จ ำนวน 2 หน่วย และ ขนำด 1,000 RT จ ำนวน 2 หน่วย  

  นอกจำกน้ียงัมีระบบสะสมควำมเยน็ดว้ย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภำยในอำคำรศูนยร์ำชกำรฯ โซน 
A ขนำด Storage Tank AM 7,500 m3 และ โซน B ขนำด Storage Tank AM 15,000 m3 โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) ใน
ส่วนกำรผลิตน ้ ำเยน็โดยใชไ้ฟฟ้ำ (ระบบ Electric Chiller) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2552 และเร่ิม Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้ำ
และน ้ ำเยน็โดยใชก๊้ำซธรรมชำติแลว้เสร็จ เม่ือ 28 เมษำยน 2554 

โครงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรประหยดัพลงังำน ภำยในศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๐ไดรั้บอนุมติักำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2556 โดยมีงบประมำณโครงกำรประมำณ 13.29 
ลำ้นบำท โดยมีรูปแบบโครงกำรดงัน้ี  

บริษทัฯ จะเป็นผูล้งทุนในกำรเปล่ียนหลอดไฟท่ี ธพส. มีอยู่เดิมคือ Fluorescent-T8 เป็นหลอดประหยดัพลงังำน 
LED รูปแบบเป็นกำรแบ่งช ำระผลประหยดัพลงังำน โครงกำรฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง ดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 จะด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีส ำนกังำน ธพส. และอำคำรวิศวกรรมซ่ึงมีหลอด Fluorescent 32 Watt จ ำนวน 1,190 
หลอด และหลอด Fluorescent 18 Watt จ ำนวนประมำณ 120 หลอด 

ช่วงท่ี 2 จะด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีส่วนกลำง ภำยในอำคำร A และอำคำร B ศูนยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ซ่ึงมีหลอด 
Fluorescent 32 Watt จ ำนวน 13,600 หลอด และหลอด Fluorescent 18 Watt จ ำนวนประมำณ 5,800 หลอด 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่ง ธพส. ด ำเนินกำรพิจำรณำโครงกำรและร่ำงสญัญำ 

 (2)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

 บริษทั CHPP ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่
บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 1 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมำณกำรค่ำควำมร้อน 
1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศกฟ์ตุ)  อำยสุญัญำ 10 ปี 

(3) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทั CHPP  ประกอบดว้ย 

 - จ ำหน่ำยพลงังำนควำมเยน็ส ำหรับระบบปรับอำกำศให้อำคำรศูนยร์ำชกำรฯ โดยท ำสัญญำซ้ือขำยพลงังำน ควำมเยน็
จ ำนวน 7,500 RT กบั ธพส. มีอำยสุญัญำ 30 ปี ทั้งน้ีควำมตอ้งกำรพลงังำนควำมเยน็ของศูนยร์ำชกำรฯ ประจ ำปี 2556 อยูท่ี่ 7,000 
RT 

 - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให ้กฟน. โดยท ำสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ กำรรับซ้ือไฟฟ้ำจำกผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (ส ำหรับกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกระบบ Cogeneration) (VSPP) กบั กฟน. ท่ีขนำด 6.4 MW มีอำยสุญัญำ 5 ปี 

(4)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั CHPP ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  มีจ ำนวน 2  คนเป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. ทั้งหมด 
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(5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั CHPP ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  
                                   หน่วย : ลำ้นบำท   

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556*  
รำยไดร้วม 162 175 187 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 124 149 162 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 38 26 25 
สินทรัพยร์วม 950 924 869 
หน้ีสินรวม 512 460 380 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 438 464 489 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูลยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ (ไม่มีขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เน่ืองจำกไดโ้อนไป GPSC แลว้) 
 

2.1.3.8  บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั (NNEG) 
คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 4/2554 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 มีมติอนุมติัให้ ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บมจ. 

นวนคร (NNCL) และ บมจ.ผลิตไฟฟ้ำรำชบุรี โฮลด้ิง (RATCH) เพ่ือด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนร่วม            
เขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร ขนำดก ำลงัผลิต 127 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 435 ลำ้นบำท โดย ปตท. ได้
ลงนำมสญัญำร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 30 เมษำยน 2554 มีสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. ร้อยละ 30 บริษทั NNCL ร้อยละ 30 และ 
RATCH ร้อยละ 40  ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี  7 กุมภำพนัธ์ 2557  ปตท. ไดโ้อนขำยหุ้นกิจกำรไฟฟ้ำท่ีลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกดั ก ำลงักำรผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นรวมประมำณ 38 เมกะวตัต ์ให้แก่บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โดย
เป็นไปตำมนโยบำยท่ีให ้GPSC เป็นผูด้  ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

บริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตพลงังำน
ควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั (Combined Heat and Power) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 127 MW 
และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเป็น SPP- Firm 90 MW และมีก ำลงัผลิตไอน ้ ำ15 Ton/Hr โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย              
Gas Turbine Generator (GTG) , Steam Turbine (ST), Electric Chiller/Absorption Chiller (E/A-Chiller) และ Heat Recovery 
Steam Generator (HRSG) 

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 

 -  บริษทั NNEG ไดเ้รียกช ำระทุนเพ่ิมเติมจำก 302 ลำ้นบำท เป็น 402 ลำ้นบำท ในเดือน ธนัวำคม 2556 

 -  บริษทั NNEG มีแผนด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร ในช่วงปี 2557 – 2559 และคำดว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์
(COD) ไดใ้นเดือนมิถุนำยน 2559     

(3) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์NNEG ประกอบดว้ย 

 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยให้ลูกคำ้ในเขต
ส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 

 -  จ ำหน่ำยไอน ้ ำจ ำนวนประมำณ 15 Ton/Hr ใหลู้กคำ้ในเขตส่งเสริมอุตสำหกรรมนวนคร 
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(4)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั NNEG วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556มีจ ำนวน 11 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 3 คน 

(5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั NNEG ในปี 2554 -2556  เป็นดงัน้ี  
                                                       หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 
รำยไดร้วม 0.19 1.01 0.36 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 2.72 21.93 52.70 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (2.53) (20.92) (52.34) 
สินทรัพยร์วม 79.58 

1.11 
220.26 

 
353.68 

หน้ีสินรวม 1.11 
78 

2.71 
217 

4.01 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 78.47 217.55 349.67 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูลยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ (ไม่มีขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เน่ืองจำกไดโ้อนไป GPSC แลว้) 

 
2.1.3.9  บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ ากดั (BIC) 
คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 5/2554 เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2554 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บริษทั   

ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) (CK) และบริษทั ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกดั (BLDC)  เพื่อด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
ร่วม นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน ขนำดก ำลงัผลิต 119 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 343 ลำ้นบำท โดย ปตท. 
ไดล้งนำมสญัญำร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 18 สิงหำคม 2554 ตำมสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. 25% , CK 46%, BLDC 19% , กำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 8% และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยอีก 2%  (ปัจจุบนั CK และ BLDC ไดข้ำยหุน้ใหก้บั CK 
Power ส่งผลใหส้ดัส่วนกำรร่วมทุน เป็น ปตท. 25%, CK Power  65%, กนอ. 8% และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย 2%)  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 
ธนัวำคม 2556 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุน้ทั้งหมดใหก้บั บริษทั โก
ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตพลงังำนควำมร้อนและไฟฟ้ำร่วมกนั 
(Combined Heat and Power) โดยใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 119 MW และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้
ระบบเป็น SPP- Firm 90 MW และมีก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ 20  ตนัต่อชัว่โมง โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas Turbine Generator 
(GTG) , Steam Turbine (ST) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 

 -  บริษทั BIC เรียกช ำระทุนงวดสุดทำ้ยจำกผูถื้อหุน้ครบถว้น  1,370 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2556 

 -  บริษทั BIC อยูร่ะหวำ่งด ำเนินงำนก่อสร้ำง ในช่วงปี 2554 – 2556 โดยเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) แลว้เม่ือวนัท่ี 
28 มิถุนำยน 2556   

(3)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

 บริษทั BIC ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและน ้ ำเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่
บริษทั BIC ทั้งหมด มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีปริมำณ 20-25 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (MMSCFD) อำยสุญัญำ 25 ปี 
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(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์BIC ประกอบดว้ย 

 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ำนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ในเขต
นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 

 -  จ ำหน่ำยไอน ้ ำจ ำนวนประมำณ 20 ตนัต่อชัว่โมง ใหลู้กคำ้ในเขตนิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน 

(5)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั BIC วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 1 คน 

(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั BIC ในปี 2554 – 2556 เป็นดงัน้ี  
                                หน่วย : ลำ้นบำท 
             

  
 

                
* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูลยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ (ไม่มีขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เน่ืองจำกไดโ้อนไป GPSC แลว้) 

 
2.1.3.10 บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) 
คณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2555 มีมติอนุมติัให้ ปตท. เขำ้ร่วมลงทุนกบั บริษทั 

ไทยโซล่ำ เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (TSE) เพื่อด ำเนินกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำพลงังำนงำนแสงอำทิตย ์ณ จงัหวดักำญจนบุรี และ จังหวดั
สุพรรณบุรี ขนำดก ำลงัผลิต 80 เมกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 1,450 ลำ้นบำท โดย ปตท. ไดล้งนำมสัญญำร่วม
ลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2556 ตำมสดัส่วนกำรร่วมทุน คือ ปตท. 40% และ TSE 60% ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2556 
บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ไดโ้อนหุ้นทั้งหมดให้กบั บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

เป็นโรงไฟฟ้ำขนำดเลก็มำก (Very Small Power Producer: VSPP) ท่ีใชก้ระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
(Solar PV) มีก ำลงักำรติดตั้งประมำณ 8 MW จ ำนวน 10 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตรวมประมำณ 80 MW  และเสนอขำยไฟฟ้ำเขำ้
ระบบ กฟภ. โดยไดรั้บส่วนเพ่ิมค่ำไฟฟ้ำ (adder) 6.50 บำท/หน่วย  

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 

 -  บริษทั TSR เรียกเพ่ิมทุนจำก 500 ลำ้นบำท เป็น 533 ลำ้นบำท ในเดือน ธนัวำคม 2556 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556* 
รำยไดร้วม 0.21 0 1,312.66 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 2.25 13.11 1,193.25 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (2.04) (13.14) 19.22 
สินทรัพยร์วม 1,821.05 4,190.17 5972.37 
หน้ีสินรวม 1,374.01 3,085.28 4604.25 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 447.04 1,104.90 1,368.12 
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 -  บริษทั ด ำเนินงำนก่อสร้ำง ในช่วงปี 2555 – 2556 โดยคำดวำ่ Phase-1 จะเร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(COD) ภำยในไตร
มำส 4/2556 (PV1 และ PV 2 ด ำเนินกำร COD แลว้เม่ือ 4 กนัยำยน และ 18 กรกฎำคม 2556 ตำมล ำดบั) และ Phase-2 ภำยในไตร
มำส 2/2557    

(3)  กำรจดัจ ำหน่ำย 

 -  จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) จ ำนวน 80 MW  

(4)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั TSR ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 2 คน 

(5) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั TSR ในปี 2555 –2556  เป็นดงัน้ี                              
                                                          หน่วย : ลำ้นบำท 

                          

                 

* ขอ้มูลปี 2556 ยงัเป็นขอ้มูลยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทำนแลว้ (ไม่มีขอ้มูล 6 เดือน ปี 2557 เน่ืองจำกไดโ้อนไป GPSC แลว้) 
 

2.1.3.11 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (GPSC) 

  บริษทั GPSC ถูกจดัตั้งข้ึน หลงัจำกท่ีประชุมใหญ่วสิำมญัผูถื้อหุน้ร่วมระหวำ่งบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ ำกดั (PTTUT) 
และบริษทั ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกดั (IPT) ไดมี้มติอนุมติัให้ด ำเนินกำรควบรวมกิจกำรระหวำ่ง PTTUT และ IPT 
เพื่อใหบ้ริษทั GPSC เป็น Flagship Company ในกำรด ำเนินธุรกิจไฟฟ้ำของกลุ่ม ปตท. เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2556 ซ่ึงบริษทั GPSC 
ไดท้ ำกำรจดทะเบียนกำรควบรวมและจดัตั้ง ณ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม  2556 โดยมี         
4 บริษทัร่วมถือหุ้นตำมสัดส่วน ดงัน้ี ปตท. 30.10%, PTTGC 30.31%, TOP 11.88% และ TP 27.71% ซ่ึงตำมขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2557 บริษทั GPSC มีทุนจดทะเบียน 11,237 ลำ้นบำท และทุนท่ีช ำระแลว้ 11,237 ลำ้นบำท 

(1) ลกัษณะของโครงกำร 

ด ำเนินธุรกิจผลิตสำธำรณูปกำร (ไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุ) ใหลู้กคำ้อุตสำหกรรม และด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำ
อิสระ (IPP) กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตั้ง 1,038  เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ 
1,500 ตนัต่อชัว่โมง และมีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัท่ี GPSC เขำ้ร่วมลงทุน 762.9 เมกะวตัต ์ก ำลงัผลิตไอ
น ้ ำประมำณ 167 ตนัต่อชัว่โมง รวม GPSC มีก ำลงัผลิตไฟฟ้ำทั้งส้ิน 1,800.9 เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตไอน ้ ำ 1,667 ตนัต่อชัว่โมง 

(2)  ควำมกำ้วหนำ้ 

 ปัจจุบนับริษทั GPSC อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรโอนทรัพยสิ์นทำงดำ้นธุรกิจไฟฟ้ำในกลุ่ม ปตท. เขำ้มำใน
กำรดูแลของบริษทั หลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ของแต่ละผูถื้อหุ้น รวมทั้งกำรน ำเขำ้ท่ีประชุม 
SIMC (Strategic Investment Management Committee) ของ ปตท. เพื่อพิจำรณำกลยทุธ์กำรลงทุนในภำพรวม ปัจจุบนั GPSC 

งบการเงนิ 
                              รวม (Consolidated) 
ปี 2555          ปี 2555          

รำยไดร้วม - - 0.2 344.4 
ค่ำใชจ่้ำยรวม 0.4 2.2 1.5 234.9 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (0.4) (2.2) (1.3) 100.5 
สินทรัพยร์วม 300 1,001.1 2,988.6 6,375.3 
หน้ีสินรวม 0.5 2.8 3,268.4 5,741.1 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 299 997.3 (279.8) 634.2 
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ไดรั้บโอนบริษทั CHPP , BIC,TSR และ NSC จำกกลุ่ม ปตท. แลว้ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2556 บริษทั NNEG เม่ือ 7 กุมภำพนัธ์ 
2557  และบริษทั RPCL เม่ือ 25 มิถุนำยน 2557 และคำดว่ำจะโอนบริษทั NL1PC แลว้เสร็จภำยในปี 2557 นอกจำกน้ีบริษทั 
GPSC อยูร่ะหวำ่งกำรศึกษำควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรศูนยผ์ลิตสำธำรณูปกำรแห่งท่ี 4 (CUP-4) เพื่อพฒันำเป็นโรงไฟฟ้ำพลงั
ควำมร้อนร่วม ขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำ จ ำนวนประมำณ 390 เมกะวตัต์ (MW) ไอน ้ ำ จ ำนวนประมำณ 900 ตนัต่อชัว่โมง 
(Ton/Hr) และน ้ ำปรำศจำกแร่ธำตุจ ำนวน 560 ลูกบำศกเ์มตรต่อชัว่โมง เพื่อจดัสรรใหเ้พียงพอส ำหรับควำมตอ้งกำรของโรงงำนใน
กลุ่มและนอกกลุ่มบริษทั ปตท. ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมเอเซีย (AIE) ซ่ึง ปตท. ไดด้ ำเนินกำรพฒันำท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมฯ เพ่ือ
รองรับอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในกลุ่มปตท. อำทิ เช่น โครงกำรพลำสติกชีวภำพ (PBS) ของบริษทั PTTMCC, โครงกำร PMMA 
ของ ปตท. และโครงกำร PLA ของบริษทั PTTGC เป็นตน้ และนอกจำกน้ียงัเสริมควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนไฟฟ้ำและไอน ้ ำให้กบั 
ศูนยผ์ลิตสำธำรณูปกำรแห่งท่ี 1 (CUP1)ในนิคมอุตสำหกรรมเหมรำช (HEIE) ท่ีมีควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำและไอน ้ ำของลูกคำ้
อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงจำกควำมตอ้งกำรสำธำรณูปกำรท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี ปตท. จึงไดจ้ดัสรรพ้ืนท่ีให้กบับริษทั GPSC เพื่อใชใ้นกำร
ด ำเนินโครงกำร CUP-4 จ ำนวนทั้งส้ิน 36 ไร่ โดยในระยะแรกกำรพฒันำโครงกำร CUP4 เร่งด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถรองรับ
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อุตสำหกรรมของ CUP1 ท่ีเพ่ิมข้ึนจนเกินก ำลงักำรผลิตในปี 2557 เพ่ือให้กำรจดัจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและไอน ้ ำ
ของ CUP1 เป็นไปอยำ่งมีเสถียรภำพและเช่ือถือได ้ซ่ึงตอ้งกำรก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนในระยะน้ี 40 – 50  เมกะวตัต ์(MW) 
และไอน ้ ำจ ำนวน 70 – 140 ตนัต่อชัว่โมง 

 (3)  กำรจดัหำเช้ือเพลิง 

 บริษทั GPSC ใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหำก๊ำซธรรมชำติให้แก่
บริษทั GPSC ทั้ งหมด ซ่ึงมีสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 25 ปี ท่ีปริมำณรวม 110-120 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
(MMSCFD) ส ำหรับสำขำศรีรำชำ (IPT) และมีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว 15 ปี ท่ีปริมำณรวม 90-100 ลำ้นลูกบำศก์ฟุต
ต่อวนั (MMSCFD) ส ำหรับสำขำระยอง (PTTUT: CUP-1, CUP-2, CUP-3) 

(4) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์GPSC ประกอบดว้ย 

       สำขำศรีรำชำ - จ ำหน่ำยไฟฟ้ำท่ีผลิตไดท้ั้งหมด จ ำนวน 700 MW ให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) อำยสุัญญำ 25 ปีนบัจำก COD เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งช ำระ
ค่ำควำมพร้อมจ่ำยพลังไฟฟ้ำ (Availability Payment) ในจ ำนวนท่ีตกลงกันเพ่ือให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยคงท่ี ภำระหน้ีสิน 
ผลตอบแทน และจ่ำยค่ำพลงังำนไฟฟ้ำ (Energy Payment) ตำมสูตรค ำนวณท่ีระบุไวต้ำมสญัญำ 

        สำขำระยอง - จ ำหน่ำยไอน ้ ำให้กบัลูกคำ้โรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ดว้ยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวนสูงสุด 
1,232 Ton/Hr และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บัลูกคำ้โรงงำนปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้อ่ืนๆ ดว้ยสัญญำระยะยำว 15 ปี จ ำนวน 
222.45 MW นอกจำกน้ีเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่คงในกำรจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บัลูกคำ้ ไดมี้กำรจดัท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำแบบ Non-firm ให้กบั 
กฟผ. ส ำหรับ CUP-1 ประมำณ 40 MW ตั้งแต่กนัยำยน 2553 และ CUP-2 ประมำณ 60 MW ตั้งแต่มกรำคม 2552 

 (5)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั GPSC วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวน 10 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 3 คน และจำกสดัส่วนกำร
ถือหุน้ของ ปตท. ในบริษทั TP อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน 

 

 



   บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)                                                                   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(2) หนำ้ท่ี 38 

(6) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั GPSC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 เป็นดงัน้ี  
                                           หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2555 ปี 2556  6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดร้วม -  26,418  12,351 
ค่ำใชจ่้ำยรวม -  24,874 11,429 
ก ำไร(ขำดทุน) 
สุทธิ 

-  1,544  922 
สินทรัพยร์วม -  40,067  47,878 
หน้ีสินรวม -  23,223  21,770 
ส่วนของผูถื้อหุน้ -  16,844  26,108 
หมำยเหตุ: GPSC เร่ิมด ำเนินกำร เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2556 

 
2.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

       ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำยของ ปตท. แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดงัน้ี  

2.2.1 หน่วยธุรกจิน า้มนั (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก
ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ มุ่งสู่กำรเป็นบริษทัชั้นน ำของภูมิภำค (Regional Top Brand) ภำยใตก้ำรสร้ำงผลกำรปฏิบติักำร 
ท่ีเป็นเลิศ (Performance: Best-in-Class) กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืพร้อมกำรสร้ำงนวตักรรม (Growth: Sustainability and Innovation) 
กำรสร้ำงพลงัร่วมและขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม ทั้ งในเชิงลึกและเชิงกวำ้ง (Synergy: Deeper and Broader 
Collaboration) ตลอดจนสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและสร้ำงสมดุลระหว่ำงทุกกลุ่ม 
(Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance) โดยกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำน  กำรสนบัสนุนนโยบำยทำงดำ้น
พลงังำนทดแทน ให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคม ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกคำ้ โดยส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพในระดบัมำตรฐำนสำกล  

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั จ ำแนกกลุ่มลูกคำ้เป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขำยปลีก (B2C)  กลุ่มขำยพำณิชย ์(B2B) และกลุ่มขำย 
Supply Sales โดยเนน้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรท่ีรองรับตน้ทุนและเหมำะสม  สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมดว้ยกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
และบริกำรใหม่ๆ ท่ีมีคุณภำพ  นอกจำกน้ียงัมีกำรปฏิบติักำรจดัหำและคลงัท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด  

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีกำรลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรำยไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมใหป้ตท. สำมำรถด ำเนินธุรกิจน ้ ำมนัอยำ่งครบวงจรและสำมำรถให้บริกำร
และสร้ำงควำมพึงพอใจต่อลูกคำ้สูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย
น า้มัน ???? 

หน่วยธุรกจิน า้มนั 

การตลาดขายปลกี การตลาดพาณชิย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏบิัติการจัดหาและคลงั 
- กำรจดัหำ ขนส่ง และจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผูค้ำ้น ้ ำมนัมำตรำ 7 

- กำรจดัหำ ขนส่งและรับซ้ือน ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่
น ้ ำมนั 

- กำรบริหำรคลงัและท่ำเรือปิโตรเลียม คลงัน ้ ำมนั คลงัก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว คลงั
สถำนีเติมน ้ ำมนัอำกำศยำน ทัว่ประเทศ 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 

กำรบริหำรบริษทัในเครือกำรกลัน่ 
 กำรบริหำรบริษทัในเครือปิโตรเคมี 
 

- ธุรกิจคำ้ปลีก 
- บริหำรสถำนีบริกำร
น ้ ำมนั 

 

- ตลำดรัฐและอุตสำหกรรม 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 
- กำรตลำดต่ำงประเทศ 
 

การวางแผนธุรกจิ พฒันาธุรกจิ 
และบริหารบริษทัในเครือ 

ธุรกจิหล่อลื่น 

- ตลำดหล่อล่ืน 
- ปฏิบติักำรหล่อล่ืน 
 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

กำรคำ้น ้ำมนัดิบและคอนเดนเสท 
 กำรคำ้ผลิตภณัฑน์ ้ำมนัส ำเร็จรูป 
 

กำรคำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย 

 

กำรคำ้อนุพนัธ์ 
 

จดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ
ประเทศ 

 

กลยทุธ์และแผนธุรกิจ  
 

ควบคุมควำมเส่ียง 
และบริหำรงำนสนบัสนุน 

กำรคำ้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
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2.2.1.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำยมี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง 
กลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมำยถึง น ้ำมนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
กลุ่มท่ี 3 ผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก หมำยถึง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคำ้ปลีก 

กลุ่มที ่1 ผลติภัณฑ์เช้ือเพลงิ ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว และผลติภณัฑ์ทีเ่กี่ยวเนื่อง 

(1) น ้ำมนัเบนซิน (Gasoline) 
น ้ำมนัเบนซินเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปประเภทระเหยง่ำยมีปริมำณก ำมะถนัต ่ำ เหมำะส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองยนตเ์บนซินทุก

ชนิด น ้ำมนัเบนซินไดม้ำจำกกำรผสมน ้ ำมนัเบำท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมำะสมหลำยชนิดในอตัรำส่วนท่ีเหมำะสม และมีส่วนผสมของ
สำรกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภำพตำมขอ้ก ำหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยมีน ้ ำมนัเบนซินแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลกั คือ 
น ้ำมนัเบนซิน 95 น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 95 อี 10 น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล อี 20 น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล อี 85 และน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล 91 อี 10 

(2) น ้ำมนัดีเซล (Diesel) 
น ้ ำมนัดีเซลเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีจุดเดือดสูงกว่ำน ้ ำมนัก๊ำดเหมำะส ำหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสำร เคร่ืองยนตท์ำงกำรเกษตร นอกจำกน้ียงัใชก้บัเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำและเรือ ปัจจุบนัน ้ ำมนัดีเซลเป็นน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมำณกำรใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  

(3) น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีใชส้ ำหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสำยกำรบินพำณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของ

กองทพั และเคร่ืองบินฝึกนกับิน เป็นน ้ ำมนัท่ีมีคุณสมบติัตำมขอ้ก ำหนดคุณภำพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ส ำหรับใชท้ัว่
โลก น ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแบ่งออกตำมลกัษณะของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ   

 น ้ำมนัอำกำศยำนท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพ่น (Aviation  Turbine  Fuels) ซ่ึงใชเ้คร่ืองยนตช์นิด Turbofan Engine 
ท่ีมีแรงขบัดนัมำก บินไดเ้ร็ว ประสิทธิภำพสูง น ้ ำมนัอำกำศยำนท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพ่น แบ่งเป็น 2 เกรด 
ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเคร่ืองบินไอพน่พำณิชย ์(Jet A-1) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินพำณิชยข์องสำยกำรบินทัว่ไป และ
น ้ ำมนัเคร่ืองบินไอพน่ทหำร (JP-8, JP-5) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินรบ เช่น เคร่ืองบินขบัไล่  

 น ้ำมนัเบนซินอำกำศยำน (Aviation Gasoline) ส ำหรับใชง้ำนกบัเคร่ืองบินท่ีใชเ้คร่ืองยนตลู์กสูบ เช่น 
เคร่ืองบินฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั เป็นตน้ 

(4) น ้ำมนัเตำ (Fuel Oil) 
น ้ ำมันเตำเป็นน ้ ำมันส ำเร็จรูปท่ีหนักและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด น ้ ำมันเตำจัดเป็นน ้ ำมันเช้ือเพลิงท่ีส ำคัญใน

ภำคอุตสำหกรรม เพรำะรำคำถูก ใชง้ำนง่ำย ใหค้วำมร้อนสูง สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็นหลำยชนิดข้ึนอยูก่บัควำมหนืด และประเภท
ของเตำเผำและหวัฉีดในกำรเผำ โดยทัว่ไปน ้ ำมนัเตำใชส้ ำหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงำนอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และเรือเดินสมุทร 
ส ำหรับประเทศไทย จดัแบ่งตำมควำมหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเ้ป็น  5 ประเภท คือ 

 น ้ำมนัเตำชนิดท่ี 1 ควำมหนืด 7 – 80 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC  
 น ้ำมนัเตำชนิดท่ี 2 ควำมหนืด 81 – 180 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC  
 น ้ำมนัเตำชนิดท่ี 3 ควำมหนืด 181 – 230 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC   
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 น ้ำมนัเตำชนิดท่ี 4 ควำมหนืด 231 – 280 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC  
 น ้ำมนัเตำชนิดท่ี 5 ควำมหนืด 3 –30 cSt ท่ีอุณหภูมิ 100 oC  

 (5) น ้ำมนัก๊ำด (Kerosene) 
น ้ำมนัก๊ำดเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีใชส้ ำหรับใหค้วำมร้อนและแสงสวำ่ง นอกจำกนั้น ยงัใชใ้นภำคอุตสำหกรรม อำทิ  

ใชส้ ำหรับใหค้วำมร้อนในเตำอบ น ำไปเป็นส่วนผสมในยำฆ่ำแมลง น ้ำมนัชกัเงำ และสีน ้ ำมนั เป็นตน้  

(6) ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวำ่ ก๊ำซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนจ ำพวกก๊ำซโพรเพน

และก๊ำซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติในโรงแยกก๊ำซหรือกำรกลัน่น ้ ำมนัจำกโรงกลัน่น ้ ำมนั จะมี
สภำพเป็นของเหลวภำยใตแ้รงดนั ส่วนมำกน ำไปใชใ้นกำรหุงตม้ในครัวเรือน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
เน่ืองจำกมีคุณสมบติัพิเศษคือให้ควำมร้อนสูง สะอำด เผำไหมไ้ดง่้ำยและสะดวกในกำรใชง้ำน นอกจำกน้ี ยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำ และสำมำรถใชแ้ทนน ้ ำมนัเบนซินในรถยนตเ์พรำะมีค่ำออกเทนสูง ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจก๊ำซหุงตม้ สถำนีบริกำรก๊ำซรถยนต ์ผูใ้ชก๊้ำซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจ ำหน่ำย
ให้กบัผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจ ำหน่ำยต่อให้กบัผูใ้ชก๊้ำซปิโตรเลียม
เหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุ่มที ่2 ผลติภัณฑ์หล่อลืน่  หมายถึง น า้มนัหล่อลืน่ และผลติภัณฑ์หล่อลืน่อืน่ๆ  
หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัผลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนคุณภำพสูงในกลุ่มยำนยนต ์กลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้ ำกำรคิดคน้และพฒันำสูตรเพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
อยำ่งไม่หยดุย ั้ง เพ่ือผูบ้ริโภคทั้งในภำคยำนยนตแ์ละอุตสำหกรรม เนน้กำรเป็นผูน้ ำผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพมำตรฐำนสูงสุด คุม้ค่ำ
ต่อกำรใช้งำนในเชิงพำณิชย ์ทั้ งน้ีสถำบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และบริษทัผูผ้ลิตสำรเพ่ิมคุณภำพ (Additive) ชั้นน ำ 
ของโลก ไดร่้วมมือกนัคิดคน้ พฒันำ และทดสอบผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์น ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูบ้ริโภค โดยทุก
ผลิตภณัฑล์ว้นผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนในระดบัสำกล 

กลุ่มที ่3 ผลติภัณฑ์ค้าปลกี หมายถึง ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิค้าปลกี  

 นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก 
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได ้ สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหธุ้รกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค หน่วย
ธุรกิจน ้ ำมนัมีผลิตภณัฑค์ำ้ปลีกท่ีหลำกหลำยทั้งท่ีเป็นกำรลงทุนเองและท่ีเป็นกำรลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ อำทิ ธุรกิจ
ร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกำแฟ Café Amazon  ธุรกิจยำนยนต ์  ตลอดจนกำรเพ่ิมมูลค่ำจำกกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือท ำธุรกิจ
ต่ำงๆ ในสถำนีบริกำร อำทิ McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนำคำร เป็นตน้ ปตท. มีธุรกิจคำ้ปลีกใน
สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 1 
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ตำรำงท่ี 1 ธุรกิจคำ้ปลีกในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

ธุรกจิ จ านวน (แห่ง) 

ร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven 1,098 

ร้ำนกำแฟ Café Amazon  1,074 

ร้ำนอำหำร 345 

ร้ำนคำ้อ่ืนๆ  361 

ธนำคำร (สำขำ, ตู ้ATM) 884 

Car Care 139 

Rest Area 2 

รวม 3,903 

                      ท่ีมำ : ปตท. 
 

2.2.1.2 กลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกจิน า้มนั จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขำยปลีก (B2C)  หมำยถึง กลุ่มลูกคำ้สถำนีบริกำร (ผูแ้ทนจ ำหน่ำย) และผูบ้ริโภค 
(2) กลุ่มขำยพำณิชย ์(B2B) หมำยถึง กลุ่มลูกคำ้ท่ีเป็นบริษทัหรือองคก์รทั้งภำครัฐ (หน่วยงำนรำชกำรและ

รัฐวสิำหกิจ) และภำคเอกชนท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พ่ือด ำเนินธุรกิจ หรือใชเ้อง 
(3) กลุ่มขำย Supply Sales หมำยถึง กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบญัญติั

กำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 

(1) กลุ่มขายปลกี 

ด ำเนินงำนโดยสำยงำนกำรตลำดค้ำปลีก  ซ่ึงรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ ำมันส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์
น ้ ำมนัหล่อล่ืน รวมทั้ งผลิตภัณฑ์ค้ำปลีกในตลำดคำ้ปลีกให้กับลูกคำ้ทั่วไป ผ่ำนเครือข่ำยสถำนีบริกำรทั่วประเทศ รวมทั้ ง
รับผิดชอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ตลำดคำ้ปลีก กำรพฒันำตลำดคำ้ปลีก และกำรวำงเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนั (Network) กำร
ปฏิบติักำร กำรลงทุน และกำรบริหำรสถำนีบริกำรตวัแทน ดว้ยกำรพฒันำปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. 
รองรับควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นเหมำะสม กำรประกอบธุรกิจคำ้ปลีกน ้ ำมนัมุ่งเนน้กำรด ำเนินกำรขำยผ่ำนสถำนี
บริกำรเป็นหลกั โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. รวม 1,237 แห่ง (ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557) นบัเป็น
จ ำนวนสถำนีบริกำรน ้ ำมนัสูงท่ีสุดในบรรดำบริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนั คู่แข่งท่ีส ำคญัในดำ้นเครือข่ำยสถำนีบริกำรน ้ ำมนัของ ปตท. ไดแ้ก่ 
บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั เป็นตน้ 

(2) กลุ่มขายพาณิชย์ 

 ด ำเนินงำนโดยสำยงำนกำรตลำดพำณิชยแ์ละต่ำงประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปและ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนใหก้ลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม บริษทัสำยกำรบิน สำยกำรเดินเรือ หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ กลุ่มลูกคำ้
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และกำรจดัจ ำหน่ำยไปยงัตลำดต่ำงประเทศ 
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  กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หห้น่วยงำนของรัฐบำลและรัฐวสิำหกิจ มีลูกคำ้หลกั ไดแ้ก่ กระทรวงกลำโหม  กระทรวง
คมนำคม  และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีจ ำหน่ำยคือ น ้ ำมนัเบนซิน  น ้ ำมนัดีเซล น ้ ำมนัเตำ ก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว และน ้ ำมนัหล่อล่ืน  

  กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ให้ลูกคำ้ภำคอุตสำหกรรม ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มขนส่ง และกลุ่มก่อสร้ำง เช่น 
โรงงำนเหล็ก โรงงำนกระดำษ โรงงำนถุงมือยำง โรงงำนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร และโรงแรม เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมท่ีจ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ น ้ ำมนัเตำ น ้ ำมนัดีเซล ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และน ้ ำมนัหล่อล่ืน นอกจำกน้ี ไดท้ ำกำรขยำยตลำด
โดยจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ิมเติม เช่น ก๊ำซธรรมชำติเหลว (แอลเอ็นจี) ยำงมะตอย กะลำปำลม์  น ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำน (Base 
Oil) และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ โดย ปตท. จะพิจำรณำให้ยืมอุปกรณ์ในกำรเก็บส ำรองหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ รวมถึงแนะน ำกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเกิดควำมปลอดภยั  

กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน น ้ำมนัเตำ  น ้ ำมนัหล่อล่ืน และน ้ ำมนัเรือ Bunker ซ่ึงไดรั้บกำรยอมรับ
จำกสำยกำรบินและสำยกำรเดินเรือทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัท่ีท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิและท่ำอำกำศยำนดอนเมืองแลว้ ยงัจ ำหน่ำยและให้บริกำรเติมน ้ ำมนัอำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนภูมิภำค
ของประเทศไทย และขยำยกำรให้บริกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อำทิ ฮ่องกง กมัพูชำ ฟิลิปปินส์ บงัคลำเทศ 
มำเลเซีย เกำหลีใต ้ซำอุดิอำระเบีย รัสเซีย อินเดีย ญ่ีปุ่น และอินโดนีเซีย เป็นตน้ รวมถึงจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ เช่น น ้ ำมนั
เตำ และน ้ ำมนัดีเซลหมุนเร็ว ส ำหรับเรือรบของกองทพัต่ำงประเทศอีกดว้ย 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้ ำในตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลวและมี
ส่วนแบ่งตลำดสูงสุดอย่ำงต่อเน่ือง ปตท. มีคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 2 แห่ง และคลงัปิโตรเลียม (น ้ ำมนัและก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว) 6 แห่ง มีโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 4 แห่ง กระจำยอยูต่ำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ มีควำมจุรวมประมำณ 1,012.3 
พนัตนั มีร้ำนคำ้ท่ีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยก๊ำซหุงตม้ 1,156 แห่ง และโรงบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 171 แห่ง 

ปตท. ครองส่วนแบ่งตลำดผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนอนัดบัหน่ึงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั  ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกควำม
มุ่งมัน่คิดคน้  วิจยั และพฒันำ ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  เพ่ือปรับปรุง
คุณภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้แต่ละกลุ่มมำอยำ่งต่อเน่ือง ในช่วง
คร่ึงปีแรกของปี 2557 ไดพ้ฒันำและวำงจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนใหม่ออกสู่ตลำดรวม 5 ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์PTT 
DYNATRAC T300 ,  PTT POWERTRAC SUPER PLUS ผลิตภณัฑส์ ำหรับเคร่ืองจกัรกลกลุ่มเกษตรกรรมจ ำพวกรถแทรกเตอร์ 
และรถไถเดินตำม  ผลิตภณัฑ ์PTT DYNAMIC PREMIER สูตรใหม่คุณภำพสูง ระดบั API CI-4  ช่วยเพ่ิมอำยกุำรเปล่ียนถ่ำยได้
ยำวนำนมำกยิ่งข้ึน เหมำะส ำหรับรถกระบะท่ีใชง้ำนหนกั  ผลิตภณัฑ ์PTT RUBBERA 1245 น ้ ำมนัชนิด Low PCA  ลดสำรก่อ
มะเร็งส ำหรับอุตสำหกรรมผลิตยำงรถยนต ์และผลิตภณัฑ ์PTT DRIVERA W-460 น ้ ำมนัเกียร์คุณภำพสูง ส ำหรับระบบเกียร์
อุตสำหกรรมงำนหนกั  เป็นตน้ นอกจำกน้ี ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ปตท. ไดข้ยำยตลำดไปยงัต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 
จนถึง วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีลูกคำ้ในต่ำงประเทศรวม 30 ประเทศ  เช่น  สำธำรณรัฐประชำชนจีน ประเทศในกลุ่ม AEC 
ประเทศในกลุ่มเอเชียใต ้และประเทศในทวีปแอฟริกำ  นบัเป็นกำรน ำสัญลกัษณ์ตรำสินคำ้ PTT Lubricants สู่ควำมเป็น  Global  
Brand  

(3) กลุ่มขาย Supply Sales 

 ด ำเนินงำนโดยสำยงำนปฏิบติักำรจดัหำและคลงั รับผิดชอบกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ใหก้บั
กลุ่มผูค้ำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิงตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 10 ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550 
ผำ่นเครือข่ำยคลงัน ้ ำมนัและคลงัก๊ำซปิโตรเลียมเหลวของ ปตท. ผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำยส่วนใหญ่คือ ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(2) หนำ้ท่ี 44 

 ปตท. มีปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 2 และมีส่วนแบ่งตลำดจ ำแนกตำมชนิดผลิตภณัฑ ์
ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 3 

ตำรำงท่ี 2 ปริมำณจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ ปตท. ปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 
หน่วย : ลำ้นลิตร 

ผลติภัณฑ์ ปี  2554 ปี  2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 3,154 3,385 3,146 1,517 
น ้ำมนัเบนซิน 2,310 2,467 2,809 1,425 
น ้ำมนัก๊ำด 8 9 8 4 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 1,675 1,819 2,206 1,255 
น ้ำมนัดีเซล 6,163 6,365 6,639 3,470 
น ้ำมนัเตำ (ไม่รวมท่ีจ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 1,281 1,225 1,257 610 
น ้ำมนัเตำ (รวมท่ีจ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 1,728 1,696 1,604 886 
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน/2 129 142 143 74 
รวมทุกผลิตภัณฑ์/3 15,038 15,741 16,411 9,241 

ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน 
/1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

       /2   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน 
  /3   ไม่รวมผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 

ตำรำงท่ี 3 ส่วนแบ่งตลำดของ ปตท. จ ำแนกตำมผลิตภณัฑ ์ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 

     หน่วย : ร้อยละ 

ผลติภัณฑ์ ปี  2554 ปี  2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 39.7 38.8 35.6 35.0 

น ้ำมนัเบนซิน 31.5 32.0 34.3 34.9 

น ้ำมนัก๊ำด 64.3 64.0 71.1 71.6 

น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 33.0 35.7 39.7 44.8 

น ้ำมนัดีเซล 32.1 30.9 31.8 32.0 

น ้ำมนัเตำ (ไม่รวมท่ีจ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 63.8 65.6 69.8 74.4 

น ้ำมนัเตำ (รวมท่ีจ ำหน่ำยให้ กฟผ.) 70.4 71.8 74.4 80.5 

ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน/2 37.5 38.8 38.2 39.4 

ส่วนแบ่งตลำดโดยรวม/3     

 - ไม่รวมน ้ำมนัเตำท่ีจ ำหน่ำยให้ กฟผ. 34.9 34.6 35.4 36.2 

 - รวมน ้ำมนัเตำท่ีจ ำหน่ำยให ้กฟผ.  35.7 35.3 35.8 36.9 

ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน 
               /1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

       /2   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน 
  /3   ไม่รวมผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
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2.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  
               กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของหน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมผลิตภณัฑ ์ปรำกฏตำม

ตำรำงท่ี 4  ส ำหรับมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยจ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 5 

          ตำรำงท่ี 4 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง จ ำแนกตำมผลิตภณัฑ ์ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 

                                                                                                                                                                   หน่วย : ลำ้นบำท 

ผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
6 เดอืน ปี 
2557 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 53,352 58,330 58,648 29,105 
น ้ำมนัเบนซิน 116,877 126,205 138,640 72,040 
น ้ำมนัก๊ำด 253 273 237 123 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 62,201 66,653 74,549 43,695 
น ้ำมนัดีเซล 239,247 261,326 259,935 137,537 
น ้ำมนัเตำ 40,425 43,350 36,556 21,744 
ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 9,336 10,527 10,112 5,230 
อ่ืนๆ /1 10,152 11,293 8,776 4,943 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 531,843 577,957 587,453 314,417 

       ท่ีมำ : ปตท.  
/1 รวมกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอย คอนเดนเสท ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ สำรเติมแต่ง และรวมกำรจ ำหน่ำยในกลุ่มผลิตภณัฑค์ำ้ปลีก เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ ์

เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได ้ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ธุรกิจ อำทิเช่น ธุรกิจร้ำนคำ้สะดวกซ้ือ 7-Eleven ธุรกิจกำแฟ Café Amazon  ธุรกิจยำนยนต ์ ตลอดจน 
กำรเพิ่มมูลค่ำจำกกำรให้เช่ำพื้นท่ีเพื่อท ำธุรกิจต่ำง ๆ ในสถำนีบริกำร  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนำคำร 

   

ตำรำงท่ี 5 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง จ ำแนกตำมกลุ่มตลำด ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 
                                                                                                                              หน่วย : ลำ้นบำท 

กลุ่มตลาด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ตลำดคำ้ปลีก 213,865 229,126 239,676 126,196 
ตลำดพำณิชย ์     
     - ตลำดรัฐวสิำหกิจและหน่วยรำชกำร 27,241 30,608 26,133 16,615 

- ตลำดอุตสำหกรรม 34,635 40,066 40,584 20,435 
- ตลำดอำกำศยำนและเรือขนส่ง 71,780 77,300 86,706 50,539 
- ตลำดก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 19,063 21,423 19,561 9,572 
- ตลำดต่ำงประเทศ 13,202 16,566 17,808 10,644 

ตลำดผูค้ำ้น ้ ำมนัมำตรำ 7  146,761 156,652 150,684 77,181 
ตลำดหล่อล่ืน 5,296 6,216 6,301 3,235 

รวมมูลค่าการจ าหน่าย 531,843 577,957 587,453 314,417 

ท่ีมำ : ปตท.  

หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มุ่งมัน่ในกำรพฒันำคุณภำพผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำร ตลอดจนสร้ำงนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือสร้ำงควำม
พึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคมำอยำ่งต่อเน่ือง ใน 6 เดือน ปี 2557  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนัมีกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร ตลอดจนไดรั้บ
รำงวลัแห่งควำมส ำเร็จ ท่ีส ำคญัดงัน้ี 
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การพฒันาผลติภณัฑ์และบริการ 

- เปิดตวั PTT Self Serve Station  ณ สถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ศรีนครินทร์  ซ่ึงเป็นสถำนีบริกำรน ้ ำมนัแบบบริกำร
ตวัเองเตม็รูปแบบ (Fully Self Serve)  แห่งแรกของประเทศไทย เป็นนวตักรรมท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ถไดถึ้ง 3 
มิติ คือ รวดเร็ว สะดวก และประหยดั ดว้ยส่วนลดรำคำน ้ ำมนัลิตรละ 30 สตำงค ์ผูบ้ริโภคสำมำรถช ำระค่ำบริกำร และเติมน ้ ำมนั
ดว้ยตนเอง โดยท ำรำยกำรช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิตหรือบตัร PTT Cash Card ท่ีตูรั้บช ำระเงินขำ้งตูจ่้ำยน ้ ำมนัไดท้นัที กรณีไม่
สะดวกช ำระดว้ยบตัรเครดิต ก็สำมำรถช ำระดว้ยเงินสด หรือบตัรเติมน ้ ำมนัท่ีแคชเชียร์ 

- เปิดตวัสถำนีบริกำรน ้ ำมนั สำขำเชียงคำน จงัหวดัเลย ในรูปแบบร่วมสมยัแต่คงไวซ่ึ้งสถำปัตยกรรมทอ้งถ่ิน เพ่ือ
ส่งเสริมบรรยำกำศเมืองท่องเท่ียว พร้อมให้บริกำรผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัทุกชนิด และธุรกิจเสริม เพ่ิมจุดพกัผ่อนเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวก และสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกำสสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ โดยรับ
สมคัรเจำ้หน้ำท่ีเป็นคนในทอ้งถ่ิน ปตท. มุ่งเน้นให้ควำมส ำคญั และตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำย ตำม
แนวคิด "PTT Life Station - Station for Life"  

- เปิดตวัสถำนีบริกำรน ้ ำมนัครบวงจรในโครงกำร The Crystal PTT ถนนชยัพฤกษ ์ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง ปตท. 
โดย บริษทั ปตท.บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRM) กบับริษทั เค.อี.แลนด์ จ ำกดั ภำยใตแ้นวคิด PTT Greenergy Station ใช้
พลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นส่วนหน่ึงของโครงกำรเพ่ือลดมลภำวะ เป็นโครงกำรน ำร่องในกำรใชพ้ลงังำนทดแทนท่ีสะอำด และ
ยัง่ยืน ภำยในสถำนีบริกำรมีกำรติดตั้ง EV Charger Station ส ำหรับรถยนต์ใช้ไฟฟ้ำเป็นพลงังำนขบัเคล่ือน มี Jiffy Plus 
Supermarket เต็มรูปแบบ และมีศูนยบ์ริกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัหล่อล่ืน PTT Fit Station แบบครบวงจร ในลกัษณะ One-Stop-
Service แห่งแรกของ ปตท. 

-  ปตท. ร่วมกับ บริษทั ไทยสมำร์ทคำร์ด จ ำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์ และธนำคำรกสิกรไทย เปิดโครงกำร “พฒันำ
เคร่ืองรับบตัรในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ส ำหรับบตัรสมำชิกเซเว่นกำร์ดและบตัรสมำร์ทเพิร์สทุกประเภท” โดยสำมำรถช ำระค่ำ
น ้ ำมนัเช้ือเพลิงดว้ยบตัรผ่ำนเคร่ืองรับช ำระเงิน (EDC) ของธนำคำรกสิกรไทย แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด นบัเป็นอีกหน่ึงบริกำร
เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวก รวดเร็ว ดว้ยนวตักรรมใหม่ และตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรเติมน ้ ำมนั ณ สถำนี
บริกำรน ้ ำมนั ปตท. กวำ่ 800 แห่งทัว่ประเทศ 

- ปตท. ร่วมกบั ธนำคำรกสิกรไทย เปิดโครงกำร “ยิง่แลก ยิง่ประหยดั กบั KBank Reward Point ณ สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ปตท.” โดยใหผู้ถื้อบตัรเครดิตกสิกรไทย สำมำรถใชค้ะแนนสะสมช ำระค่ำน ้ ำมนั แทนกำรช ำระดว้ยเงินสด ณ สถำนีบริกำรน ้ ำมนั 
ปตท. นบัเป็นอีกหน่ึงบริกำรท่ีเพ่ิมควำมสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 

- ปตท. ร่วมกับ บริษทั มิตรผล ไบโอฟูเอล จ ำกัด (ผูผ้ลิตเอทำนอลในกลุ่มมิตรผล) ลงนำมควำมร่วมมือกำรเปิด
ศูนยก์ลำงกำรผลิต และกำรกระจำย Gasohol E85 เพ่ือใหส้ำมำรถผสมและจ่ำยน ้ ำมนั Gasohol E85 ตรงจำกโรงงำนเอทำนอล โดย
น ำร่องโครงกำรก่อสร้ำงศูนยก์ลำงกำรผลิต และกำรกระจำย Gasohol 95 E85 ณ โรงงำนเอทำนอล อ ำเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
ดว้ยก ำลงักำรผลิต 500,000 ลิตรต่อวนั คำดวำ่จะแลว้เสร็จภำยในปี 2557 

รางวลัแห่งความส าเร็จ 

- สถำบนั JIPM ประเทศญ่ีปุ่นไดป้ระกำศผลรำงวลั TPM  Award 2013 โดยคลงัปิโตรเลียมขอนแก่น และคลงั
ปิโตรเลียมบำงจำก ไดรั้บรำงวลั TPM  Award 2013 ระดบั Award For TPM Excellence (Excellence Award) 
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-  คลังปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ได้รับรำงวลัสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนระดบัประเทศ ประจ ำปี 2557 โดยคลงัปิโตรเลียมสุรำษฎร์ธำนี ไดรั้บรำงวลัเป็นระยะเวลำยำวนำน
ท่ีสุดในประเทศ ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 18 

2.2.2 ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิน า้มนั  

 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจน ้ ำมนัผ่ำนบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
น ้ ำมนัอยำ่งครบวงจร ดงัน้ี 

2.2.2.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2543 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 
ลำ้นเรียล ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศกมัพชูำ  

PTTCL มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT (Lao) Company Limited ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม ใหแ้ก่ลูกคำ้ในประเทศลำว 

(1) กำรจดัหำ 

 จดัหำน ้ ำมนัส ำเร็จรูป และน ้ ำมนัหล่อล่ืนโดยกำรซ้ือจำก ปตท. 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  PTTCL ได้เร่ิมน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัในประเทศกัมพูชำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2543 และขยำยกำรด ำเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอยำ่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์จ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตำมลกัษณะธุรกิจ และมีปริมำณกำรจ ำหน่ำยในปี 
2554 – 6 เดือน ปี 2557 ดงัน้ี 
                            หน่วย : ลำ้นลิตร 

ลกัษณะธุรกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
คำ้ปลีก 4.85  15.13 3.90  5.22 
อุตสำหกรรม/คำ้ส่ง 130.19 119.41  120.9 55 
น ้ำมนัอำกำศยำน 32.78 40.54 48.0 30.19 
น ้ำมนัหล่อล่ืน 0.09  0.09 0.02 0.07 
รวม 167.91 175.17  172.82 90.48 

  ทั้งน้ีในกลุ่มธุรกิจคำ้ปลีกบริษทัไดข้ยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรในประเทศกมัพูชำ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
บริษทัมีสถำนีบริกำรน ้ ำมนัรวม 17 แห่ง 

  (3) กำรบริหำร 

 ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษทั PTTCL ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 4  คน โดยเป็นผูบ้ริหำรของ ปตท. 3 คน และ
เป็นผูแ้ทนจำกกระทรวงกำรคลงั 1 คน 
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  (4)  กำรเงิน 

  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT (Cambodia) Limited และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 มีดงัน้ี 

                                                                                                                   หน่วย : ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
งบการเงิน ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556  6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 234 273 260 142 
รำยไดร้วม 235 274 261 142 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 232 270 256 140.47 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 3 4 5 1.53 
สินทรัพยร์วม 42 60 65 76 
หน้ีสินรวม 30 44 44 53 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 12 16 21 23 

2.2.2.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. ร่วมกบั Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนจ ำนวน 4 บริษทั สดัส่วนใน
กำรถือหุน้ร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2539 เพ่ือด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และเช่ำคลงัน ้ ำมนัในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมำวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2546 ปตท. ไดซ้ื้อหุน้จำก Coastal 
ทั้งหมด เน่ืองจำกบริษทั Coastal มีนโยบำยถอนตวัจำกธุรกิจน ้ ำมนัในต่ำงประเทศ 

ปตท. ไดป้รับโครงสร้ำงกำรลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร โดยปัจจุบนั SBECL 
มีบริษทัยอ่ย 2 บริษทั คือ บริษทั PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation 
(PTTPC)  

(1) กำรจดัหำ 

 จดัหำน ้ ำมนัส ำเร็จรูป และผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืน โดยกำรซ้ือจำก ปตท. และ บริษทั ปตท. คำ้สำกล จ ำกดั (PTTT) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกคำ้ สำยกำรบิน อุตสำหกรรม ผูค้ำ้ส่ง 
และกำรขำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนัภำยใตช่ื้อ ปตท. ซ่ึงมีปริมำณกำรขำยปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                      หน่วย : ลำ้นลิตร 

ลกัษณะธุรกิจ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

น ้ำมนัอำกำศยำน 163.92 256.43 267.13 145.56 
อุตสำหกรรม 279.41 161.13 134.72 90.19 
ผูค้ำ้ส่ง 235.55 326.72 337.97 208.25 
น ้ำมนัหล่อล่ืน 2.70 0.79 0.98 0.48 
ขำยปลีก 77.03 82.49 85.84 46.81 
รวม 758.61 827.56 826.64 491.29 

 ทั้งน้ีในธุรกิจคำ้ปลีกบริษทัไดข้ยำยจ ำนวนสถำนีบริกำรน ้ ำมนัในประเทศฟิลิปปินส์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
บริษทัมีสถำนีบริกำรทั้งหมด 73 แห่ง  
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 (3) กำรบริหำร 

 ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษทั SBECL ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 4 คน เป็นผูบ้ริหำรของ ปตท. ทั้งหมด  

(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ SBECL และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 มีดงัน้ี 
                                                                                                                                                                                      หน่วย : ลำ้นเปโซ 

งบการเงิน ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 27,685 30,130 29,408 18,136 
รำยไดร้วม 27,742 30,423 29,408 18,256 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 27,278 30,270 29,277 17,981 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 464 153 131 275 
สินทรัพยร์วม 9,789 10,148 10,702 12,383 
หน้ีสินรวม 7,917 8,031 8,554 9,948 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,872 2,117 2,148 2,435 

2.2.2.3 บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลกี จ ากดั (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั เป็นบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 
2550 เพ่ือถือหุ้นในบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจคำ้ปลีกทั้งภำยในและภำยนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีบริษทั
ยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. บริหำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRM)  (เดิมคือบริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จ ำกดั (CTL) เพื่อด ำเนิน
ธุรกิจบริหำรสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและร้ำนสะดวกซ้ือ บริษทั ปตท. บริกำรธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRS) (เดิมคือบริษทั เจ็ท จิฟฟ่ี    
ช็อปส์ จ ำกดั (JJS) เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรแรงงำนแก่ PTTRM และบริษทั ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จ ำกดั (TLBC) เพื่อด ำเนินธุรกิจ
รับจำ้งผสมและบรรจุน ้ ำมนัหล่อล่ืน 

กำรประกอบธุรกิจ  
บริษทัย่อยด ำเนินธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจคำ้ปลีกทั้งในและนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 

2557 มีสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. รวม 149 แห่ง สถำนีบริกำร NGV 1 แห่ง และมีร้ำนสะดวกซ้ือ (Jiffy) 151แห่ง (ในสถำนีบริกำร
น ้ ำมนั ปตท. 149 แห่ง และนอกสถำนีบริกำร ปตท. 2 แห่ง คือ ณ อำคำร Energy Complex 1 แห่ง และ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
1 แห่ง) นอกจำกน้ียงัมีซุปเปอร์มำร์เก็ตอีก 1 แห่ง คือ Jiffy Plus Supermarket ท่ี The Crystal PTT ถนนชยัพฤกษ ์โดยมีสินคำ้ 
Private Brand ในนำม “Jiffy” และด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นบุคลำกรส ำหรับปฏิบติังำนในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. และร้ำนคำ้
ปลีกแก่ PTTRM 

 (1) กำรจดัหำ 

 จดัซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนจำก ปตท. ส ำหรับสินคำ้ในร้ำนสะดวกซ้ือจดัซ้ือ ทั้งจำกผูผ้ลิตโดยตรง
และจำกผูค้ำ้ส่ง โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ผำ่นระบบศูนยก์ระจำยสินคำ้ของผูใ้หบ้ริกำรเอกชน (Distribution Center) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

 ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ซ่ึงพฒันำเป็นสถำนีบริกำรท่ีทนัสมยัมี
บริกำรเสริม ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทั้งมีธุรกิจคำ้ปลีกนอกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ น ้ ำมนั
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เช้ือเพลิง ร้ำนสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถำนีบริกำร ร้ำนสะดวกซ้ือ Joy ในสถำนีบริกำร NGV และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน        
เช่น สินคำ้ Private Brand ร้ำนกำแฟ Café Amazon และชำนมไข่มุก  Pearly Tea เป็นตน้ 

(3)   กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำร PTTRB ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร ปตท. 2 คน และผูแ้ทนจำก
กระทรวงกำรคลงั 1 คน 

(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTRB และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ำกดั)ในปี  2554 - 6 เดือน ปี 2557  
เป็นดงัน้ี 

                                                                                                                                                                  หน่วย : ลำ้นบำท 
งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 40,660 43,645 44,195 21,966 

รำยไดร้วม 41,011 43,759 44,567 22,025 

ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 40,904 43,565 44,243 21,846 

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 108 194 324 179 

สินทรัพยร์วม 11,871 11,719 11,408 10,634 

หน้ีสินรวม 8,093 7,760 7,126 6,146 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,778 3,959 4,282 4,488 

2.2.2.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนกบั Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเป็นบริษทัน ้ ำมนัแห่งชำติของประเทศ
สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนำม จดัตั้งบริษทัร่วมทุน Vietnam LPG Company Limited  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนำคม 2537 ทุนจด
ทะเบียน 15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ระหวำ่ง PVGAS และ ปตท. เป็น ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตำมล ำดบั 
เพ่ือด ำเนินธุรกิจบรรจุและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อขำยในประเทศเวยีดนำม   

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2553 บริษทั PVGAS ไดโ้อนหุน้ท่ีถืออยูใ่น VLPG ใหแ้ก่ Petro Vietnam Southern Gas Company 
Joint Stock Company (PVGAS South) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยตำมนโยบำยของ PVGAS 

เม่ือวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2557 ปตท. ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนร้อยละ 45 ของ ปตท. ใน Vietnam LPG Co., Ltd. 
(“VLPG”) ซ่ึงเป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งและประกอบธุรกิจในประเทศเวยีดนำม ใหแ้ก่ PetroVietnam Southern Gas Joint Stock 
Company (“PVGAS SOUTH”) โดยมีมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยคิดเป็นมูลค่ำเทียบเท่ำ 3.85 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

(1) กำรจดัหำ 

 บริษทัจดัหำ LPG จำกภำยในประเทศเวียดนำมโดยผ่ำน  PVGAS South  ส่วนกำรจดัหำถงับรรจุก๊ำซ (Cylinder) 
นั้นท ำโดยกำรวำ่จำ้งบริษทัผูผ้ลิตถงัก๊ำซเอกชน และมี External Inspector เป็นผูต้รวจสอบ 
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 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทั VLPG แบ่งกำรขำยออกตำมกลุ่มลูกคำ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคและร้ำนคำ้  อุตสำหกรรม และ Spot Sale โดยขนำด
ของถงัท่ีจ ำหน่ำยมีขนำด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และกำรขำยเป็นแบบถงัใหญ่ (Bulk) โดยมีปริมำณกำรขำยในปี 2554-2556 
ดงัน้ี 

                                        หน่วย : เมตริกตนั 
ลกัษณะธุรกจิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ผูบ้ริโภคและร้ำนคำ้ 27,340.67 30,287.47 31,063.47 

อุตสำหกรรม 11,465.28 8,412.81 6,565.20 

Spot Sale 17,018.95 11,591.77 14,621.28 

รวม 55,824.90 50,292.05 52,249.95 

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั VLPG ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้ งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร ปตท. จ ำนวน 2 คน และ 
ตวัแทนจำก PVGAS South จ ำนวน 3 คน 

 (4) กำรเงิน 
  ผลกำรด ำเนินงำนของ VLPG ปี  2554 – 2556 มีดงัน้ี 
                                                                                                                                            หน่วย : ลำ้นดองเวียดนำม 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,161,477 1,188,155 1,186,021 
รำยไดร้วม 1,189,792 1,215,536 1,205,776 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 1,159,909 1,189,500 1,186,752 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 29,883 26,036 19,024 
สินทรัพยร์วม 462,939 350,557 313,358 
หน้ีสินรวม 326,726 248,574 223,114 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 136,213 101,983 90,244 

2.2.2.5 บริษัท ไทยลู้บเบลน็ดิง้ จ ากดั (TLBC) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย ปตท. สดัส่วนร้อยละ 48.95 กบั บริษทั ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั 
สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  18  กุมภำพนัธ์  2540  เพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรผสมและบรรจุผลิตภณัฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลำ้นบำท  

 บริษทัมีโรงผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในกำรผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนตลอดจนกำรบรรจุผลิตภณัฑ์และ
บรรจุหีบห่อท่ีทนัสมยั มีระบบควบคุมท่ีสำมำรถติดตำมกำรท ำงำนไดใ้นทุกขั้นตอน โรงงำนไดรั้บกำรออกแบบให้สำมำรถท ำ
กำรผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนคุณภำพสูง ตลอดจนกำรบรรจุผลิตภณัฑล์งในภำชนะขนำดเลก็ไดใ้นอตัรำ 56  ลำ้นลิตรต่อปีดว้ย 1 กะกำร
ท ำงำนต่อวนัและ 230 วนัต่อปี รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพ่ือท ำกำรจ่ำยน ้ ำมนัหล่อล่ืนทำงรถยนต ์ปัจจุบนับริษทัสำมำรถผลิต
น ้ ำมนัหล่อล่ืนไดม้ำกกวำ่ 100 ชนิดและควำมหลำกหลำยของบรรจุภณัฑ ์(SKU) มำกกวำ่ 200 SKU  
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 (1) กำรจดัหำ 

 วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบดว้ยน ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำนท่ีส่งมำโดยทำงรถยนตจ์ำกบริษทั ไทยลูบ้เบส จ ำกดั (TLB) และ 
สำรเพ่ิมประสิทธิภำพ (additives) มีกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ โดยผูว้่ำจำ้งผสม/บรรจุ เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบทั้งน ้ ำมนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐำนและ additives รวมทั้งกำรก ำหนดสูตรกำรผสมน ้ ำมนัหล่อล่ืนตำมชนิดผลิตภณัฑใ์หก้บั TLBC  

 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทัรับจำ้งผสมและบรรจุน ้ ำมนัหล่อล่ืนใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยมีปริมำณกำรผสมและบรรจุในปี 2554- 6 เดือน ปี 2557 
เป็นดงัน้ี 

                                                              หน่วย : ลำ้นลิตร 

ผสม/บรรจุ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

ผสม 54.12 61.83 65.13 31.29 
บรรจุ 47.35  56.91 59.50 26.96 

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั TLBC ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน  4 คน เป็นผูบ้ริหำรของ ปตท. ทั้งหมด 

(4) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ TLBC ในปี 2554- 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556  6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 133 139 140 62.4 
รำยไดร้วม 142 148 147 2.4 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 112 116 121 57.8 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 29 32 27 7 
สินทรัพยร์วม 509 427 375 355 
หน้ีสินรวม 177 85 31 24 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 332 342 344 331 

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

บริษทัร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จดัตั้งบริษทัข้ึนวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2542 โดย ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมกบั
บริษทั Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอตัรำส่วน 40 : 60 ตำมล ำดบั เพ่ือด ำเนินธุรกิจก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศ
มำเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย เรียกช ำระแลว้ 5.4 ลำ้นริงกิตมำเลเซีย 

บริษทัมีโรงบรรจุ 2 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี Bachok และ Bukit ซ่ึงทั้ง 2 โรงบรรจุน้ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรบรรจุแต่ละแห่ง 
3,000 เมตริกตนัต่อเดือน 

(1) กำรจดัหำ 

 จดัหำ LPG จำก ปตท. และผูค้ำ้ในประเทศมำเลเซีย 
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(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทัมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์LPG เป็น 2 ประเภท คือ แบบถงัท่ีบรรจุเพื่อกำรขำยปลีก  (Cylinder) และแบบถงั
ใหญ่ (Bulk)  

 (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั KPL ประกอบดว้ยกรรมกำรไม่เกิน 10  คน (เป็นตวัแทนจำก ปตท. จ ำนวน 4 คน และ
ตวัแทนจำก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จ ำนวน 6 คน) ปัจจุบนับริษทัมีกำรแต่งตั้งจ ำนวน 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร ปตท. จ ำนวน 3 
คน และผูแ้ทนจำก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จ ำนวน 2 คน 

 (4)  กำรเงิน 
  ผลกำรด ำเนินงำนของ KPL ปี  2554 – 2556 มีดงัน้ี 

                                                                                                     หน่วย : ลำ้นริงกิต 
งบรวม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 94 46 39 
รำยไดร้วม 95 47 40 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 98 50 44 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (3) (3) (4) 
สินทรัพยร์วม 41 26 24 
หน้ีสินรวม 44 32 33 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (3) (6) (9) 

2.2.2.7 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ ากดั (THAPPLINE) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 8,749 
ลำ้นบำท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบับริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนัในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 36.44 
เพ่ือใหบ้ริกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อ  

(1) ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัระบบท่อส่งน ้ ำมนั Thappline ประกอบดว้ย 3 เสน้ทำงหลกัคือ 

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัศรีรำชำ-สระบุรี มีควำมยำวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน ้ ำมนัได ้26,000 ลำ้นลิตรต่อปี 
มีเส้นทำงเร่ิมตน้จำกสถำนีส่งน ้ ำมนัตน้ทำงศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจะรับน ้ ำมนัจำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเอสโซ่  โรง
กลัน่น ้ ำมนัไทยออยล์  คลงัน ้ ำมนัของ ปตท. และคลงัน ้ ำมนัของบริษทั ชลบุรี เทอร์มินัล จ ำกดั (BP/Q8) ไปยงั
ปลำยทำงท่ีคลงัน ้ ำมนัล ำลูกกำและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัอำกำศยำนสุวรรณภูมิ เป็นกำรไดข้ยำยระบบท่อจำกคลงัน ้ ำมนัล ำลูกกำไปยงัท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ ระยะทำงประมำณ 38 กิโลเมตร สำมำรถส่งน ้ ำมนัอำกำศยำนไดป้ริมำณ 3,000 กวำ่ลำ้นลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งน ้ ำมนัมำบตำพุด - ศรีรำชำ เป็นกำรได้ขยำยระบบท่อส่งน ้ ำมนัจำกศรีรำชำไปเช่ือมต่อยงัโรงกลัน่
น ้ ำมนัของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) และโรงกลั่นน ้ ำมนัของบริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม             
รีไฟน์น่ิง จ ำกดั ท่ีจงัหวดัระยองมีควำมยำวท่อประมำณ 67 กิโลเมตร สำมำรถขนส่งน ้ ำมนัไดป้ระมำณ 7,200 ลำ้น
ลิตรต่อปี  
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 (2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  บริษทัใหบ้ริกำรกำรขนส่งน ้ ำมนัทำงท่อแก่ผูค้ำ้น ้ ำมนัในประเทศไทย โดย Thappline มีคลงัน ้ ำมนั 2 แห่ง ท่ีอ ำเภอ
ล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี และท่ีอ ำเภอเสำไห ้จงัหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นศูนยก์ลำงกำรจ่ำยน ้ ำมนัไปยงัปริมณฑล ภำคกลำง ภำคเหนือ 
และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยงัคลงัน ้ ำมนัของบริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีบริเวณ
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยท่ีปริมำณกำรใหบ้ริกำรในปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี         

                                                                                                                                                                       หน่วย  :  ลำ้นลิตร 

ชนิดของน า้มนัทีข่นส่ง ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
Base Gasohol 95 670  648  1,241  628 
Base Gasohol 91 666  779 1,153 613 
ULG 0 0 263 104 
ULR 1,139  1,190  20  0 
Hi Speed Diesel 6,571 7,563 7,563 4,005 
JET A-1 3,432 3,110 3,277 1,675 
รวม 12,479 13,290 13,517 7,025 

  (3) กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทั THAPPLINE ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด  11 คน เป็นผูบ้ริหำรของ ปตท. 3 คน และเป็น
ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนของรัฐบำลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือจำก ปตท. 1 คน และเป็นตวัแทนจำกผูถื้อหุน้อ่ืน 7 คน 

  (4)   กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนของ THAPPLINE ในปี 2554 –6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
                                          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554  ปี 2555  ปี 2556  6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 2,922 3,089 3,131 1,664 
รำยไดร้วม 2,968 3,177 3,225 1,706 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 2,515 2,494 2,446 1,237 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 453 683 780 469 
สินทรัพยร์วม 32,945 31,908 31,110 31,397 
หน้ีสินรวม 3,371 6,559  4,991  4,808 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 29,574 25,349 26,119 26,589 

2.2.2.8 บริษัท พทีที ีแทงค์ เทอร์มนิัล จ ากดั (PTT Tank) 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั (PTT Tank) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2552 โดยกำรถือหุ้นจำกบริษทั ปตท 
จ ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 2,500,000,000 บำท (หุ้นละ 100 บำท) มีวตัถุประสงค์
ในกำรจดัตั้งบริษทัเพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเก็บและขนถ่ำยเคมีภณัฑเ์หลว น ้ ำมนั และก๊ำซส ำหรับลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท. 

บริษัทฯ ให้บริกำรท่ำเทียบเรือ และบริกำร รับ-เก็บ-จ่ำย ผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทกลุ่ม ปตท. ในเขตพ้ืนท่ีนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพุด โดยบริษทัเร่ิมให้บริกำรในเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 เมษำยน 2554  มีท่ำเทียบเรือ 2 ท่ำ Maximum 
Cargo Size 60,000 DWT ซ่ึงสำมำรถรองรับผลิตภณัฑผ์่ำนท่ำไดสู้งสุด 2,000,000 ตนัต่อปี มี Throughput Rate 600,000 ตนั/ปี 
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(Utilization 30%) และมีถงัเก็บผลิตภณัฑเ์หลวทั้งส้ิน 7 ถงั ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ท่ีให้บริกำร ไดแ้ก่ Sulfuric Acid, Propylene, 
Methyl Methacrylate, Acrylonitrile, Ammonia และ LPG 

(1) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวน 5 ท่ำน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. ทั้งหมด 

(2) กำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ PTT Tank ในปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
                                          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 361 709 731 395 
รำยไดร้วม 404 727 757 411 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 307 476 501 264 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 97 252 256 147 
สินทรัพยร์วม 4,359 4,462 4,495 4,272 
หน้ีสินรวม 1,801 1,643 1,480 1,170 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,558 2,819 3,016 3,102 

(3) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2552 บริษทัไดรั้บโอนสัญญำจำก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ท ำสัญญำกบักำรนิคมอุตสำหกรรม 
(กนอ.) ไว ้จ ำนวน 2 สัญญำ ไดแ้ก่ สัญญำกำรใชพ้ื้นท่ีภำยในบริเวณท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดระยะท่ี 1 ส่วนขยำย เน้ือท่ี
ประมำณ 57.8 ไร่ เพ่ือก่อสร้ำงคลงัเก็บสินคำ้เหลว และสัญญำร่วมด ำเนินงำน เพ่ือกำรพฒันำพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือนิคม
อุตสำหกรรมมำบตำพดุ  

บริษทัฯ มีกำรลงทุนในโครงกำรใน 6 เดือน ปี 2557 ดงัต่อไปน้ี 

 โครงกำร NGL Pipeline  เพ่ิมช่องทำงทำงกำรตลำดและศกัยภำพดำ้นกำรบริกำรขนส่ง NGL ให้กบัลูกคำ้ของโรง
แยกก๊ำซระยองทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมีปริมำณ NGL ผ่ำนท่อประมำณ 195,000 ตนัต่อปี เร่ิมให้บริกำรได้
ในช่วงปลำยปี 2557 

 โครงกำร Solvent Pipeline เป็นควำมร่วมมือระหวำ่ง บริษทัในกลุ่มปตท. ( SAKC - PTTTANK)  ในกำรเพ่ิมจุด
จ่ำยผลิตภณัฑท์ำงเรือให้กบัลูกคำ้  มีปริมำณกำรให้บริกำรประมำณ 50,400 ตนัต่อปี คำดวำ่จะเร่ิมให้บริกำรได้
ในช่วงกลำงปี 2558 

 โครงกำร Ammonia Truck Loading and Pipeline  เป็นกำรบริหำรจดักำรเพ่ือลดตน้ทุนสินคำ้และค่ำขนส่งกำร
น ำเขำ้ผลิตภณัฑ ์เพ่ือใชใ้นกลุ่มบริษทั ปตท. และจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้รำยยอ่ย ในภำคตะวนัออกของประเทศไทย 
ซ่ึงคำดวำ่จะมีปริมำณประมำณ  8,000 –15,000 ตนั/ปี เร่ิมใหบ้ริกำรในช่วงปลำยปี 2557  

 โครงกำร LPG Truck Loading และ OSBL Pipe Rack   เป็นโครงกำรท่ีช่วยเพ่ิมจุดจ่ำยผลิตภณัฑ ์ LPG ให้กบัลูกคำ้
ในพ้ืนท่ีภำคตะวนัออกของประเทศไทย (จงัหวดัระยอง  จนัทบุรี และตรำด ) มีศักยภำพในกำรจ่ำยผลิตภณัฑ์
ประมำณ 120,000 ตนัต่อปี จะเร่ิมใหบ้ริกำรช่วงปลำยปี 2557 

 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(2) หนำ้ท่ี 56 

2.2.3  หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Business Unit) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศอยำ่งครบวงจร ประกอบดว้ย กำรจดัหำ กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑต์่ำงๆ ไดแ้ก่ น ้ ำมนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลำสติก) ตวัท ำละลำยและเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑเ์ก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ รวมทั้ง กำรจดัหำกำรขนส่งทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเพ่ือ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่บริษทัภำยในกลุ่ม ปตท. และกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจภำยนอก โดยมีเป้ำหมำยหลกั
เพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนใหก้บัประเทศ และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

 ดว้ยธุรกรรมทำงกำรคำ้ของหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ควำมน่ำเช่ือถือของคู่คำ้ ควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชำติท่ีอำจเกิดข้ึน 
หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศจึงก ำหนดให้มีระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดำ้นและเทียบเท่ำบริษทั
น ้ ำมนัชั้นน ำในต่ำงประเทศ  ในดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำจะมุ่งเนน้กำรลดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั 
ผำ่นกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ตลำดต่ำงประเทศอยำ่งใกลชิ้ดและกำรใชเ้คร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำท่ีเหมำะสม อำทิเช่น 
กำรซ้ือขำยในตลำดล่วงหนำ้และตลำดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในดำ้นกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นธุรกรรม มีกำรใชร้ะบบ Trading Control 
System (TCS) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีท ำให้ฝ่ำยควบคุมควำมเส่ียง สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลและรำยละเอียดของทุกๆ 
ธุรกรรมทำงกำรคำ้ท่ีเกิดข้ึนจำกฝ่ำยปฏิบติักำรได ้นอกจำกน้ี มีกำรควบคุมควำมเส่ียงดำ้นผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนจำกกำรขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรจดัหำและควบคุมกำรขนส่งผลิตภณัฑต์่ำงๆ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
และขอ้ก ำหนดในระดบัสำกล 

 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรขยำย
ตลำดกำรคำ้สำกลและมุ่งไปสู่กำรเป็นผูน้ ำธุรกิจกำรคำ้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสำกล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คำ้สำกล จ ำกดั 
(PTT International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ ส ำนักงำนตวัแทนในเมืองกวำงเจำ  สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading Guangzhou 
Representative) และส ำนกังำนตวัแทนในกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) 
โดยมีธุรกรรมกำรคำ้มำกกวำ่ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภำคทัว่โลก  

2.2.3.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สินคำ้และผลิตภณัฑข์องกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1)  น ้ำมนัดิบ (Crude oil) 

น ้ ำมันดิบเป็นสำรประกอบประเภทไฮโดรคำร์บอนคุณภำพของน ้ ำมันดิบอำจแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับชนิดของ    
อินทรียสำรท่ีเป็นตน้ก ำเนิดและสำรประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภำพแวดลอ้ม เช่น ควำมดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้นผิวโลก ในประเทศ
ไทยมีแหล่งน ้ ำมนัดิบหลำยแหล่ง แต่เน่ืองจำกปริมำณน ้ ำมนัดิบท่ีขดุพบและน ำข้ึนมำใชใ้นประเทศมีเพียงประมำณร้อยละ 10 ของ
ควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่น ้ ำมนัในประเทศไทย ดงันั้นจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้น ้ ำมนัดิบจำกต่ำงประเทศ ซ่ึง
ส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลำง เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน คูเวต ซำอุดิอำรเบีย เยเมน และกำตำร์ 
เป็นตน้ และน ้ ำมนัดิบจำกกลุ่มประเทศตะวนัออกไกล เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงน ้ ำมนัดิบจำกแหล่งอ่ืนๆ เช่น 
รัสเซีย อำเซอร์ไบจนั  แอฟริกำใต ้และ อเมริกำใต ้เป็นตน้ 

2)   คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊ำซธรรมชำติเหลว  เป็นก๊ำซธรรมชำติท่ีอยูใ่นสถำนะก๊ำซเม่ืออยูใ่ตดิ้นภำยใตค้วำมดนั  แต่จะเปล่ียน
สถำนะเป็นของเหลวเม่ือถูกน ำข้ึนมำอยูบ่นผิวดิน ถือวำ่เป็นผลพลอยไดจ้ำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช้
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ในปัจจุบนันั้นไดจ้ำกกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศกวำ่ร้อยละ 75 และท่ีเหลือน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ ปัจจุบนัโรงกลัน่น ้ ำมนั
ไดใ้ชค้อนเดนเสทมำกลัน่โดยตรงหรือผสมกบัน ้ ำมนัดิบเพ่ือใชก้ลัน่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะเหมือนกบักำรกลัน่ดว้ยน ้ ำมนัดิบชนิด
เบำ  

3)   ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Oil Refined Product) 

 ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเบนซิน (Gasoline) น ้ำมนัก๊ำด (Kerosene) น ้ำมนัเช้ือเพลิง
เคร่ืองบิน (Aviation Fuel) น ้ำมนัดีเซล (Gasoil) น ้ำมนัเตำ (Fuel oil) 

 น ้ำมนัก่ึงส ำเร็จรูป ไดแ้ก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นตน้ 
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
 ก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (Natural Gasoline: NGL) 
 ผลิตภณัฑพิ์เศษอ่ืนๆ เช่น ยำงมะตอย (ASPHALT)  

4)   ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 Feedstock & By-Product ไดแ้ก่ Naphtha, Pygas 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มโอเลฟินส์ ไดแ้ก่ Propylene, C4 Raffinate, n-Butane 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  
 เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ , Styrene monomer, Diethylene  glycol 
 ตวัท ำละลำย ไดแ้ก่ Methanol 

5)   ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ นอกเหนือจำกปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เช่น 
 ถ่ำนหิน (Coal) 
 น ้ำมนัปำลม์ดิบและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง (Crude Palm Oil and Refined Products) และ กะลำปำลม์ 

(Palm Kernel Shell) 

2.2.3.2 การจดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ จ ำแนกออกเป็น 4 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
1) ธุรกิจกำรคำ้น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท 
2) ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป 
3) ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย 
4) ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

1)   ธุรกิจกำรคำ้น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ทั้งกำรจดัหำ น ำเขำ้ กำรคำ้นอกประเทศ ท่ีเก่ียวกบัน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท ทั้ง
จำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศให้กบัโรงกลัน่ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงกำรวิเครำะห์หำโอกำสทำงกำรคำ้ กำร
แลกเปล่ียน (Physical Swap) น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลก ำไรและควำมสมดุลในระบบ รวมทั้งกำรดูแลให้มีกำรใช้
น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยำ่งคุม้ค่ำ  

 (1) กำรจดัหำและกำรคำ้น ้ ำมนัดิบจำกแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จำกกำรท่ีประเทศไทยมีปริมำณน ้ ำมนัดิบในประเทศค่อนขำ้งจ ำกดัและมีสถำนะเป็นผูน้ ำเขำ้น ้ ำมนัดิบ ดงันั้น 

น ้ ำมนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยำกรท่ีตอ้งใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำท่ีสุด โดยปัจจุบนั ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบในประเทศจำกแหล่งน ้ ำมนัดิบ 
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ต่ำงๆ ไดแ้ก่ สิริกิต์ิ (เพชร) ก ำแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจำย บึงหญำ้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วเิชียรบุรี) นำสนุ่นตะวนัออก (เอน็เอสอี) ปัตตำนี จสัมิน ทำนตะวนั เบญจมำศ บวัหลวง และสงขลำ โดย ปตท. จะซ้ือน ้ ำมนัดิบ
ในประเทศบำงส่วนจำกผูไ้ดรั้บสมัปทำนต่ำงๆ และจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบดงักล่ำวใหก้บัโรงกลัน่น ้ ำมนัในประเทศ  

(2) กำรจดัหำและกำรคำ้น ้ ำมนัดิบจำกแหล่งต่ำงประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท. ถือหุ้น และรวมถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งให้บำงส่วน 

โดยโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหำน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทใหท้ั้งหมดไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จ ำกดั) มหำชน(PTTGC)  
บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (BCP)  และบริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC) ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหำให้
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหำให้ประมำณร้อยละ 
36.00 และจดัหำให้บริษทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) (TOP) ประมำณร้อยละ 49.10  ทั้งน้ี ปตท. อำจสำมำรถขำยไดม้ำกกวำ่
สดัส่วนกำรถือหุน้ และอำจขำยน ้ ำมนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ข้ึนอยูก่บักำรเสนอรำคำ กำรประมูล 
และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ต่ำงๆ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบเพ่ือน ำเขำ้ให้แก่โรงกลัน่น ้ ำมนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูคิ่ดเป็นปริมำณทั้งส้ินเฉล่ีย
ประมำณร้อยละ 75 ของปริมำณควำมตอ้งกำรวตัถุดิบเพ่ือกำรกลัน่ของโรงกลัน่น ้ ำมนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัท ำหนำ้ท่ีเป็น 
Trading Arm ใหก้บั ปตท.สผ. ส ำหรับน ้ ำมนัดิบทั้งในและต่ำงประเทศท่ี ปตท.สผ. เขำ้ร่วมลงทุน 

นอกจำกกำรจดัหำน ้ ำมนัดิบต่ำงประเทศเพ่ือน ำเขำ้มำผลิตในประเทศไทย แลว้ ปตท. ไดมี้กำรจดัหำน ้ ำมนัดิบ
ต่ำงประเทศเพ่ือกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ หรือท่ีเรียกวำ่ธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นกำรจดัหำน ้ ำมนัดิบจำกประเทศผูผ้ลิต
ทัว่โลก แลว้ส่งไปขำยยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีควำมตอ้งกำร ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงรำยไดแ้ละก ำไรจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งเป็นฐำนในกำร
สร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำนของประเทศ 

 (3) กำรจดัหำและกำรคำ้คอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหำและขนส่งคอนเดนเสทใหโ้รงงำนปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภำยในประเทศ โดยมี PTTGC ซ่ึงเป็น

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้สำยอะโรเมติกส์ท่ีใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนกำรผลิต โดย 
ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจำกผูไ้ดรั้บสัมปทำนในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกแหล่งเชฟรอน (ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และ
บงกช และขำยคอนเดนเสทท่ีรำคำอำ้งอิงตลำดโลก อยำ่งไรก็ตำม หำกปริมำณคอนเดนเสทท่ี PTTGC ตอ้งกำรมีปริมำณลดลง 
ปริมำณคอนเดนเสทท่ีเหลือสำมำรถขำยให้แก่โรงกลัน่น ้ ำมนัในประเทศได ้ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ำยคอนเดนเสทส่วนหน่ึง
ใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์และโรงกลัน่บำงจำก  หรือหำกคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีกำรน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ 
เช่น พม่ำ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย และ ออสเตรเลีย เป็นตน้ 

 ปริมาณการจดัหาน า้มนัดบิและคอนเดนเสทของ ปตท.  
                                                                                                                                                                                                   หน่วย : ลำ้นบำร์เรล 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น ้ำมนัดิบในประเทศ 28.2 9.5 27.7 8.5 36.6 10.9 19.3 13.7 
คอนเดนเสทใน
ประเทศ 

29.7 10 33.0 10.2 33.1 9.9 17.5 12.4 

น ำเขำ้น ้ำมนัดิบ 159.8 54 171.5 52.8 147.2 44.0 73.5 52.3 

น ำเขำ้คอนเดนเสท 15.8 5.3 12.6 3.9 13.0 3.9 7.3 5.2 
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 ท่ีมำ : ปตท. 

2)   ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ด ำเนินกำรจดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศส ำหรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป น ้ ำมนัก่ึงส ำเร็จรูป และ
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้ ของ ปตท. ตลอดจนกำรวิเครำะห์หำโอกำสในกำรท ำกำรคำ้ กำร
แลกเปล่ียน (Physical Swap) น ้ ำมนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจำกโรงกลัน่ใน
ประเทศในส่วนท่ีเกินควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศเพ่ือกำรส่งออกจำกโรงกลัน่ ทั้งในส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู ่ไดแ้ก่โรงกลัน่ไทย
ออยล ์โรงกลัน่ PTTGC โรงกลัน่ SPRC  และโรงกลัน่ IRPC โดยกำรเจรจำขอซ้ือตรงจำกโรงกลัน่หรือกำรเขำ้ประมูลซ้ือจำกโรง
กลัน่ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุ้น โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก และไดรั้บก ำไรจำกส่วนต่ำงตำมกลไกตลำด
และกำรแข่งขนั  

  นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรน ำเขำ้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรใชใ้นประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนสูง และ
กำรส่งออกก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ปัจจุบนั ปตท. มีศกัยภำพในกำร
ส่งออกผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปไปยงัทุกภูมิภำคทัว่โลก โดยรำคำซ้ือขำยจะเป็นไปตำมรำคำตลำดโลก  

3)   ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี เคมีภณัฑ ์และตวัท ำละลำย (Petrochemical Product, Chemical and Solvent) 

 ด ำเนินกำรจดัหำ น ำเขำ้ ส่งออก และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศในผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีตน้น ้ ำและกลำงน ้ ำ ทั้งในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์สำยอะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภณัฑ์และตวัท ำละลำย ครอบคลุมทั้ งวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์หลกั และ
ผลิตภณัฑ์พลอยไดจ้ำกโรงกลัน่และโรงปิโตรเคมีไม่รวมผลิตภณัฑ์พลำสติกหรือโพลีเมอร์ ปตท. เป็นผูส่้งออกหลกัของ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีท่ีเหลือเกินควำมตอ้งกำรของ PTTGC ในสำยอะโรเมติกส์ อำทิเช่น Benzene และ Paraxylene  นอกจำกน้ี 
ปตท. ยงั เพ่ิมโอกำสทำงกำรคำ้โดยเขำ้ไปประมูลซ้ือผลิตภณัฑต์่ำงๆ จำก โรงงำนปิโตรเคมีอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
เพื่อกำรสร้ำงรำยไดแ้ละก ำไรจำกกำรท ำกำรคำ้สำกลโดยครอบคลุมทุกภูมิภำคของโลก 

4)   ธุรกิจกำรคำ้ผลิตภณัทอ่ื์นๆ 

 มีกำรขยำยธุรกรรมกำรคำ้ถ่ำนหิน (Coal) และน ้ ำมนัปำลม์ดิบ (Crude Palm Oil) และกะลำปำลม์ (Palm Kernel Shell) 
เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรคำ้ในผลิตภณัฑท่ี์หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน โดยกำรใชอ้งคค์วำมรู้และเครือข่ำยทำงกำรคำ้ปิโตรเลียมและปิ
โตรเคมีในกำรต่อยอดกำรคำ้ไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

2.2.3.3 สายงานสนับสนุนการด าเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสำยงำนสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
1) กำรคำ้อนุพนัธ์ 
2) จดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

กำรคำ้น ้ำมนัดิบ/  
คอนเดนเสทระหวำ่ง
ประเทศ 

62.8 21.2 79.7 24.6 104.5 31.3 23.0 16.4 

รวมทั้งส้ิน 296.3 100.0 324.5 100.0 334.4 100.0 140.6 100.0 
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1)  กำรคำ้อนุพนัธ์ (Derivatives Trading) 

 บริหำรควำมเส่ียงรำคำจำกธุรกรรมกำรคำ้ กำรกลัน่ กำรผลิต รำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งกำรคำ้
ในประเทศและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศใหก้บั ปตท. รวมทั้งบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยท ำกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ในตลำดกำรคำ้
อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรท ำกำรคำ้และควำมผนัผวนของรำคำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวิธีกำรท ำ Paper Swap หรือ 
Option เพื่อ Lock ก ำไรคงท่ีแน่นอน ซ่ึงจะก่อประโยชน์สูงสุดต่อปตท. 

 2)  จดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศ (International Chartering) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหำกำรขนส่งต่ำงประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ 
โดยรับผดิชอบกำรจดัหำเรือขนส่ง และบริหำรจดักำรเรือ Time Charter กำรน ำเขำ้ส่งออกน ้ ำมนัดิบ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑ์
พิเศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ของหน่วยงำนภำยใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงำนภำยนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรแข่งขนัและกำรด ำเนินธุรกิจแบบครบวงจร2.2.3.4 โครงสร้างรายได้
ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557  หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศมีมูลค่ำกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 
697,404 ลำ้นบำท  

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลติภณัฑ์ 
 

ผลติภณัฑ์ 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จ าหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณ
การ

จ าหน่าย 
(ล้านลติร) 

ธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ         
- น ้ำมนัดิบ 841,676 39,683  951,900   43,686  962,386 45,612 409,813 18,413 

- คอนเดนเสท 155,910 7,422  164,339   7,913  154,335 7,549 86,762 3,937 
- น ้ำมนัส ำเร็จรูป  233,116 11,358  365,085   17,556  292,114 15,303 162,347 6,674 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 112,311 4,221  88,097   3,184  82,664 3,173 38,482 1,470 
รวมธุรกจิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

1,343,013 62,684  1,569,421   72,339   1,491,499  71,637 697,404 30,494 

  ท่ีมำ: ปตท. 

ปตท.โดยหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้เล็งเห็นถึงโอกำสกำรขยำยตัวทำงกำรคำ้ จึงได้จัดตั้ งบริษทัและ

ส ำนกังำนตวัแทนในต่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและรองรับกำรขยำยตวัของธุรกรรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ตลอดจนกำร

ประสำนงำนกบัลูกคำ้และคู่คำ้ของปตท. ท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภำคทัว่โลกอยำ่งใกลชิ้ด 

 2.2.3.5 บริษัท ปตท.ค้าสากล จ ากดั (PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)) 

 บริษทั ปตท.คำ้สำกล จ ำกดั  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 
2543 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร์ และ ปตท. เป็นผูถื้อหุ้น 100% บริษทั PTTT มี
วตัถุประสงคใ์นกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้สำกลเตม็รูปแบบ ผำ่นกำรเก็บ ผสมและจดัจ ำหน่ำย รวมทั้งกำรจดัหำกำรขนส่งทำงเรือและ
กำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือสร้ำงรำยได ้สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ Out-
Out Trading โดยมีธุรกรรมกำรคำ้ท่ีครอบคลุมกำรคำ้น ้ ำมนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี กำรคำ้พลงังำนท่ี
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เก่ียวขอ้ง และกำรด ำเนินธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง  นอกจำกน้ี บริษทั PTTT ยงัท ำหนำ้ท่ีเป็น Trading Arm ใหก้บักลุ่ม ปตท. ในกำร
แสวงหำแหล่งวตัถุดิบและตลำดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภำค และสร้ำงรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศ  ตลอดจนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ใหก้บัเพ่ือกำรสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ของกลุ่ม ปตท. 

บริษทั PTTT มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) ส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ด ำเนินธุรกิจจดัหำและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวนัออกกลำงและ
แอฟริกำ และมีส ำนกังำนตวัแทน 2 แห่ง คือ ส ำนกังำนตวัแทนเมืองกวำงเจำ สำธำรณรัฐประชำชนจีน (PTT International Trading 
Guangzhou Representative) ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกำรคำ้และขอ้มูลทำงกำรตลำดในสำธำรณรัฐประชำชนจีนและภูมิภำค
ใกลเ้คียง และส ำนกังำนตวัแทนกรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta Representative) ท ำหนำ้ท่ี
ประสำนงำนกำรคำ้และขอ้มูลทำงกำรตลำดในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภำคใกลเ้คียง 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั PTTT และบริษทัยอ่ย ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี       

                                                                                                                                                                              หน่วย : ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
งบรวม  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 4,930 6,145 11,570 5,852 
รำยไดร้วม 4,917 6,147 11,574 5,852 
ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี) 4,902 6,184 11,570 5,840 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 14.88 (37.26) 4.13 12.44 
สินทรัพยร์วม 396.4 969.9 1,652.6 1,234.3 
หน้ีสินรวม 364.4 975.1 1,653.7 1,223.0 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 32.0 (5.2) (1.1) 11.4 

 
2.2.4 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  

ปตท. ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ผำ่นบริษทัในเครือซ่ึง ปตท. มีกำรท ำธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท. เขำ้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคม ี หน่วยธุรกจิการกลัน่ 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั 
3. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ำกดั 
4. บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั 
5. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ ำกดั 
6. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  จ ำกดั   
7. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ำกดั            
8. บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั 
9. บริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
2. บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
3. บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)  
4. บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 
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2.2.4.1 หน่วยธุรกจิปิโตรเคม ี

2.2.4.1.1  บริษัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรควบรวมบริษทัตำม
พระรำชบัญญติับริษทัมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษทั ปตท. เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท.                           
อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2554  และไดรั้บมำซ่ึง
ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบทั้ งหมดของทั้ งสองบริษัทดังกล่ำวโดยผลของกฎหมำย เพ่ือก้ำวข้ึนเป็น                        
แกนน ำของธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.89
ภำยหลงัจำกกำรควบรวมบริษทัระหวำ่ง PTTAR กบั PTTCH แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจกำรเดิมของทั้งสองบริษทั ซ่ึงแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตำมประเภทของธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสำธำรณูปกำร โดยมีก ำลงักำรผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2,888,000 ตนั
ต่อปี แยกเป็น เอทิลีน 2,376,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืนๆ ได้แก่ ไพโรไลซิส แก๊สโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊ำซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker 
Bottom) และไฮโดรเจน นอกจำกนั้นยงัผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำใชใ้นอุตสำหกรรม 

 ธุรกิจผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์และผลิตภณัฑต์่อเน่ือง โดยมีก ำลงักำรผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์รวม 
2 ,259 ,000 ตันต่อปี แยกเป็น พำรำไซลีน 1 ,195 ,000 ตันต่อปี เบนซีน 662 ,000 ตันต่อปี                   
ไซโคลเฮกเซน 200,000 ตนัต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี โทลูอีน 60,000 ตนัต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตนัต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ โดยมีก ำลงักำรผลิต แบ่งตำมประเภทผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก ไดแ้ก่ เม็ด
พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตนัต่อปี เม็ดพลำสติกโพลีเอทิลีนควำม
หนำแน่นต ่ำ (LDPE) 300,000 ตนัต่อปี เมด็พลำสติกโพลีเอทิลีนควำมหนำแน่นต ่ำเชิงเส้น (LLDPE) 
400,000 ตนัต่อปี และ เมด็พลำสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตนัต่อปี 

 ธุร กิจผลิตภัณฑ์ เอทิ ลีนออกไซด์  โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดัง น้ี   
โมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) 395,000 ตนัต่อปี เอทำนอลเอมีน 50,000 ตนัต่อปี และอีทอกซีเลท 
50,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ โดยมีก ำลังกำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภัณฑ์ดังน้ี เมทิล 
เอสเทอร์ และแฟตต้ีแอลกอฮอล์ 380,000 ตันต่อปี กลีเซอรีน/ไตรอะซิติน 107,000 ตันต่อปี     
แฟตต้ีแอซิด 315,000 ตนัต่อปี โอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 53,500 ตนัต่อปี และพลำสติกชีวภำพโพลีแลค
ไทด(์PLA) 75,000 ตนัต่อปี  

 กลุ่มผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีก ำลงักำรผลิตแบ่งตำมประเภทผลิตภณัฑ์
ดงัน้ี ฟีนอล 120,000 ตนัต่อปี บิสฟีนอล เอ 90,000 ตนัต่อปี โทลูอีนไดไอโซไซยำเนต(TDI) 63,750 
ตนัต่อปี เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยำเนตและอนุพนัธ์ 17,850 ตนัต่อปี 
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 กลุ่ม 2 ธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัและจดัหำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป 

 ด ำเนินกำรกลัน่น ้ ำมนั และจดัหำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป โดยมีก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บำร์เรลต่อวนั และสำมำรถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมคุณภำพสูงไดห้ลำยประเภท
ดว้ยก ำลงักำรผลิตรวม 228,000 บำร์เรลต่อวนั ไดแ้ก่ น ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดเบำ ประกอบดว้ย ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท น ้ ำมนัส ำเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบำ ประกอบดว้ย น ้ ำมนัอำกำศยำน 
น ้ ำมนัดีเซล และน ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดหนกั ประกอบดว้ย น ้ ำมนัเตำ 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรและอ่ืนๆ 

 สำธำรณูปกำร ประกอบดว้ย ไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำใชใ้นอุตสำหกรรม 

 งำนบริกำรเก็บและขนถ่ำยผลิตภณัฑ ์

โรงงำนของ PTTGC คงไวซ่ึ้งโรงงำนเดิมของทั้งสองบริษทั โดยโรงงำนเดิมของ PTTCH และ PTTAR ตั้งอยูใ่นเขต
นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง  

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตโอเลฟินส์ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทำชนิดเบำ และ                      

รำฟฟิเนท ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหำจำกแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหำวตัถุดิบก๊ำซธรรมชำติจำกโรงแยกก๊ำซฯของ
ปตท. ภำยใตส้ญัญำซ้ือขำยวตัถุดิบระยะยำว ในส่วนของแนฟทำชนิดเบำและรำฟฟิเนทเป็นผลิตภณัฑภ์ำยในบริษทั 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ 1) น ้ ำมนัดิบ โดยน ำเขำ้
จำกต่ำงประเทศ  2) คอนเดนเสทจดัหำในประเทศและน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศบำงส่วน   โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบให ้
PTTGC  ตำมสัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 
2552 ตำมชนิดและปริมำณท่ี PTTGC ก ำหนด ดว้ยรำคำตลำดส ำหรับคอนเดนเสท ปตท.ท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำว
กบั PTTGC โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหำคอนเดนเสท โดยอิงกบัตะกร้ำรำคำน ้ ำมนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสญัญำซ้ือขำยโอเลฟินส์ระยะยำวกบักลุ่มโรงงำนผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี PTTGC ไดส้วมสิทธิมำจำกสญัญำเดิมของบริษทั ปิโตร
เคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จ ำกดั (มหำชน)  

ผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก HDPE  PTTGC ไดท้ ำสัญญำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ (Domestic Agent) และกบั                  
คู่คำ้สำกล (International Trader) เพ่ือจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก HDPE ภำยใตเ้คร่ืองหมำยทำงกำรคำ้ “InnoPlus” โดย PTTGC ได้
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผำ่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั (PTTPM) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง PTTGC  
ปตท. และ IRPC ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือด ำเนินธุรกิจทำงกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและต่ำงประเทศให้กบับริษทั
ในกลุ่มปตท. 

ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูป PTTGC ไดจ้ ำหน่ำยตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Offtake Agreement) โดย 
ปตท. จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก PTTGC ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตำมก ำลงักำรผลิตใน
ปัจจุบนั ดว้ยรำคำตลำดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑ์จำก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ 
PTTGC ร้อยละ 100 ของปริมำณผลิตภณัฑท่ี์ PTTGC ผลิตไดจ้ำกหน่วยน้ี  
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 ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ PTTGC ไดจ้ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดผ่ำน ปตท. ภำยใตส้ัญญำระยะยำว โดย ปตท. 
เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให ้PTTGC เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคำ้โดยตรง  

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรของ PTTGC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร

และตวัแทนจำก ปตท. จ ำนวน 6 คน (รวมประธำนกรรมกำร) นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดว้ย  

(4) กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบของ PTTGC ในปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

             หน่วย : ลำ้นบำท 
งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 500,305 565,617 552,881 300,648 
รำยไดร้วม 504,760 571,973 558,440 303,640 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) /1 474,727 537,972 525,163 291,259 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 30,033 34,001 33,277 12,381 
สินทรัพยร์วม 372,966 436,062 432,362 417,802 
หน้ีสินรวม 164,512 198,017 187,129 170,754 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 208,454 238,045 245,233 247,048 

  ท่ีมำ :  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) 
/1    รวมรำยกำรภำษีเงินได ้ ปี 2554 จ ำนวน 3,102 ลำ้นบำท ปี 2555 จ ำนวน 1,416  ลำ้นบำท  ปี 2556 จ ำนวน 1,976  ลำ้นบำท และ 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 972 
ลำ้นบำท 
/2    ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  โดยก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจ
ควบคุม ปี 2554  จ ำนวน 1,541 ลำ้นบำท, ปี 2555 จ ำนวน 448 ลำ้นบำท ปี 2556  จ ำนวน  (436)   ลำ้นบำท และ 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน (1,530)  ลำ้นบำท 

  2.2.4.1.2  บริษัท พทีที ีโพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จ ากดั (PTTPM) 

(1) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดำ้นกำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและ 
ต่ำงประเทศใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลำ้นบำท  ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , PTTGC  และ 
IRPC ในสดัส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตำมล ำดบั  

ในส่วนของกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์ PTTPM รับผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติก  PE และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกโรงงำนผลิต
เม็ดพลำสติกของ PTTGC, รับเม็ดพลำสติก PP จำกโรงงำนบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกดั (HMC) และเม็ดพลำสติก PS จำก
โรงงำนบริษทัไทยสไตรีนิคส์ จ ำกดั (TSCL) นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัจดัหำผลิตภณัฑ์เม็ดพลำสติกวิศวกรรมและผลิตภณัฑ์เม็ด
พลำสติกชีวภำพ เช่น Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอ่ืนๆ จำกกำรน ำเขำ้มำจดัจ ำหน่ำยเพ่ือสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
PTTPM จดัจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย(Agents) และ    

ขำยตรง  

(3) กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั PTTPM  ณ  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร

จำก ปตท. จ ำนวน  5  คน นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ
บริษทั 
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 (4)   กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPM ในปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี       
                                          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 63,461 70,919 76,348 45,287 
รำยไดร้วม 63,720 71,133 76,666 45,334 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 63,520 70,990 76,404 45,239 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ 200 143 262 95 
สินทรัพยร์วม 6,625 8,084 9,203 8,535 
หน้ีสินรวม 6,141 7,459 8,313 7,641 
ส่วนของผูถื้อหุน้   484 625 890 894 

 2.2.4.1.3 บริษัท เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ จ ากดั (HMC) 

 ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม 2526 เพ่ือประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) 750,000 
ตนัต่อปี โดยโรงงำนตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง 

  ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. ในสดัส่วนกำรถือหุ้น
ร้อยละ 41.44 : 30.00 : 28.56 ตำมล ำดบั 

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจดัหำมำจำกภำยในประเทศภำยใตส้ัญญำซ้ือ

ขำยระยะยำว 

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 
 บริษทัฯ จ ำหน่ำยเม็ดพลำสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
67:33  

 (3) กำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษทั HMC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 10 คน โดยเป็นผูบ้ริหำร
และตวัแทนจำกปตท. จ ำนวน 4 คน  และ ปตท.ไดส่้งตวัแทนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของบริษทัฯ ตำมขอ้ตกลงท่ี
มีระหวำ่งผูถื้อหุน้  
 (4)    กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั HMC ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี    

                                                         หน่วย: ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 29,175 30,360 31,314 18,418 
รำยไดร้วม 30,835 30,741 31,936 18,687 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 25,937 27,240 29,329 16,316 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 4,898 3,501 2,607 2,371 
สินทรัพยร์วม 39,685 42,063 41,882 40,474 
หน้ีสินรวม 16,064 15,690 15,173 13,982 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 23,621 26,373 26,709 26,492 
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 (5) กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 
โครงกำร Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดว้ยโรงงำน PDH ขนำด 310,000 ตนั

ต่อปี และโรงงำน PP ขนำด 300,000 ตนัต่อปี โดยรับวตัถุดิบเป็นก๊ำซโพรเพนประมำณ 388,000 ตนัต่อปี จำกโรงแยกก๊ำซฯ ปตท. 
โดยมุ่งเนน้กำรผลิตเมด็พลำสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีรำคำสูงกวำ่เมด็พลำสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป โรงงำน PP 
และ PDH เร่ิมผลิตเชิงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยำยน 2553 และ 16 กมุภำพนัธ์ 2554 ตำมล ำดบั 

 2.2.4.1.4  บริษัท พทีที ีอาซาฮี เคมคิอล จ ากดั (PTTAC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2549 เพื่อผลิตสำร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ ก ำลงักำรผลิต 200,000 ตนัต่อปี ซ่ึง
น ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกำรผลิตเส้ือผ้ำ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและโรงงำนผลิตสำร Methyl 
Methacrylate (MMA : เมทิล เมตะคริเลต) ก ำลงักำรผลิต 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA 
โดยจะใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีใชก๊้ำซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตสำรอะคริโลไน
ไตรลแ์ทนกำรใชโ้พรพิลีน ท่ีตั้งของโรงงำนอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชตะวนัออก จงัหวดัระยอง  เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำร
ของสำร AN  และ MMA ในประเทศ และส่งออกต่ำงประเทศบำงส่วน  

ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. , Asahi และ Marubeni ในสดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 48.50 : 48.50 : 3  ตำมล ำดบั 

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 

      ใชก๊้ำซโพรเพนจำกโรงแยกก๊ำซฯ ปตท.  และ Acetone จำก บริษทั พีทีที ฟีนอล จ ำกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบ                 
หลกัในกำรผลิต 

(2)      กำรจดัจ ำหน่ำย 

      เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นไตรมำส 1 ปี 2556 บริษทัฯ จ ำหน่ำยสำร Acrylonitrile (AN) ในประเทศและ
ส่งออกต่ำงประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 : 41 และ จ ำหน่ำยสำร Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศและส่งออก
ต่ำงประเทศ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18 : 82  

(3)     กำรบริหำร 

       คณะกรรมกำร PTTAC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 6 คน โดยเป็นผูบ้ริหำรและ
ตวัแทนจำกปตท. จ ำนวน 3 คน และ ปตท. ไดส่้งตวัแทนเขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ตำมขอ้ตกลงท่ีมีระหวำ่งผูถื้อหุน้ 

(4)     กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTAC ปี 2554 –6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
                                                 หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - 1,279 9,954 8,057 
รำยไดร้วม 8 1,281 10,327 8,228 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 913 1,975 13,295 7,595 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (905) (694) (2,968) 633 
สินทรัพยร์วม 28,722 31,125 30,154 30,481 
หน้ีสินรวม 15,198 18,295 20,292 19,986 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,524 12,830 9,862 10,495 
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 2.2.4.1.5 บริษัท  พทีที ีโพลเีมอร์โลจสิตกิส์ จ ากดั (PTTPL) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยำยน 2549  โดย ปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว เพ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้นโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรทั้งในและต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย กำรบริหำรจดักำรบรรจุภณัฑ ์กำรบริหำรจดักำรเก็บสินคำ้ และกำรบริหำรขนส่งสินคำ้
ของกลุ่มบริษทั ปตท. ทั้ งทำงรถยนต์ รถไฟ และทำงเรือ  ด้วยระบบกำรจดักำรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  บริษทัฯ สำมำรถ
ให้บริกำรงำนโลจิสติกส์ส ำหรับเม็ดพลำสติกประมำณ 2 ลำ้นตนัต่อปี  และจะขยำยกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึนตำมกำรขยำยตวัของ
ธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแลว้ 1,200 ลำ้นบำท 

วตัถุประสงค์หลกัของกำรจัดตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ข้ึนนั้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในรำคำท่ีแข่งขนัไดใ้นตลำด และมุ่งเนน้กำรให้บริกำรท่ีมีประสิทธิภำพ และ
ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในดำ้น Achieve Cost Competitiveness และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ี 88 ไร่ ณ ต ำบล 
มำบตำพุด จงัหวดัระยอง  มีเน้ือท่ีในกำรจดัเก็บและกระจำยสินคำ้ประมำณ 95,768 ตำรำงเมตร เพ่ือให้บริกำรแก่ลูกคำ้ในกลุ่ม 
ปตท.  

(1) กำรบรรจุ กำรจดัเก็บ และกำรบริหำรคลงัสินคำ้ 
 ปัจจุบนั PTTPL ใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรบรรจุภณัฑแ์ละบริหำรคลงัสินคำ้ โดยผำ่นศูนยก์ระจำยสินคำ้ระหวำ่ง
ประเทศท่ีมำบตำพดุ และใหบ้ริกำรในสถำนประกอบกำรของลูกคำ้ในกลุ่ม ปตท. เช่น PTTGC, HMC  และ PPCL เป็นตน้ 

(2) กำรขนส่งสินคำ้ 
PTTPL ใหบ้ริกำรขนส่งเมด็พลำสติกและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยให้บริกำรขนส่งแบบ 

Multi Modal ทั้งทำงรถยนต ์รถไฟ และทำงเรือ 

(3)   กำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริษทั PTTPL ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก 

ปตท. ทั้งหมด  นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยให้ผูบ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ PTTPL ซ่ึงรวมถึง
กรรมกำรผูจ้ดักำร  

(4)   กำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTPL ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

                                      หน่วย : ลำ้นบำท    

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,381 1,668 1,720 952 
รำยไดร้วม 1,395 1,682 1,736 960 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 1,121 1,282 1,359 741 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 274 400 377 219 
สินทรัพยร์วม 2,943 3,195 3,392 3,313 
หน้ีสินรวม 1,433 1,285 1,105 807 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,510 1,910 2,287 2,506 
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2.2.4.1.6 บริษัท  พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริง จ ากดั (PTTME)  

จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนสิงหำคม 2547 โดยเป็นกำรถือหุ้นร่วมกนัระหวำ่ง บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) (60%) 
(ปัจจุบนัคือ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)) และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเร่ิมในกำรก่อตั้ง
คือ บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (NPTC)  

เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2551 NPTC ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นบริษทั อลัลำยแอนด์ แพลนเซอร์วิส จ ำกดั (APS)  และไดเ้ปล่ียน                   
ผูถื้อหุ้นจำกบริษทั Toyo Thai Corporation เป็น บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2552  ไดเ้ปล่ียนช่ือ 
เป็นบริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกดั (PTTME) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจดำ้นวิศวกรรม กำร
ออกแบบก่อสร้ำง และงำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งให้บริกำรงำนซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ในโรงงำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและ
โรงงำนอุตสำหกรรมทุกประเภท  ส ำนักงำนของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 22/2  ถนนปกรณ์สงเครำะห์รำษฎร์   ต ำบลมำบตำพุด  
อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง  21150 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท เป็นทุนท่ีออก
และช ำระแลว้จ ำนวน 136,849,040 บำท และสดัส่วนกำรถือหุน้ระหวำ่ง ปตท. : PTTGC อยูท่ี่ร้อยละ 40 : 60 

(1) กำรใหบ้ริกำร 

 PTTME ใหบ้ริกำรดำ้นซ่อมบ ำรุง และวศิวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) กำรออกแบบ ก่อสร้ำง และ
งำนก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงงำนตรวจสอบโรงงำน ส ำหรับบริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคำ้ทัว่ไป 

(2) กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร PTTME ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 2 คน   

(3) กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTME ในปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

           หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,933 2,247 3,715 1,581 
รำยไดร้วม 1,948 2,252 3,727 1,586 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 1,802 2,205 3,723 1,622 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 146 47 4 (36) 
สินทรัพยร์วม 1,028 1,420 1,853 1,734 
หน้ีสินรวม 513 929 1,382 1,299 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 515 491 471 435 

 

2.2.4.1.7 บริษัท พทีที ีเอนเนอร์ยี ่โซลูช่ันส์ จ ากดั (PTTES) 
 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ไดจ้ดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพื่อใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำทำงเทคนิควศิวกรรม และด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. โครงสร้ำงผูถื้อหุน้
ประกอบดว้ย  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) และ 
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้ในสดัส่วนบริษทัละร้อยละ 20 
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(1) กำรใหบ้ริกำร  

      บริษทัด ำเนินธุรกิจในกำรใหบ้ริกำรทำงเทคนิควศิวกรรมเพ่ือสนบัสนุนกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ดำ้นต่ำงๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่  ดำ้นกำรจดักำรพลงังำน , ดำ้นกำรพฒันำโครงกำร , ดำ้นกำรจดักำรควำมเส่ียง ควำม
ปลอดภยัของกระบวนกำรผลิต  และกำรปรับปรุงควำมน่ำเช่ือถือของอุปกรณ์รวมทั้งกำรพฒันำเทคโนโลยแีละควำมรู้ควำม
ช ำนำญทำงดำ้นเทคนิคของกลุ่ม ปตท. ใหมี้ศกัยภำพสูง และสำมำรถแข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล 

(2) กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร  PTTES ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท. จ ำนวน 2 คน และ              
ปตท.ไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำกปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรดว้ย 

(3)  ผลกำรด ำเนินงำนของ PTTES ในปี 2554  - 6 เดือน ปี 2557  เป็นดงัน้ี                                                                                                                                      
                                                                                                                                                              หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 86 412 454 249 

รำยไดร้วม 87 417 464 252 

ค่ำใชจ่้ำยรวม(รวมภำษี)  80 404 447 249 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 6 13 17 3 

สินทรัพยร์วม 198 353 410 378 

หน้ีสินรวม 42 183 223 196 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 156 170 187 182 

     
                         2.2.4.1.8  บริษัท พทีที ีเอม็ซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) 

คณะกรรมกำรปตท.ในกำรประชุมนดัพิเศษ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให ้ปตท. 
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑพ์ลำสติกชีวภำพชนิด                       
พอลิบิวทิลีนซคัซีเนต (Polybutylene Succinate หรือ PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสำมำรถสลำยตวัได้
ภำยในอุณหภูมิปกติ 

(1) ปตท. และ MCC ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จ ำกดั (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PTTMCC) เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม พ.ศ. 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 360 ลำ้นบำท ต่อมำไดมี้กำรเพ่ิมทุนเป็น 1,860 ลำ้นบำท โดย 
ปตท. และ MCC ถือหุน้ฝ่ำยละเท่ำกนั  ในระหวำ่งปี 2554 – วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 เร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์ 2556 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีควำมกำ้วหนำ้ใน
กำรก่อสร้ำงท่ี 85%  คำดวำ่จะเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยภ์ำยในไตรมำส 2/2558 

 ลงนำมในสญัญำซ้ือวตัถุดิบ (BSA supply agreement) กบั Bioamber Sarnia Inc. เม่ือเดือนเมษำยน 2557  

 Pre-marketing เพื่อพฒันำตลำด PBS 
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                (2)  กำรบริหำร 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 จ ำนวน 6 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจำกปตท.จ ำนวน 3 คน และ 
MCC จ ำนวน 3 คน โดยผูบ้ริหำรจำก MCC ด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ ผูบ้ริหำรจำกปตท. ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทัฯ 

(3) กำรจดัหำวตัถุดิบ 

        สำรตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นกำรผลิต PBS ไดแ้ก่ Bio-Succinic Acid(BSA) และสำร 1,4 Butanediol (BDO) โดยระหวำ่ง
ช่วงท่ีโรงงำน BSA ยงัไม่แลว้เสร็จ บริษทัฯจะน ำเขำ้ BSA มำใชใ้นกำรผลิต  และในส่วนของ BDO นั้นระยะแรกบริษทัฯมีควำม
จ ำเป็นตอ้งน ำเขำ้  ทั้งน้ีบริษทัฯมีแผนท่ีด ำเนินกำรพิจำรณำกำรลงทุนโครงกำรผลิต  BSA และ Bio-based BDO ในประเทศไทย 
โดยจะติดตำมกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตกบัผูพ้ฒันำต่อไป 

(4) กำรเงิน 
        ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 

                                                                                                            หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - - - 
รำยไดอ่ื้น 7 8 23 7 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 15 37 118 51 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (8) (29) (95) (44) 
สินทรัพยร์วม 359 329 1,646 2,040 
หน้ีสินรวม 7 6 139 356 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 352 323 1,507 1,684 

 
2.2.4.1.9  บริษัท พทีที ีพเีอม็เอม็เอ จ ากดั (PTTPMMA) 

  คณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที พีเอม็เอม็เอ 
จ ำกดั (PTTPMMA) เพ่ือลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติก Poly Methyl Methacrylate (PMMA) ขนำดก ำลงั
กำรผลิต 40,000 ตนัต่อปี รวมถึงผลิตและจ ำหน่ำยเมด็พลำสติกดงักล่ำว  

(1) ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที  พีเอม็เอม็เอ จ ำกดั (PTTPMMA) เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 โดยปตท.ถือหุน้ 
 100%  ดว้ยทุนจดทะเบียน  660 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 6.60 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

(2)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 จ ำนวน 3 คน เป็นผูบ้ริหำรจำกปตท.ทั้งหมด  นอกจำกน้ีปตท. 
ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำกปตท.เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ PTTPMMA ซ่ึงรวมถึงรักษำกำรกรรมกำรผูจ้ดักำร  

  (3) กำรจดัหำวตัถุดิบ 

          PTTPMMA อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำสัญญำซ้ือขำยวตัถุดิบหลกัในกำรผลิต PMMA ไดแ้ก่ Methyl Methacrylate 
(MMA) กบับริษทั PTT Asahi Chemical Company (PTTAC) 
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(4) กำรด ำเนินงำน 

          จำกสถำนกำรณ์ดำ้นรำคำเมด็พลำสติก PMMA ในช่วงปี 2556-2557 ท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัและส่งผล
กระทบต่อผลตอบแทนทำงเศรษฐศำสตร์ของโครงกำรฯ PTTPMMA จึงตอ้งด ำเนินกำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรลงทุน ดงัน้ี 

 ดำ้นเทคโนโลย ี: ด ำเนินกำรออกแบบใหค้รบตำมสญัญำ license เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพลำสติก PMMA  ท่ีได้
จดัซ้ือจำกบริษทั Asahi   Kasei Chemicals Corporation ประเทศญ่ีปุ่น  

 ดำ้นวิศวกรรม : แจง้ยกเลิกกำรประมูลงำนก่อสร้ำงโรงงำน และอยูร่ะหวำ่งกำรทบทวนกำรออกแบบโรงงำน
เบ้ืองตน้ (Basic Engineering Design) เพ่ือลดค่ำก่อสร้ำงโรงงำนลง 

 ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม – อยูร่ะหวำ่งกำรทบทวนผลกระทบต่อรำยงำนผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนแผนและนโยบำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ในกรณีท่ีตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบงำนก่อสร้ำง  

 ดำ้นวตัถุดิบ สำธำรณูปโภค และท่ีดิน : อยูร่ะหวำ่งติดต่อและเจรจำกำรซ้ือ-ขำย วตัถุดิบ, สำธำรณูปโภค ท่ีดิน  

 กำรส่งเสริมกำรลงทุน : ส่งแบบแจง้ยนืยนักำรด ำเนินโครงกำรฯ รอบปีท่ี 1 ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน ตำมเง่ือนไขในบตัรส่งเสริมฯ ท่ีไดรั้บอนุมติั 

(5) กำรเงิน 

                          ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 17 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2556  และ 6 เดือน ปี 2557  เป็นดงัน้ี 
                                                                                    หน่วย : ลำ้นบำท 

งบการเงนิ 17 มิ.ย.- 31 ธ.ค.2556 6 เดอืน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร - - 
รำยไดอ่ื้น 0.87 1.29 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 2.41 4.37 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                (1.54) (3.08) 
สินทรัพยร์วม                  250 172 
หน้ีสินรวม                    87 12 
ส่วนของผูถื้อหุน้                   163 160 

 
2.2.4.2 หน่วยธุรกจิการกลัน่  

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนัผำ่นบริษทัในเครือ 4 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (TOP) 
บริษทั สตำร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) (SPRC) บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) (BCP) และบริษทั ไออำร์
พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC)  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจขำยน ้ ำมนัดิบท่ี ปตท. จดัหำมำจำกแหล่งน ้ ำมนัในประเทศและต่ำงประเทศให้กบัโรงกลัน่และรับซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่เพ่ือจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลูกคำ้ของกลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ปริมำณผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั
ส ำเร็จรูปท่ี ปตท. รับซ้ือจะอำ้งอิงจำกสดัส่วนกำรถือหุน้ของ ปตท. ในโรงกลัน่นั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลำสำมปี และ 6 เดือน ปี 2557 ท่ีผ่ำนมำ โรงกลัน่น ้ ำมนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท.  มีก ำลงักำรกลัน่
และอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรกลัน่ท่ีเกิดจำกกำรน ำน ้ ำมนัดิบเขำ้กลัน่ ดงัน้ี 
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                                                                                                                                                  หน่วย : พนับำร์เรลต่อวนั 

 
 

โรงกลัน่ 
 
 

 
 

ก ำลงั 
กำรกลัน่
น ้ ำมนัดิบ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  6 เดือน ปี 2557 
ปริมำณ 
น ้ำมนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัรำกำร 
ใชก้ ำลงั 
กำรกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
น ้ำมนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัรำกำร 
ใชก้ ำลงั 
กำรกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
น ้ำมนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัรำกำร 
ใชก้ ำลงั 
กำรกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมำณ 
น ้ำมนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัรำกำร 
ใชก้ ำลงั 
กำรกลัน่ 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 283 103 278 101 280 102 274 100 
SPRC/2 155 153 99 161 104 161 104 122 79 
BCP/3 120 90 75 77 64  102  85 73 61 
IRPC /4 215 160 74 175 81 181 84 173 80 
PTTGC/5 145 131 90 146 100 132 91 148 102 

    ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน, กลุ่ม ปตท. 
 /1 ในปี 2554 TOP มีกำรซ่อมบ ำรุงหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำหน่วยท่ี 2 และหน่วยกลัน่สุญญำกำศหน่วยท่ี 3 รวมระยะเวลำ

ประมำณ 19 วนั 
  ในปี 2555  TOP หยดุเดินเคร่ืองหน่วยต่ำงๆ เพ่ือท ำกำรซ่อมบ ำรุงตำมวำระ ไดแ้ก่ หน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัดีเซลท่ี 2 (HDS2: 

Hydrodesulfurization2) พร้อมเปล่ียนสำรเร่งปฏิกิริยำระหวำ่งวนัท่ี 4 – 17 พ.ค. 55  หน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 1 (CDU-1) หน่วยก ำจดัสำร
ปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 1 (HDT-1) และหน่วยกลัน่สุญญำกำศท่ี 1 (HVU-1) ระหวำ่งวนัท่ี 15 ส.ค. - 10 ก.ย.55 

  ในปี 2556 TOP หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฏิกิริยำท่ี 1 (CCR-1) ระหวำ่งวนัท่ี 21-31 ม.ค.56 และหยดุซ่อมบ ำรุง
หน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 2 (CDU-2) รวมทั้งหน่วยก ำจดัสำรปนเป้ือนในน ้ำมนัเบนซินท่ี 2 (HDT-2) ระหวำ่งวนัท่ี 5-20 พ.ค. 56 และหน่วย
เพ่ิมออกเทนดว้ยสำรเร่งปฎิกิริยำท่ี 2 (CCR-2) ระหวำ่งวนัท่ี 1-21 พ.ค. 56 

  ในปี 2557 หยดุซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผนของหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบหน่วยท่ี 3 (CDU-3) ตั้งแต่กลำง มิ.ย. 57 ถึงปลำย ก.ค. 57 
 /2 ในปี 2554 SPRC หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ HVGO ตำมก ำหนดเวลำ ระหวำ่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลำ 15 วนัต่อเน่ืองและหยดุซ่อม

บ ำรุงหน่วยกลัน่ PGP และ RFCCU เน่ืองจำกกำรสูญเสียควำมสมดุลของแรงดนัในวำลว์ตวัหลกัลดต ่ำลง ระหวำ่งวนัท่ี 6-7 และ 13 มี.ค. 
54 เป็นเวลำ 3 วนั 

  หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU ช่วงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน 9 วนั 
  หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ DHTU ตำมแผนเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนตวัเร่งปฏิกิริยำและเตรียมกำรเช่ือมโยงกบักระบวนกำรผลิตใหม ่ 

ระหวำ่งวนัท่ี 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน  37 วนั 
  ในปี 2555 หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี 24-26 ม.ค. 55 และ 13-17 ส.ค. 55  เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน 8 วนั หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วย

กลัน่ DHTU  วนัท่ี13-27  มี.ค. 55 เป็นเวลำ 15 วนั และหยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่  NHTU ช่วง 22 -30 ต.ค. 55 เป็นเวลำทั้งส้ิน 9 วนั 
  ในปี 2556 หยดุซ่อมบ ำรุงหน่วยกลัน่ RFCCU วนัท่ี  20-24 มิ.ย. 56 เป็นเวลำรวมทั้งส้ิน 5 วนั 
  ในปี 2557 SPRC หยดุซ่อมบ ำรุงประจ ำปี ในวนัท่ี 8 ก.พ. – 18 มี.ค. รวม 38 วนั  
 /3 ปี 2554  BCP หยดุซ่อมบ ำรุงประจ ำปีในวนัท่ี 3 ก.พ. – 6 มี.ค. 54 จ ำนวน 32 วนั 
  ปี 2555 หยดุซ่อมบ ำรุงประจ ำปี  ในวนัท่ี 25 พ.ค. -23 มิ. ย. 55 จ  ำนวน 30 วนั และหยดุซ่อมแซมหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 3 ก ำลงัผลิต 80 

พนับำร์เรลต่อวนัเน่ืองจำกอุบติัเหตุติดไฟในหอแยกน ้ำมนัก๊ำด วนัท่ี 4  ก.ค. – 5 พ.ย. 55 จ  ำนวน 125 วนั 
                         ปี 2557 หยดุซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่ตำมแผนกำรหยดุซ่อมบ ำรุงประจ ำปีรวมถึงมีกำรเปล่ียนหอกลัน่ใหม ่(100 KBD) ทดแทนหอกลัน่เดิม   
                        (80 KBD) ของหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบท่ี 3 โดยใชเ้วลำทั้งส้ิน 46 วนั (พ.ค. – 15 มิ.ย. 57) 
 /4 ในปี 2554 IRPC หยดุซ่อมบ ำรุงโรงงำนปิโตรเคมีตำมก ำหนดเวลำ นำน 3 สปัดำห์ ในไตรมำส 1 และหยดุซ่อมบ ำรุงใหญ่ตำมแผน 

ระหวำ่งวนัท่ี 31 ต.ค – 18 ธ.ค. เป็นเวลำรวม 49 วนั 
 /5 ในปี 2554 มีกำรหยดุซ่อมบ ำรุงตำมแผนระหวำ่งวนัท่ี 1 ก.พ. -19 มี.ค. เป็นเวลำรวม  47 วนั 
                   ปี 2556  มีกำรหยดุซ่อมบ ำรุงตำมแผนระหวำ่งวนัท่ี  15 พ.ค. – 21 มิ.ย. เป็นเวลำรวม  38 วนั และหยดุซ่อมบ ำรุงหน่วย Hydrocracking 

Unit ระหวำ่งวนัท่ี 3-11 ก.ค. เป็นเวลำ 9 วนั  
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โดยโรงกลัน่มีกำรผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปออกมำ ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 ดงัน้ี 
                                                                                                                                      หน่วย : ลำ้นบำร์เรล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 21 20 19 9 
น ้ำมนัเบนซิน/2 46 46 59 18 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงอำกำศยำน/น ้ำมนัก๊ำด 36 32 37 21 
น ้ำมนัดีเซล 126 140 139 61 
น ้ำมนัเตำ 32 32 32 13 
ยำงมะตอย 4 4 4 2 
อ่ืนๆ 46 54 53 32 

รวม 310 328 343 155 
      ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน  

     หมำยเหตุ :  ปริมำณกำรผลิตผลิตภณัฑน์ ้ำมนัส ำเร็จรูปท่ีผลิตจำก 4 โรงกลัน่ รวมกบัท่ีผลิตจำกบริษทั PTTGC 
/1      LPG 1 ตนั เท่ำกบั 11.64 บำร์เรล (หรือ 1 บำร์เรล เท่ำกบั 0.0859 ตนั) 
/2     รวมน ้ำมนัเบนซินพ้ืนฐำน  
 

ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ำกแต่ละโรงกลัน่ไดมี้กำรจดัจ ำหน่ำยทั้งในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยยงัตลำด
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

                                                                                             หน่วย : พนับำร์เรลต่อวนั 

โรงกลัน่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

ปริมำณกำร 
จ ำหน่ำย 

  สดัส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมำณกำร 
  จ ำหน่ำย 

  สดัส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมำณ
กำร 

  จ ำหน่ำย 

  สดัส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

  ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมำณ
กำร 

  จ ำหน่ำย 

สดัส่วนกำร
จ ำหน่ำย 

ในประเทศ / 
ต่ำงประเทศ 

(ร้อยละ) 

TOP  305  87/13  296  88/12 296 84/16 292 90/10 
SPRC  166  81/19  178  78/22 181 81/19 142 85/15 
BCP/1  103  86/14  100  89/11  121  83/17 108 90/10 
IRPC  135  64/36  157  61/39 157 61/39 155 65/35 
PTTGC/2  151  68/32  193  70/30 193 70/30 203 77/23 
 ท่ีมำ  : กลุ่ม ปตท. 

 /1 บำงจำก มีกำรจดัหำ/แลกเปล่ียนผลิตภณัฑน์ ้ำมนัส ำเร็จรูปจำกโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมำจ ำหน่ำยในตลำดของ
ตนเอง 

 /2 PTTGC (PTTAR ในปี 2553) เป็นปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉพำะหน่วยกลัน่น ้ำมนัดิบ 

 
2.2.4.2.1   บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (TOP) 

บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจกำร
กลัน่น ้ ำมนัท่ีมีกระบวนกำรผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภำพสูงเพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัปิโตรเลียมส ำเร็จรูปป้อนตลำดใน
ประเทศเป็นส่วนใหญ่   ทั้ งยงัขยำยกำรลงทุนให้ครอบคลุมธุรกิจกำรผลิตสำรพำรำไซลีน ธุรกิจกำรผลิตน ้ ำมนัหล่อล่ืนพ้ืนฐำน 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจขนส่งน ้ ำมนัดิบ น ้ ำมนัปิโตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทำงเรือและทำงท่อ ธุรกิจดำ้นกำรบริหำรจดักำร
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เรือ ธุรกิจพลงังำนทดแทน ธุรกิจสำรท ำละลำย และธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลำกรส ำหรับเครือไทยออยล์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557  ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในสดัส่วนร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยำยน 2507 ดว้ยก ำลงักำรกลัน่  
น ้ ำมนัดิบเร่ิมแรก 35,000 บำร์เรลต่อวนั หลงัจำกนั้นไดมี้กำรลงทุนพฒันำและขยำยก ำลงักำรผลิตอยำ่งต่อเน่ืองจนในปี 2550 มี
ก ำลงักำรผลิตท่ี  220,000  บำร์เรลต่อวนั จำกนั้นในเดือน มิถุนำยน 2550 TOP มีก ำลงักำรกลัน่เพ่ิมข้ึนจำกควำมส ำเร็จของ
โครงกำร Hot Oil  ซ่ึงท ำกำรเช่ือมโยงใหร้ะบบของ TLB ส่งควำมร้อนมำเพ่ิมอุณหภูมิของน ้ ำมนัดิบใหสู้งข้ึนก่อนเขำ้สู่หน่วยกลัน่
ท่ี 1 ท ำให้ก ำลงักำรกลัน่ของTOP เพ่ิมข้ึนอีกประมำณ 5,000 บำร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บำร์เรลต่อวนั และในเดือน ธันวำคม 
2550 กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงหน่วยกลัน่ส่วนขยำยเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ท ำให้ปัจจุบนั TOP มีก ำลงั
กำรกลัน่เพ่ิมเป็น 275,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 25 ของก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัดิบทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ี TOP จดัวำ่เป็น
โรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐำนกำรผลิตเชิงพำณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนกำรตลำดของธุรกิจน ้ ำมนัของ ปตท. 

(1) กำรผลิต 

TOP จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภำพทำงดำ้นกำรผลิตสูง มีควำมคล่องตวัในกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตและกำร
เลือกใชน้ ้ ำมนัดิบ สำมำรถผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีมูลค่ำในเชิงพำณิชยสู์ง โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีหลำกหลำยคือมี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสำมำรถกลัน่น ้ ำมนัเตำให้เป็น
น ้ ำมนัดีเซล น ้ ำมนัอำกำศยำน และน ้ ำมนัเบนซินได้เพ่ิมข้ึน กำรผลิตของ TOP จะใชน้ ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำจำกทั้งภำยนอกและ
ภำยในประเทศ โดยแหล่งภำยนอกประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรน ำเขำ้ทั้งจำกแหล่งตะวนัออกกลำงผ่ำนกำรขนส่งทำงทะเล 
ส ำหรับแหล่งภำยในประเทศจะขนส่งทำงรถไฟและทำงเรือ ทั้งน้ีกำรเลือกใชน้ ้ ำมนัดิบจะข้ึนอยู่กบัรำคำและผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ  

TOP จ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปใหก้บั ปตท. ตำมสญัญำ Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงท่ีจะซ้ือขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูป ณ รำคำตลำดตำมขั้นตอนกำรก ำหนด
ปริมำณของผลิตภณัฑ ์ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ POCSA ทั้งน้ีตำมขั้นตอนกำรก ำหนดปริมำณของผลิตภณัฑ ์
ปตท. ตอ้งเสนอชนิดและปริมำณของผลิตภณัฑท่ี์ ปตท. ตอ้งกำร ซ่ึงตอ้งเป็นปริมำณอยำ่งนอ้ยร้อยละ 49.99 ของก ำลงักำรกลัน่ 
และ TOP จะแจง้ใหท้รำบถึงชนิดและปริมำณผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ สำมำรถส่งมอบให ้ปตท. ไดภ้ำยในเวลำท่ีตกลงกนั นอกจำกน้ี 
ปตท. มีสิทธิพิเศษตำมสญัญำท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ณ รำคำตลำดในขณะนั้นก่อนลูกคำ้รำยอ่ืนในปริมำณสูงสุดร้อยละ 100 ของก ำลงั
กำรผลิตของบริษทัฯ  ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง TOP เพ่ือกำรจ ำหน่ำยในตลำดภำยในประเทศใหไ้ดม้ำกท่ีสุด และบริษทัฯ ตอ้ง
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำรของ ปตท. ในกำรผลิตผลิตภณัฑข์อง TOP ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นเชิง
พำณิชยแ์ละในทำงเทคนิค เง่ือนไข และขอ้ก ำหนดของกำรซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส ำเร็จรูปของ TOP   

สัญญำ POCSA สำมำรถถูกยกเลิกโดยท่ีคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้ควำมจ ำนงดงักล่ำวให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หน่ึงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่นอ้ยวำ่ 12 เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สัญญำไม่สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงก่อนครบรอบปีท่ี 13 
นบัจำกวนัท่ีสญัญำ POCSA มีผลบงัคบัใช ้ 

ในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม TOP ไดมี้กำรด ำเนินโครงกำร
ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดำ้นมลพิษ โดยกำรผลิตน ้ ำมนัดีเซลมำตรฐำน EURO IV ซ่ึงลดก ำมะถนัในน ้ ำมนัลงไดถึ้ง 7 
เท่ำ รวมทั้งกำรติดตั้ง Low Nox Burner เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด ์ กำรติดตั้งระบบ Continuous Emission 
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Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภำพอำกำศใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมไปถึงกำรน ำควำมร้อนจำกไอเสียท่ี
ปล่อยท้ิงจำกเคร่ืองผลิตไฟฟ้ำกงัหนัก๊ำซกลบัมำใชใ้หม่   

(2)   กำรจ ำหน่ำย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 TOP มีกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 90  และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 10 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

 (3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำรของ TOP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ย กรรมกำรทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมกำรท่ีเป็น
กรรมกำร/ผูบ้ริหำรจำก ปตท. จ ำนวน 3 คนซ่ึงรวมถึงประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของ TOP  

(4) ผลกำรด ำเนินงำนของ TOP ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557  เป็นดงัน้ี 
  หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 446,241 447,432 414,599 213,291 
รำยไดร้วม /1 448,809 451,732 419,047 216,702 
ค่ำใชจ่้ำยรวม /2 433,602 439,076 408,194 211,944 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/3 14,853 12,320 10,394 4,757 
สินทรัพยร์วม 154,568  170,676 208,519 197,539 
หน้ีสินรวม 69,534 79,953 113,681 100,914 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 85,034 90,724 94,838 96,624 
ท่ีมำ  : บริษทั ไทยออยล ์จ  ำกดั (มหำชน) 
/1 รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั ปี 2554 จ ำนวน 72,697 ลำ้นบำท ปี 2555 จ ำนวน 72,696 ลำ้น

บำท ปี 2556 จ  ำนวน 533,267 ลำ้นบำท งวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 419 ลำ้นบำท 
/2 รวมรำยกำรภำษีเงินได ้(เครดิตภำษีเงินได)้  ปี 2554 จ  ำนวน 5,274 ลำ้นบำท และ ปี 2555 จ  ำนวน 1,789 ลำ้นบำท และ ปี 2556 จ ำนวน 1,158 

ลำ้นบำท และ งวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 649] ลำ้นบำท และตน้ทุนทำงกำรเงิน ปี 2554  จ  ำนวน 2,126 ลำ้นบำท ปี 2555 จ ำนวน 2,343 
ลำ้นบำท ปี 2556 จ ำนวน 3,786 ลำ้นบำท และ งวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 1,969 ลำ้นบำท 

/3   ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  ปี 2554 จ ำนวน 354 ลำ้นบำท ปี 2555 จ ำนวน 336 
ลำ้นบำท ปี 2556 จ  ำนวน 460 ลำ้นบำท งวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 129 ลำ้นบำท 

 

(5) กำรจดัโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจดัหำเงินกู ้ 

 TOP ไดมี้กำรบริหำรเงินของบริษทัในเครือในเชิงบูรณำกำร เพ่ือลดควำมเส่ียงทำงกำรเงินอนัจะส่งผลให้สำมำรถ
ประหยดัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินได ้ทั้งน้ียงัให้ควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรกระจำยแหล่งเงินกู้ สกุลเงินกูแ้ละ
ประเภทอตัรำดอกเบ้ียใหเ้หมำะสมกบัโครงสร้ำงธุรกิจโดยมุ่งเนน้กำรกระจำยควำมเส่ียงและตน้ทุนกำรเงินท่ีแข่งขนัไดเ้ป็นหลกั  

 ในดำ้นกำรบริหำรกำรเงินของ TOP และบริษทัในเครือนั้นไดใ้ห้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งจดัโครงสร้ำงเงินทุนใหมี้ควำมเหมำะสม ซ่ึงจะมีทั้งกำรปรับเง่ือนไขกำรกูเ้งิน กำรกระจำยแหล่งเงินทุน เช่น 
กำรออกหุน้กูเ้พ่ือขำยนกัลงทุนสถำบนั และนกัลงทุนรำยยอ่ย กำรเตรียมวงเงินส ำรองจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว๋สัญญำ
ใชเ้งินระยะสั้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียน TOP ยงัให้ควำมส ำคญักบัระเบียบวินัยทำงกำรเงิน 
(Financial Discipline) เน่ืองจำกเป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ยวดในกำรบริหำรกิจกำรท่ำมกลำงควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจเช่นในปัจจุบนั 
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โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัลงทุนสถำบนัในตลำดทุนอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือให้นกัลงทุนมีควำมมัน่ใจและ
เช่ือถือในกำรด ำเนินงำน 

 TOP ไดมี้กำรออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลกัประกนั จ ำนวน 350 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อำยุของ  
หุน้กู ้10 ปี ประเภทช ำระคืนเงินตน้คร้ังเดียว ซ่ึงจะครบก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในวนัท่ี  9 มิถุนำยน 2558 และหุ้นกูส้กุลเงินบำท
ชนิดไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 5 ชุด จ ำนวนรวม 27,750 ลำ้นบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2556 จ ำนวน 2,750 ลำ้นบำท 
ปี 2557 จ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท  ปี 2560 จ ำนวน 2,500 ลำ้นบำท ปี 2565 จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท และ ปี 2570 จ ำนวน 7,500 ลำ้น
บำท และในปี 2556 TOP ไดอ้อกหุน้กูจ้  ำนวน 1,000 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น หุ้นกูร้ะยะเวลำไถ่ถอน 10 ปี จ ำนวน 500 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ และหุน้กูร้ะยะเวลำไถ่ถอน 30 ปี จ ำนวน 500 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

(6) โครงกำรขยำยงำนกลัน่และโครงกำรอ่ืนๆ 

 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพหน่วยกลัน่น ้ ำมนัสุญญำกำศท่ี 2  (High Vacuum Unit) : เป็นโครงกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรกลัน่แยกน ้ ำมนัเตำชนิดเบำ (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจำกน ้ ำมนัหนกั (Short 
Residue) ซ่ึงน ้ ำมนัเตำชนิดเบำท่ีกลัน่แยกไดเ้พ่ิมข้ึนน้ี สำมำรถน ำไปเพ่ิมคุณค่ำเป็นน ้ ำมนัส ำเร็จรูปมูลค่ำสูงได ้ เช่น     
น ้ ำมนัเบนซิน และน ้ ำมนัดีเซล เป็นตน้ โครงกำรดงักล่ำวครอบคลุมกำรติดตั้งหน่วยกลัน่ Deep Cut และกำรปรับปรุง
หน่วยผลิตต่อเน่ืองอ่ืนๆ โดยใชเ้งินลงทุนประมำณ 3,000 ลำ้นบำท ขณะน้ี อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง โครงกำร
แลว้เสร็จและสำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นไตรมำส 2 ปี 2557 

 โครงกำรปรับปรุงคุณภำพก๊ำซท้ิง (Emission Improvement Project – EIP)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรก ำจดัก๊ำซ
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) ในก๊ำซท้ิงจำกกำรเผำไหมใ้ห้อยู่ในมำตรฐำนท่ีต ่ำกว่ำ 500 ส่วนในลำ้นส่วน เพื่อปรับปรุง
คุณภำพส่ิงแวดลอ้มให้ดียิ่งข้ึน และรองรับโครงกำรต่ำงๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตตำมแผนกลยทุธ์องคก์ร โดยโครงกำร 
ดงักล่ำวใชเ้งินลงทุนรำว 7,000 ลำ้นบำท และครอบคลุมรวมกำรติดตั้งหน่วยก ำจดัก ำมะถนัหน่วยใหม่ (Sulfur Recovery 
Unit & Tail Gas Treating Unit) โดย TOP ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
(BOI) ส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร เทียบเท่ำกบัเงินลงทุนในโครงกำรดงักล่ำว 

 โครงกำรผลิตสำร Linear Alkyl Benzene (LAB) ของบจ. ไทยพำรำไซลีน: บจ. ไทยพำรำไซลีน และบริษทัมิตซุย แอนด ์
คมัปนี จ ำกดั ไดจ้ดัร่วมกนัตั้งบจ. ลำบิกซ์ ข้ึนในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตสำร LAB ขนำดก ำลงั
กำรผลิต 100,000 ตนัต่อปี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงสำร LAB น้ีเป็นวตัถุดิบหลกัในกำรผลิตสำรซักลำ้ง          
บจ. ลำบิกซ์ไดเ้ลือกใชก้ระบวนกำรผลิตของบริษทั UOP Limited Liability Company ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเช่ือมต่อกระบวนกำรผลิตทั้งหมดเขำ้กบักระบวนกำรผลิตหลกัของเครือไทยออยล์ ให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรสูงสุด เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั (Competitiveness) โดยใชเ้งินลงทุนรำว 
12,000 ลำ้นบำท โดยสำร LAB ท่ีผลิตข้ึนจะช่วยทดแทนกำรน ำเขำ้ของประเทศไทยท่ีมีกำรน ำเขำ้สูงถึงรำว 70,000 ตนั
ต่อปี และยงัสำมำรถส่งออกไปยงัภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งเป็นผูน้ ำเขำ้สุทธิ เน่ืองจำกปัจจุบนัมีโรงงำนผลิต
สำร LAB เพียงแห่งเดียว และโรงงำนดงักล่ำวไม่ไดมี้กำรเช่ือมต่อกบัส่วนโรงกลัน่ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรผลิต
อยำ่งสม ่ำเสมอ ขณะท่ีควำมตอ้งกำรสำร LAB เพ่ิมข้ึนตำมควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ โครงกำรผลิตสำร LAB น้ีจะ
ช่วยเสริมศกัยภำพของประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลำงกำรผลิต และส่งออกสำรซกัลำ้งของภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ขณะน้ีโครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง และคำดว่ำจะแลว้เสร็จ พร้อมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้น ปี  
2558 เพ่ือรองรับกำรเปิดตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

 โครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำแห่งใหม่ภำยใตโ้ครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration  : ไทยออยลมี์ 
กลยทุธ์กำรลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเพ่ือกระจำยควำมเส่ียงจำกธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนัและปิโตรเคมีท่ีวฏัจกัรธุรกิจมีควำม
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ผนัผวน ไปยงัธุรกิจท่ีมีโครงสร้ำงรำยไดท่ี้แน่นอน ควำมเส่ียงต ่ำ และยงัช่วยเสริมควำมมัน่คงในกำรจดัหำไฟฟ้ำและ
ไอน ้ ำของเครือไทยออยลด์ว้ย ในปี 2554ไทยออยลไ์ดผ้ำ่นกำรคดัเลือกให้ขำยไฟฟ้ำภำยใตโ้ครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก 
(Small Power Producer: SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสญัญำ Firm จ ำนวน 2 โครงกำร โครงกำรละ 90 เมกะวตัต ์
มีก ำหนดจ่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์ ภำยในปี 2559 โดยมีเงินลงทุนโครงกำรคิดเป็นมูลค่ำประมำณ 380 ลำ้นเหรียญฯ 
โครงกำรขยำยกองเรือของ บจ. ไทยออยลม์ำรีน :  บจ. ไทยออยลม์ำรีน มีแผนกำรลงทุนในกำรจดัหำเรือ  AFRAMAX 
จ ำนวน 1 ล ำ  เรือ VLCC จ ำนวน 1 ล ำ และเรือขนส่งพนกังำนและสัมภำระ (Crew Boat) จ ำนวน 3 ล ำ ภำยใตง้บลงทุน
ประมำณ 1,000 ลำ้นบำทโดยลงทุนผ่ำนบริษทัในเครือ ซ่ึงจะท ำให้บจ. ไทยออยล์มำรีนมีกลุ่มกองเรือท่ีมีศกัยภำพ
แข็งแกร่ง และมีควำมพร้อมเป็นฐำนส ำคญัในกำรสนบัสนุนกำรเติบโตของกลุ่ม ปตท. และเครือไทยออยลอ์ยำ่งย ัง่ยืน   
อีกทั้งเป็นส่วนส ำคญัท่ีสนบัสนุนกำรขนส่งน ้ ำมนัและก๊ำซของกลุ่ม ปตท. เพ่ือควำมมัน่คงของพลงังำนไทยอีกดว้ย 

 โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสำรท ำละลำย (Solvent) : บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงเพ่ือขยำยก ำลงั
กำรผลิตสำรท ำละลำยจำกเดิม 76,000 ตนัต่อปี เป็น 141,000 ตนัต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนอีกประมำณ 1 เท่ำ ภำยใตง้บลงทุน
ประมำณ 2,000 ลำ้นบำท เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑส์ำรท ำละลำยท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งภำยในประเทศ และในภูมิภำค 
ทั้งน้ีมีกำรขยำยก ำลงักำรผลิตทั้งในส่วนของผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น Hexane, Rubber Solvent, TOPSol A100, TOPSol A150 
และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น IsoPentane และ Pentane เกรดต่ำงๆ โดยโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยไ์ดใ้น
ไตรมำสท่ี 2 ปี 2557 

 กำรขยำยตลำดของ บจ. ท็อป โซลเวน้ท์ : บจ. ท็อป โซลเวน้ท์ มีแผนท่ีจะรุกตลำด Specialty Product และ Tailor Made 
Hydro-carbon Solvent ซ่ึงเป็นตลำดท่ีมีกลุ่มลูกคำ้เฉพำะ แต่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ให้ผลตอบแทนต่อหน่วยสูงกวำ่ผลิตภณัฑ์
สำรท ำละลำยทัว่ไป โดยมีเป้ำหมำยด ำเนินกำรขยำยตลำดใน 3 พ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ 1) ประเทศในกลุ่ม AEC 2) เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 3) ตะวนัออกกลำง ในปัจจุบนั บจ. ท็อป โซลเวน้ท์ไดต้ั้ง Representative Office ในประเทศ
จีน และมีแผนงำนจะจดัตั้ง Representative Office เพ่ิมเติมอีกแห่งท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพื่อ
สนบัสนุนกำรท ำกำรตลำดในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลำงในอนำคต 

 โครงกำรผลิตไบโอก๊ำซจำกกำกมนัส ำปะหลงัของ บจ. เอ็นพี ไบโอ เอนเนอยี่ (NPE): บจ. อุบลไบโอเอทำนอลอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรน ำกำกมนัส ำปะหลงั จำกกระบวนกำรผลิตแป้งมนัของ บจ. อุบลเกษตรพลงังำนซ่ึงเป็น
บริษทัในเครือ เพ่ือผลิตเป็นไบโอก๊ำซ ส ำหรับใชใ้นโครงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำดก ำลงักำรผลิต 5.6 เมกะวตัต ์เพื่อ
จ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคภำยใตโ้ครงกำรผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small Power Plant – VSPP) โดย
ไดรั้บสิทธิอตัรำส่วนเพ่ิมรำคำรับซ้ือไฟฟ้ำ (Adder) เน่ืองจำกผลิตจำกก๊ำซชีวภำพ โดยบจ. อุบลไบโอเอทำนอลจะลงทุน
โครงกำรดงักล่ำว ผำ่น บจ. เอน็พี ไบโอ เอนเนอยี่ (NPE) โดยคำดวำ่จะก่อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมจ่ำยไฟฟ้ำเขำ้สู่ระบบ
ไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 1 ปี 2558 

 โครงกำรเพ่ิมศกัยภำพแข่งขนัโดยเพ่ิมกำรใชม้นัส ำปะหลงัสดเป็นวตัถุดิบของ บจ. ทรัพยทิ์พย:์ บจ.ทรัพยทิ์พย ์ได้
ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเอทำนอล ให้สำมำรถรองรับวตัถุดิบท่ีหลำกหลำย กล่ำวคือสำมำรถรองรับ
มนัส ำปะหลงัสด เพ่ิมเติมจำกกำรใช้มนัส ำปะหลงัเส้นแต่เพียงอย่ำงเดียวในปัจจุบนั ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมควำมยืดหยุ่นใน
กระบวนกำรผลิต สำมำรถลดตน้ทุนกำรผลิตได ้โดยเฉพำะระหวำ่งฤดูเก็บเก่ียวมนัส ำปะหลงัสดในเดือนธันวำคม ถึง
พฤษภำคมของทุกปี โครงกำรดงักล่ำวใชเ้งินลงทุนรำว 80 ลำ้นบำท และคำดวำ่จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จในไตรมำสท่ี 4 ปี 
2557 
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2.2.4.2.2   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิง่ จ ากดั (มหาชน) (SPRC) 

บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจกำรกลัน่น ้ ำมนัเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศและส่งออก ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซำท ์เอเชีย 
โฮลด้ิงส์ พีทีอี ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
2539 ปัจจุบนัมีก ำลงักำรกลัน่ 155,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14 ของก ำลงักำรกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

 (1) กำรผลิต 

SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศักยภำพสูงในกำรผลิต มีควำมคล่องตวัในกำรเลือกใชน้ ้ ำมนัดิบและสำมำรถผลิต
ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปท่ีมีมูลค่ำในเชิงพำณิชยสู์ง โดยมีกระบวนกำรผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking 
(RFCCU) ท่ีสำมำรถกลัน่น ้ ำมนัเตำใหเ้ป็นน ้ ำมนัเบนซินและน ้ ำมนัดีเซลไดเ้พ่ิมข้ึน กำรผลิตของ SPRC จะใชน้ ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำจำก
ภำยนอกและภำยในประเทศ โดย ปตท.  บริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกำ (Chevron USA) และบริษทัเชฟรอน (ประเทศไทย) ซ่ึง
เป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหำน ้ ำมนัดิบใหต้ำมสญัญำจดัหำน ้ ำมนัดิบ (Feedstock Supply Agreement)  

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

SPRC ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปตำมสัญญำรับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Purchase and Sale Agreement) 
โดยผูถื้อหุน้มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปจำก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกวำ่ 88,200 บำร์เรลต่อวนั ตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้ ตำมรำคำตลำดในประเทศ นอกจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท่ี์น ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธำชนิดเบำ และรีฟอร์เมท  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 SPRC มีกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 85  และส่งออกประมำณ
ร้อยละ 15  ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

(3)  กำรบริหำร 

คณะกรรมกำร SPRC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท.  
2 คน  จำกบริษทัในเครือของเชฟรอน  4 คน และกรรมกำรอิสระ 3 คน 

 (4)   กำรเงิน 

ผลกำรด ำเนินงำนของ SPRC ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
                                                                                                                                     หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556/2 6 เดือน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 240,294 263,376 260,725 108,089 
รำยไดร้วม 241,353 265,046 261,361 108,817 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)/1 233,468 260,350 257,384 108,871 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 7,885 4,697   3,977 (54) 
สินทรัพยร์วม 81,103 81,798 90,693 87,290 
หน้ีสินรวม 21,156 33,982 37,722 34,945 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 59,947 47,816 52,970 52,345 

 ท่ีมำ:  บริษทั สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ำกดั 
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/1  รวมรำยกำรภำษีเงินได้ (เครดิตภำษีเงินได้)  ปี 2554 จ ำนวน 3,427 ลำ้นบำท   ปี 2555 จ ำนวน 1,435 ลำ้นบำท ปี 2556 จ ำนวน 792 ลำ้น
บำท และ งวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 4 ลำ้นบำท 
/2 บริษทัได้ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2556 โดยมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลกระทบส ำคญัคือ มำตรฐำนกำร
 บญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้ เป ล่ียน
 สกุลเงินหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนจำกสกุลบำทเป็นสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำและใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงั  กำรเปล่ียนแปลง ดั ง ก ล่ ำ ว มี
ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิปี 2554 และ 2555 คือ ก ำไรสุทธิลดลง 818 ลำ้นบำทและ 212 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั   

(5)   กำรแปลงสภำพเป็นบริษทั มหำชน 

 SPRC ได้รับควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหุ้นให้แปรสภำพเป็นบริษทั จ ำกดั (มหำชน) ตำมพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 โดย SPRC ไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2555 

 
2.2.4.2.3   บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) (BCP) 

บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ด ำเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรบริหำรโรงกลัน่น ้ ำมนัและจ ำหน่ำยน ้ ำมนัส ำเร็จรูปผ่ำนสถำนีบริกำรภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของบริษทั 
โดยจ ำหน่ำยใหผู้ใ้ชใ้นภำคขนส่ง สำยกำรบิน เรือเดินสมุทร ภำคก่อสร้ำง ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร และกำรจ ำหน่ำยผ่ำนผูค้ำ้
น ้ ำมนัรำยใหญ่ รำยเลก็ และลูกคำ้รำยยอ่ยทัว่ไปรวมทั้งด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 27.22 

โรงกลัน่น ้ ำมนัของ BCP ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร เร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยใ์นนำมบริษทั บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกดั ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2528 ปัจจุบนัมีก ำลงักำรกลัน่ 120,000 บำร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 10 ของก ำลงักำรกลัน่ทั้งหมดของ
ประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

(1)  กำรผลิต 

BCP ไดล้งทุนในโครงกำร PQI (Product Quality Improvement Project) ซ่ึงไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรเชิงพำณิชยใ์นปี 2553 
โดยโครงกำรดงักล่ำวใชเ้ทคโนโลยี  Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนกำรแปลงน ้ ำมนัชนิดหนัก บำงส่วน (น ้ ำมนัเตำ) ให้เป็น
น ้ ำมนัชนิดเบำ (น ้ ำมนัเบนซินและดีเซล) ท่ีมีมูลค่ำสูง ซ่ึงจะท ำให้ BCP ยกระดบัจำก Simple Refinery เป็นโรงกลัน่ประเภท 
Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภำพในกำรท ำก ำไรในระยะยำว นอกจำกน้ี BCP ไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบควำมปลอดภยัและ
ระบบป้องกนัมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหำนคร กำรผลิตของ BCP จะใช้
น ้ ำมนัดิบท่ีจดัหำจำกทั้งภำยในและภำยนอกประเทศเช่นเดียวกบั TOP  โดย ปตท.จดัหำน ้ ำมนัดิบให้ BCP ตำมสัญญำซ้ือขำย
น ้ ำมนัดิบเพชรซ่ึงได้ท ำสัญญำซ้ือขำยน ้ ำมนัดิบระยะยำวตลอดอำยุกำรผลิต มีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่ปี 2528 ส่วนสัญญำซ้ือขำย
น ้ ำมนัดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลำ 1 ปี โดยจะมีกำรเจรจำต่ออำยสุญัญำปีต่อปี  

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัท ำสัญญำจดัหำน ้ ำมนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภำคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงกำร PQI เร่ิมด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชยไ์ด ้(Commercial 
Operation Date) โดย ปตท. จะจดัหำน ้ ำมนัดิบทั้งหมดใหก้บั BCP เป็นกำรเพ่ิมศกัยภำพในกำรจดัหำวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นกำรผลิต 

 (2)  กำรจดัจ ำหน่ำย 

วนัท่ี 16 พฤษภำคม 2549 ปตท. ไดจ้ดัท ำสญัญำกำรรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั 
BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงกำร PQI เร่ิมด ำเนินกำรทำงกำรเชิงพำณิชยไ์ด ้(Commercial Operation 
Date: COD) โดยหลงั COD ของโครงกำร PQI แลว้เสร็จ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์ำก BCPไม่นอ้ยกวำ่ 30% ของน ้ ำมนัเบนซินและ
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น ้ำมนัดีเซลท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน อยำ่งไรก็ตำม BCP ยงัมีกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ ำมนัส ำเร็จรูปส่วนใหญ่ผำ่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของ
ตนเอง ดงัน้ี 

1)  กำรคำ้ปลีกและตลำดอุตสำหกรรม 

 กำรจ ำหน่ำยผำ่นสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 

 กำรจ ำหน่ำยใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

 กำรจ ำหน่ำยใหกิ้จกำรอุตสำหกรรม 

2)  กำรจ ำหน่ำยให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัรำยอ่ืน: เป็นกำรจ ำหน่ำยให้กบับริษทัผูค้ำ้น ้ ำมนัขนำดใหญ่และปำนกลำงท่ีมีคลงั
น ้ ำมนัเป็นของตนเอง เพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 BCP  มีกำร
จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 90 และส่งออกประมำณร้อยละ 10 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำย
ทั้งหมด 

    (3)  กำรบริหำร 

       คณะกรรมกำรบริษทั BCP ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 15 คน  เป็นผูบ้ริหำร
จำก ปตท. 2 คน  

      (4)   กำรเงิน 

                       ผลกำรด ำเนินงำนของ BCP ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี 
          หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2554   ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  1588,610  162,246  186,514 90,432 
รำยไดร้วม  160,333  168,162  189,413 91,712 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี)/1  154,701  163,860  184,682 88,859 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2  5,610  4,273  4,653 2,852 
สินทรัพยร์วม  61,596  70,853  72,389 84,769 
หน้ีสินรวม  31,717  38,530  37,408 47,996 
ส่วนของผูถื้อหุน้  29,879  32,323  34,981 36,773 

   ท่ีมำ :  บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) 
      /1   รวมรำยกำรภำษีเงินได ้(เครดิตภำษีเงินได)้ ปี 2554 จ  ำนวน 615 ลำ้นบำท  ปี 2555 จ  ำนวน 715 ลำ้นบำท ปี 2556 จ ำนวน 932 ลำ้น
บำท และงวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 488 ลำ้นบำท 
      /2  ก  ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ปี 2554 จ  ำนวน 22 ลำ้นบำท ปี 2555 จ  ำนวน 30  
ลำ้นบำท ปี 2556 จ ำนวน 78 ลำ้นบำท และงวด 6 เดือน ปี 2557 จ ำนวน 33 ลำ้นบำท 

 

(5) กำรปรับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรจดัหำเงินกู ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บำท ทุนช ำระแลว้ 1,376,923,157 บำท โดย
แบ่งเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,376,923,157 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

ณ วนัท่ี 15 พฤษภำคม 2549 บริษทัฯ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ (BCP-
W1) จ ำนวน 69,092,486 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรำ 10 หุน้สำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีอำย ุ5 ปี 
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โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัได ้1 หุ้น รำคำใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเท่ำกบั 18 บำทต่อหุ้น ซ่ึงปัจจุบนั
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดค้รบอำยแุละพน้สภำพจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2553 บริษทัฯ มีหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีอยูใ่นรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหุ้นกู้
แปลงสภำพของบริษทัฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษทั สยำมดีอำร์ จ ำกดั คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 
10,000 บำท รวมมูลค่ำ 1,350,970,000 บำท ซ่ึงปัจจุบนัใบส ำคญัแสดงสิทธิไดถู้กไถ่ถอนเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภำพและถูกแปลงเป็น
หุน้สำมญัแลว้ทั้งหมด 

และนอกจำกน้ีบริษทัฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพดอ้ยสิทธิ ชนิดหำ้มโอนเปล่ียนมือเสนอขำยใหแ้ก่ บริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำนวน 58,560 หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 10,000 บำท รวมมูลค่ำ 585,600,000 บำท ซ่ึงในปี 2554 หุน้กูแ้ปลงสภำพ
ดงักล่ำวไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัแลว้ทั้งหมดเช่นกนั 

 (6)  กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆโครงกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำมนั 

เป็นโครงกำรก่อสร้ำงหน่วยแตกตวัโมเลกลุน ้ ำมนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืนๆ โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนประมำณ 
378 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท ำให้โรงกลัน่ BCP เปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery ซ่ึงสำมำรถลดสัดส่วนกำรผลิต
น ้ ำมนัเตำใหอ้ยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ทั้งน้ีกำรก่อสร้ำงโครงกำรแลว้เสร็จ โดยเร่ิมด ำเนินกำรผลิตเชิงพำณิชยต์ั้งแต่ 
วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2552 เป็นตน้มำ  

ธุรกจิผลติไบโอดเีซล  

BCP ไดล้งทุนโรงงำนผลิตไบโอดีเซลบนพ้ืนท่ีบริษทัฯ ท่ีอ ำเภอบำงปะอิน ภำยใตช่ื้อบริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล 
จ ำกดั ตั้งแต่ปี 2552 โดยไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี และเป็นกำรสนบัสนุนต่อนโยบำยส่งเสริมพลงังำนทดแทนของภำครัฐ สำมำรถ
สร้ำงรำยไดใ้หก้บัเกษตรกร โดยปัจจุบนัมีก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล 360,000 ลิตรต่อวนั และอยูร่ะหวำ่งด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตไบโอดีเซล หน่วยท่ี 2 ก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวนั เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชไ้บโอดีเซลท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนในอนำคต โดยคำดวำ่จะก่อสร้ำงแลว้เสร็จในไตรมำส 3 ปี 2558 

ธุรกจิผลติเอทานอล  

BCP ได้เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัในบริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกัด ท่ีอ ำเภอนำเยีย จังหวดัอุบลรำชธำนี จ ำนวน 
583,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจ ำนวนหุน้ทั้งหมด  มีก ำลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั สำมำรถใชม้นัส ำปะหลงัสด มนั
เส้น และกำกน ้ ำตำลเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตได ้ซ่ึงสำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกรำคม 2556  โดยไดผ้ลิตและจดั
จ ำหน่ำยเอทำนอลใหแ้ก่บริษทัฯ และคู่คำ้รำยใหญ่ 

ธุรกิจโซลำร์ฟำร์มบำงปะอิน  

"Sunny Bangchak" ไดล้งนำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) จ ำนวน 118 เมกะวตัต ์กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) และ
กบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ไดส่้วนเพ่ิมค่ำไฟฟ้ำ (Adder) ในอตัรำ 8 บำท/หน่วย และจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทั บำงจำก โซลำร์
เอ็นเนอร์ยี จ ำกดั เพ่ือบริหำรและด ำเนินธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์โดยด ำเนินกำรเฟสแรกขนำด 38 เมกะวตัต ์ท่ี
อ ำเภอบำงปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชยไ์ดค้รบในวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2555 และยงัไดเ้ปิดเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้พลงังำนทดแทน เพ่ือให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเยี่ยมชมและเรียนรู้ผ่ำนนิทรรศกำรและกิจกรรมมำกมำย  
นอกจำกน้ีโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลลแ์สงอำทิตย ์เฟสท่ี 2 ท่ีอ ำเภอบ ำเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ และอ ำเภอบำงปะหัน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยำก ำลงักำรผลิตแห่งละ 16 เมกะวตัต ์สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 6 มีนำคม 2556 และ 5 เมษำยน 
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2556 ตำมล ำดับ ส ำหรับโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเซลล์แสงอำทิตย์ เฟสท่ี 3 ขนำด 48 เมกะวตัต์ ซ่ึงด ำเนินโครงกำรในภำค
ตะวนัออกและภำคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ สำมำรถจ ำหน่ำยในเชิงพำณิชยไ์ดค้รบตัง้แตว่นัท่ี 24 เมษำยน 2557 

 
2.2.4.2.4   บริษัท ไออาร์พซีี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 

บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสำหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จ ำกดั (มหำชน) (TPI) 
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเม็ด
พลำสติกในปี 2525 และไดข้ยำยกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนในอุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่ำงๆ จนสำมำรถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ครบวงจรในปี 2543 จำกสภำวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและกำรประกำศเปล่ียนแปลงระบบอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศในเดือนกรกฏำคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขำ้อยูภ่ำยใตก้ำรฟ้ืนฟู
กิจกำรเม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2543  หลงัจำกนั้นบริษทัฯไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟูกิจกำรจนเป็นผลส ำเร็จ โดย ปตท. และ
กลุ่มผูร่้วมลงทุนช ำระเงินค่ำหุน้เพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2548 ท ำให ้ปตท. ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นสดัส่วนร้อยละ 31.5 โดยมี
ผูถื้อหุ้นใหญ่รำยอ่ืน ไดแ้ก่ ธนำคำรออมสิน  กองทุนรวมวำยภุกัษห์น่ึง และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร และเม่ือวนัท่ี 26 
เมษำยน 2549 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกเลิกกำรฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. ถือหุ้น
บริษทัฯเป็นสดัส่วนร้อยละ 38.51 โดยโรงงำนของบริษทัฯ ตั้งอยูท่ี่ต  ำบลเชิงเนิน อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ย 
โรงกลัน่น ้ ำมนัและโรงงำนปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงโรงกลัน่น ้ ำมนัของบริษทัฯ สำมำรถผลิตผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัเช้ือเพลิงชนิดต่ำงๆ 
รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้น คือ น ้ ำมนัหล่อล่ืน ยำงมะตอย ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส่วนหน่ึงน ำมำใชเ้ป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์อะโรเมติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ ไดแ้ก่ เม็ดพลำสติกชนิด High Density 
Polyethylene (HDPE), Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded 
Polystyrene (EPS) และ Polystyrene (PS) เพ่ือจ ำหน่ำยให้ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมพลำสติกขั้นต่อเน่ืองน ำไปเป็นวตัถุดิบ
เพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์พลำสติกส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ บริษทัฯ มีสำธำรณูปโภคท่ีใชใ้นกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
เช่น ท่ำเรือน ้ ำลึก คลงัน ้ ำมนั โรงไฟฟ้ำ ท ำให้บริษทัฯ ไดเ้ปรียบดำ้นกำรบริหำรจดักำรและสำมำรถประหยดัตน้ทุนโดยขนำด 
(Economy of Scale) เช่น ค่ำขนส่งวตัถุดิบ   

(1) กำรจดัหำวตัถุดิบ 

    วตัถุดิบหลกัของบริษทัมำกกวำ่ร้อยละ 90 คือ น ้ ำมนัดิบ (Crude) โดยน ้ ำมนัดิบส่วนใหญ่น ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศ
ในตะวนัออกกลำง บริษทัฯ มีนโยบำยจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งต่ำงๆ ท่ีน ำมำผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ
น ้ ำมนัดิบส่วนใหญ่ผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำ L/C, ค่ำขนส่ง เป็นตน้  

(2) กำรจดัจ ำหน่ำย 

  ผลิตภณัฑเ์มด็พลำสติก  

  บริษทัฯ มีนโยบำยเนน้กำรขำยในประเทศ โดยเป็นกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยและกำรขำยตรง ส่วนกำรขำย
ต่ำงประเทศจะขำยผำ่นตวัแทนกำรคำ้ในต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยจะขำยผลิตภณัฑเ์ม็ดพลำสติกผ่ำนบริษทั พีที
ที โพลิเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. บริษทัฯ จึงเขำ้ไปลงทุนในบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง จ ำกดั 
โดยถือหุน้ร้อยละ 25 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2551  

 ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนั  

 ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัมีลกัษณะช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ กำรจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำร (Retail), กำรจ ำหน่ำยให้
ผูใ้ชโ้ดยตรง, กำรจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้ขำยส่ง (Wholesales), กำรจ ำหน่ำยใหลู้กคำ้มำตรำ 7, กำรส่งออก (Export) ให้กบัผูค้ำ้น ้ ำมนัใน
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ต่ำงประเทศ, กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ น ้ ำมนัเตำ (Fuel Oil) ให้กบัเรือท่ีมำใชบ้ริกำร                
ท่ำเทียบเรือของ IRPC และกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัให้กบัสมำคมประมงในน่ำนน ้ ำ ทั้ งน้ีในงวด 6 เดือน ปี 2557  IRPC มีกำรจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์นประเทศประมำณร้อยละ 47 และส่งออกประมำณร้อยละ 53  ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด 

(3) กำรบริหำร 

   คณะกรรมกำร IRPC ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 14 คน เป็นผูบ้ริหำรจำก ปตท. 
จ ำนวน 3 คน นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมำยใหผู้บ้ริหำรจำก ปตท. เขำ้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้ริหำรของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่  

(4) กำรเงิน 

    ผลกำรด ำเนินงำนของ  IRPC ในปี 2554 –  6 เดือน ปี 2557  เป็นดงัน้ี       
หน่วย : ลำ้นบำท 

งบกำรเงิน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 246,888 292,430 292,593 147,048 
รำยไดร้วม 246,085 294,993 296,515 149,429 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) /1 242,144 295,952 295,689 148,907 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ/2 3,941 (959) 826 522 
สินทรัพยร์วม 132,119 141,977 162,608 186,369 
หน้ีสินรวม 56,197 67,815 87,081 112,577 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 75,922 74,162 75,527 73,792 

ท่ีมำ :  บริษทั ไออำร์พีซี จ  ำกดั (มหำชน) 
/1     รวมรำยกำรภำษีเงินได ้ ปี 2554 จ  ำนวน 85 ลำ้นบำท  ปี 2555 จ  ำนวน 65 ลำ้นบำท ปี 2556 จ  ำนวน  7  ลำ้นบำท และ งวด 6 เดือน ปี 2557 

จ ำนวน 102 ลำ้นบำท 
/2     ก ำไร(ขำดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม โดยก ำไร(ขำดทุน)ส่วนท่ีเป็นของ

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ปี 2554 จ  ำนวน 11 ลำ้นบำท   ปี 2555 จ  ำนวน 21 ลำ้นบำท ปี 2556  จ  ำนวน 23 ลำ้นบำท และ งวด 6 
เดือน ปี 2557 จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 

 หมำยเหตุ:    ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 บริษทั ไดใ้ชน้โยบำยกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2556 และใชวิ้ธีปรับปรุงยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว  
ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 โดยสินทรัพยร์วม เพ่ิมข้ึน 2,319 ลำ้นบำท  และส่วนของผูถื้อหุ้น
เพ่ิมข้ึน 2,319 ลำ้นบำท  และกระทบต่องบก ำไรขำดทุนปี 2555 โดย  ค่ำใชจ่้ำย-ภำษีเงินได ้ลดลง 182 ลำ้นบำท  และ ก ำไรสุทธิ  เพ่ิมข้ึน 
182 ลำ้นบำท 

กำรลงทุนและกำรร่วมทุนในโครงกำรต่ำงๆ 

 โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตสไตรีนโมโนเมอร์ (EBSM) และโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลิตเมด็พลำสติก ABS                
(ABS 6) ไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรผลิตไดใ้นเดือนกนัยำยน และ ตุลำคม 2556 ตำมล ำดบั ส่วนโครงกำรท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 
แผนกำรลงทุนในโครงกำรฟีนิกซ์  ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีครอบคลุมธุรกิจหลกัและธุรกิจสนบัสนุนของบริษทัฯ ทั้งดำ้นกำรพฒันำ
และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ดำ้นกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่พ่ือสร้ำงรำยไดเ้พ่ิมข้ึน ดำ้นกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พ่ือ
ส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื  ดำ้นกำรขยำยก ำลงักำรผลิตในสำยผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูง เป็นตน้  

ในเดือนพฤศจิกำยน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร IRPC ไดมี้มติอนุมติัให้ขำยหุ้นในบริษทั ไออำร์พีซี คลีน     
พำวเวอร์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 51 ใหแ้ก่บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั (GPSC) ทั้งน้ีไดด้ ำเนินกำรโอนหุน้ดงักล่ำว
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ให้ GPSC แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2556 ท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ IRPC ใน บริษทั ไออำร์พีซี คลีน พำวเวอร์ จ ำกดั ลดลง
เหลือร้อยละ 49 และเปล่ียนสถำนะจำกบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัร่วม 

  2.2.5 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ด ำเนินธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศเพ่ือแสวงหำแหล่งพลงังำนใหม่ๆ และแหล่งพลงังำนทดแทน เพ่ือสร้ำงควำม
มั่นคงในกำรจัดหำพลังงำนให้กับประเทศ และเป็นกำรต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยอำศัยควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร และควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ท่ี ทั้ งน้ี ปตท. 
ลงทุนผำ่นบริษทั พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ำกดั (PTTER)  และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ยี จ ำกดั (PTTGE) โดย ปตท. ถือ
หุน้ร้อยละ 100 ในทั้ง 2 บริษทั  

2.2.5.1 บริษัท พทีที ีเอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER)  

  บริษทั PTTER (เดิมช่ือ บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั) จดัตั้งข้ึนเม่ือตุลำคม 2550 โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 PTTER มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 36,045 ลำ้นบำท และทุนจดทะเบียนท่ี
เรียกช ำระแลว้จ ำนวน  33,316 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 3,331,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท)   

(1) ควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัมีกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศทั้งหมดดงัต่อไปน้ี 

1) การลงทุนในธุรกจิก๊าซธรรมชาต:ิ ปตท. โดยผำ่น PTTER ไดเ้ขำ้ซ้ือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25 ในบริษทั East 
Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) เม่ือเดือนธนัวำคม 2550 เป็นเงินลงทุนทั้งส้ินเทียบเท่ำ 16,479 ลำ้นบำท โดย PTTER ไดรั้บกำร
สนบัสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. เพ่ือกำรลงทุนดงักล่ำวในรูปแบบเงินกู ้ 

บริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในกำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติจำกประเทศอียปิตเ์พ่ือจ ำหน่ำยไปยงั
ประเทศอิสรำเอลภำยใต ้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG มีสญัญำซ้ือขำยก๊ำซฯจำกบริษทั Egyptian General 
Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซ่ึงเป็นรัฐวสิำหกิจอียปิต ์ในปริมำณ 677 ลำ้น
ลบ.ฟตุ/วนั เป็นเวลำ 20 ปี โดยขนส่งผำ่นระบบท่อส่งก๊ำซฯในทะเลจำกเมือง Al-Arish ในประเทศอียปิตไ์ปยงัเมือง Ashkelon 
ทำงตอนใตข้องประเทศอิสรำเอล และไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำส 1 ปี 2551 ทั้งน้ี PTTER ไดสิ้ทธิในกำรเป็นกรรมกำร
ในบริษทั EMG จ ำนวนทั้งส้ิน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสุทธิในปี 2551 จ ำนวน 25.48 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2552 ขำดทุน
สุทธิจ ำนวน 41.52 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ อนัเน่ืองมำจำกกำรปรับรำคำค่ำก๊ำซฯโดย EGPC/EGAS  โดยต่อมำไดท้ ำกำรปรับรำคำขำย
ก๊ำซฯใหคู้ค่ำ้ส ำเร็จและในปี 2553 มีผลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธิ 42.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  ต่อมำเน่ืองจำกเกิดเหตุควำมไม่สงบ
ในประเทศอียปิตอ์ยำ่งต่อเน่ืองนบัตั้งแตเ่ดือนกมุภำพนัธ์ 2554 และเกิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯของ EGPC/EGAS จนท ำ
ให ้EGPC/EGAS ไม่สำมำรถจดัส่งก๊ำซฯ ใหก้บั EMG ติดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน มีผลใหใ้นปี 2554 EMG มีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนสุทธิจ ำนวน 52.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบและกำรหยดุส่งก๊ำซฯ ของ EGPC/EGAS ดงักล่ำวไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG 
อยำ่งมีนยัส ำคญั PTTER จึงไดจ้ดัท ำกำรประเมินมูลค่ำกำรลงทุนใน EMG ใหม่เพ่ือใหง้บกำรเงินสะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของ
สินทรัพย ์ ไดท้ ำกำรประเมินมูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2554 ได้
บนัทึกรับรู้กำรดอ้ยค่ำทำงบญัชีส ำหรับเงินลงทุนใน EMG บนงบกำรเงินรวมของบริษทัประจ ำปี 2554  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 5,821.7 
ลำ้นบำท และรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 9,049.38 ลำ้นบำท 
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สืบเน่ืองจำกเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อส่งก๊ำซฯ ในประเทศอียปิตอ์ยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้ EGPC/EGAS ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ส่ง ก๊ำซฯ ให้แก่ EMG เป็นระยะเวลำยำวนำนทั้งส้ินกวำ่ 13 เดือน  รวมถึงเกิดขอ้พิพำทระหวำ่ง EGPC/EGAS กบั EMG เก่ียวกบัสัญญำ
ซ้ือขำยก๊ำซฯ ในหลำยประเด็นรวมถึงกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำก๊ำซฯ ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยต่อมำ  EGPC/EGAS ไดข้อยกเลิก
สัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ และ EGPC/EGAS และ EMG ได้เข้ำสู่กระบวนกำรตำมกฎหมำยเพ่ือยุติข้อพิพำท  PTTER จึงได้ประเมิน
สถำนกำรณ์และจดัท ำประมำณกำรกระแสเงินสดของ EMG  เพ่ือประเมินมูลค่ำปัจจุบนัของเงินลงทุนใน EMG  อีกคร้ัง  โดยประเมิน
มูลค่ำกำรลงทุนท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน (Recoverable Amount) ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2555 และบันทึกรับรู้กำรดอ้ยค่ำกำรลงทุนบนงบ
กำรเงินรวมของ PTTER ในไตรมำสท่ี 2/2555  เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 126.94  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงมีผลให้ ปตท. ตอ้งบนัทึกรับรู้ผล
ขำดทุนดงักล่ำวบนงบกำรเงินรวมของปตท. เป็นเงินบำท ณ วนัปิดงวดบญัชี 30 เมษำยน 2555 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน  3,972.32  ลำ้นบำท 
และรับรู้ผลขำดทุนดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นจ ำนวนเงิน 127.46  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 3,988.43 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี  EMG ไดย้ื่นฟ้อง EGPC/EGAS ภำยใตก้ระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ International Chamber of Commerce 
(ICC) กรุงเจนีวำ ประเทศสวสิเซอร์แลนด ์ ในกรณียกเลิกสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯโดยมิชอบทำงกฏหมำย โดยมีมูลค่ำกำรฟ้องร้องรำว 1,500 
ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคำดวำ่จะมีกำรพิจำรณำค ำตดัสินภำยในกลำงปี 2557 ในขณะเดียวกนั EGPC/EGAS ไดย้ื่นฟ้อง EMG ในกรณีผิด
นัดช ำระค่ำก๊ำซฯ ตำมสัญญำซ้ือขำยก๊ำซฯ อนัเป็นเหตุแห่งกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ภำยใตก้ระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ณ Cairo 
Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ แต่เน่ืองจำกสภำพควำมไม่สงบใน
ประเทศอียปิตใ์นปัจจุบนั  จึงท ำใหย้งัไม่สำมำรถก ำหนดกรอบเวลำท่ีชดัเจนได ้

 ทั้งน้ี EMG ไดจ้ดัจำ้งบริษทั KTSTAR เพ่ือด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซฯ ทั้งในทะเลและสถำนีรับจ่ำยก๊ำซฯ 
บนบกให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ตั้งแต่ปลำยปี 2555 เป็นตน้มำ   แต่เน่ืองดว้ย EMG ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงินจึงจ ำเป็นตอ้งหยุดกำร
บ ำรุงรักษำดงักล่ำวเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2556 เป็นตน้มำ   

ตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ ปี 2556 ถึงปัจจุบนั EMG ด ำเนินกำรฟ้องร้องเป็นหลกัและมิไดมี้กำรด ำเนินธุรกิจหรือใช้
ประโยชน์ใดๆจำกทรัพยสิ์นท่ีมีอยู ่อยำ่งไรก็ตำมไดเ้ร่ิมมีกำรศึกษำควำมเป็นไปไดท้ำงธุรกิจในกำรขนส่งก๊ำซฯ จำกประเทศอิสรำเอล
ซ่ึงคน้พบแหล่งก๊ำซขนำดใหญ่ (Tamar fields and Leviathan fields) มำยงัประเทศอียิปตโ์ดยผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซฯ ของ EMG เพื่อรองรับ
ควำมตอ้งกำรก๊ำซฯในประเทศอียปิต ์ (Reverse flow concept) ทั้งน้ี EMG เห็นวำ่ยงัเป็นโอกำสกำรลงทุนในอนำคตระยะกลำง 
  2) การลงทุนในธุรกิจถ่านหิน: บริษทั PTT Mining Limited (PTTML) เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึง PTTER ถือหุ้นทั้งหมด 
(ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม) โดยเป็นบริษทัจดทะเบียนในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกง สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีทุนจดทะเบียนรวม
ทั้งส้ิน 10,000 เหรียญฮ่องกง และทุนเรียกช ำระแลว้จ ำนวน 100 เหรียญฮ่องกง  ทั้งน้ี PTTML เป็นตวัแทนของ PTTER ในกำร
ลงทุนในธุรกิจถ่ำนหินต่ำงประเทศมำตั้งแต่ปี 2552  โดยปัจจุบนัมีกำรลงทุน (ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม) รวมประมำณ 1,782 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ ประกอบดว้ยกำรลงทุนดงัต่อไปน้ี 

                - ถือหุน้ร้อยละ 95.0 ในบริษทั Sakari Resources Limited (เดิมช่ือ Straits Asia Resources Limited -SAR) ซ่ึงเป็น
บริษทัสัญชำติสิงคโปร์ ท่ีประกอบธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย คือเหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan 
นอกจำกน้ียงัประกอบธุรกิจคำ้ถ่ำนหินในประเทศสิงคโปร์อีกดว้ย     

- ถือหุ้นผ่ำนบริษทัยอ่ยในบริษทั Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดส่วนร้อยละ 80 ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมทุน กับตวัแทนรัฐบำลมำดำกัสกำร์ในกำรส ำรวจและพฒันำเหมืองถ่ำนหิน  ท่ี Sakoa Coal Basin ในประเทศ
มำดำกสักำร์ โดยโครงกำรตั้งอยูท่ำงดำ้นตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ และโครงกำรมีศกัยภำพในกำรส่งออกเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ในโรงไฟฟ้ำและอุตสำหกรรมหนักต่ำงๆ ในประเทศอินเดีย และประเทศในทวีปยุโรปตะวนัตก โดยปัจจุบนัMCM ไดรั้บ
ใบอนุญำตกำรผลิตจำกรัฐบำลมำดำกสักำร์แลว้ และปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งกำรพฒันำโครงกำรต่อไป 
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- ถือหุ้นผ่ำนบริษทัยอ่ยในบริษทัร่วมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 35 ซ่ึงมีสิทธิส ำรวจถ่ำนหินใน
ประเทศบรูไน 

ทั้งน้ี PTTER โดยบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรขำยหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษทั Yannarie Solar Pty, Ltd. (Yannarie) 
ซ่ึงครอบครองสิทธิกำรเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือท ำเหมืองเกลือทำงดำ้นตะวนัตกของประเทศออสเตรเลีย ให้แก่บริษทั North West Salt Pty, 
Ltd. (NWS) เป็นจ ำนวนเงิน 150,000 เหรียญออสเตรเลีย เน่ืองดว้ยไม่ใช่ธุรกิจพลงังำนอนัเป็นธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ปตท.  
โดย ด ำเนินกำรแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2556      

ส ำหรับผลประกอบกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 นั้น SAR สำมำรถผลิตถ่ำนหินไดจ้ ำนวนทั้งส้ิน 5.5 ลำ้นตนั
จำกเหมือง Sebuku และ Jembayan โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวนทั้งส้ิน 350.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และมีก ำไรสุทธิหลงัหักภำษี
เป็นจ ำนวนเงิน 7.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ      

นอกจำกน้ี PTTER โดยผำ่นบริษทัยอ่ยยงัไดเ้ขำ้ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 40 ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำน ้ ำลิก 1 
ขนำด 64.7 MW ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เม่ือปลำยเดือนมกรำคม 2556 โดยช ำระทุนจดทะเบียนในสดัส่วน
ร้อยละ 40 แลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3.14 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ  ทั้งน้ี โครงกำรดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง
กำรเตรียมกำรก่อสร้ำง โดยคำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2560  ขณะน้ี PTTER ก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรโอนขำย
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ ำน ้ ำลิก 1 ใหแ้ก่ GPSC  ซ่ึงคำดวำ่จะด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยในส้ินปี 2557 

(2) กำรบริหำรจดักำร 

   คณะกรรมกำรบริษทั PTTER ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 8 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรจำก 
ปตท. จ ำนวน 5 คน  และผูท้รงคุณวฒิุจำกหน่วยงำนอ่ืนซ่ึงไดรั้บกำรเสนอช่ือจำก ปตท. จ ำนวน 3 คน 

(3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทั PTTER ปี 2554 - 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  
หน่วย  :  ลำ้นบำท 

งบการเงนิ 
 ปี 2554  

  
ปี2555 

 
ปี 2556 

 
6 เดอืน ปี 
2557 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำร  30,812 
 

28,738 24,978 
 

11,397 
12,433 รำยไดอ่ื้น  365 1,183 575 

 
(27.179 

(1, 

174 
(12,6 
(126 
(12. 

ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ – ส่วนของบริษทั 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  - ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

33,551 
(5,412) 

3,039 

33,832 
(5,007) 

1,095 

27,170 
(1,549) 

(68) 

12,630 
(1,036) 

(22) 
สินทรัพยร์วม  69,348 61,985 61,532 

70,220 
 

58,290 
67,903 หน้ีสินรวม  44,817 68,011 70,220 67,903 

10 
1,015 

 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  16,533 7,015 1,624 1,015 
ส่วนของผูถื้อหุน้   7,998 (13,041) (10,312) (10,628) 

ท่ีมำ: บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ำกดั 
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2.2.5.2   บริษัท ปตท กรีน เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (PTTGE) 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2550 มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั ปตท  
กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุ้น 100% เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลำ้นบำท ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียนอยูท่ี่ 10,860 ลำ้นบำทโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัส ำหรับลงทุนในธุรกิจปลูกปำลม์และผลิตน ้ ำมนัปำลม์ดิบ เพ่ือเป็นแหล่ง
พลงังำนทดแทนใหป้ระเทศตำมแผนพฒันำพลงังำนทดแทนของกระทรวงพลงังำน โดยมีเป้ำหมำยในกำรเขำ้ลงทุนในธุรกิจปำลม์
น ้ ำมนัท่ีประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจำกมีควำมเหมำะสมทำงสภำพภูมิประเทศ ภูมิอำกำศ และตน้ทุนกำรผลิตท่ีต ่ำ อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ี
เพียงพอส ำหรับกำรลงทุนปลูกปำลม์ในระยะยำวของ PTTGE โดยคณะกรรมกำร ปตท. ไดอ้นุมติักรอบกำรลงทุนพ้ืนท่ีปลูกปำลม์ 
500,000 เฮกตำร์ หรือประมำณ 3.1 ลำ้นไร่  

(1) ควำมกำ้วหนำ้ของกำรด ำเนินธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภำคม 2550 คณะกรรมกำร ปตท. มีมติอนุมติัให้ PTTGE ลงทุนในบริษทั PT. Az Zhara ดว้ยเงิน
ลงทุนจ ำนวน 1,871.25 ลำ้นบำท ส ำหรับสวนปำลม์น ้ ำมนับนพ้ืนท่ี 734,375 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ เกำะ Kalimantan ปัจจุบนัไดป้รับลดพ้ืนท่ี
ของส่วนปำลม์ตำมสภำพเศรษฐกิจเหลือพ้ืนท่ี 253,125 ไร่ และด ำเนินกำรลงปลูกปำลม์ไปแลว้จ ำนวน 10,633ไร่  

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2551 PTTGE เขำ้ซ้ือกิจกำรบริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak) โดยมี
สินทรัพยเ์ป็นพ้ืนท่ีส ำหรับพฒันำสวนปำลม์น ้ ำมนัขนำด 87,500 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เกำะ Kalimantanโดยปัจจุบนัมีกำรพฒันำพ้ืนท่ีแลว้
และด ำเนินกำรปลูกปำล์มไปแลว้ทั้งส้ิน 69,394 ไร่  และมีโรงสกดัน ้ ำมนัปำล์มดิบ (CPO) ท่ีก ำลงักำรผลิต 45 ตนัต่อชัว่โมง
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 3/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขำ้ซ้ือสินทรัพยบ์ริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. 
MAR (Palembang)) ผ่ำน PT. MAR และมีมูลค่ำลงทุน 645 ลำ้นบำท โดยมีสินทรัพยสิ์ทธิบนท่ีดิน 43,750 ไร่ พ้ืนท่ีชำวบำ้นบน 
Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกดัน ้ ำมนัปำลม์ดิบพร้อมด ำเนินกำรผลิตขนำด 30 ตนั/ชม. โครงกำรตั้งอยูบ่นเกำะสุมำตรำ 
ซ่ึง ในคร่ึงแรกของปี 2557  บริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR : Pontianak และ Palembang)  สำมำรถผลิตผลปำลม์ดิบ
(Fresh Fruit Bunch : FFB) ไดเ้ป็นจ ำนวน 53,863 ตนั, ผลิตน ้ ำมนัปำลม์ดิบ (Crude Palm Oil : CPO)ได ้11,131  ตนั และเป็นเน้ือ
เมลด็ในปำลม์ (Palm Kermel :PK)  1,857 ตนั สำมำรถสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่บริษทัฯ จำกทั้ง 2 โครงกำร แลว้ประมำณ 264 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 11/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขำ้ลงทุนในบริษทั PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเขำ้ลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขำ้ถือหุ้นในโครงกำร 
PT. FBP จ ำนวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในท่ีดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วนัเขำ้ซ้ือประมำณ 867 ลำ้นบำท โครงกำร
ตั้งอยูท่ี่ West Kalimantan ปัจจุบนั ไดด้ ำเนินกำรลงปลูกตน้ปำลม์ ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจ ำนวน 54,045 ไร่ 

คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 1/2555 ไดอ้นุมติักรอบกำรขยำยพ้ืนท่ีปลูกและพฒันำโครงกำรส่วน
ขยำยของ PT Az Zhara และโครงกำรอ่ืนๆ ในอินโดนีเซีย ไม่เกิน 200,000 Ha โดยไดเ้ขำ้ลงทุน PT Az Zhara (KPI) ในสดัส่วนถือ
หุน้ในโครงกำร ร้อยละ 75 ในสิทธิท่ีดิน  492,981 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน (ช ำระแลว้)  ณ วนัเขำ้ซ้ือประมำณ 2,052.6  ลำ้นบำท 
โครงกำรตั้งอยูท่ี่ East Kalimantan ปัจจุบนั ไดด้ ำเนินกำรลงปลูกตน้ปำลม์ ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจ ำนวน 93,437 ไร่ 

(2) กำรบริหำร 

   คณะกรรมกำรบริษทั PTTGE ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 คน ไดแ้ก่ 

- นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต 

- นำยสุพิชญ ์สุวกลู 

- นำยเอกศกัด์ิ  โอเจริญ 
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- นำยชำญศิลป์  ตรีนุชกร 

- นำยพีรฉตัร  ป่ินประยงค ์

- นำงพิชำภรณ์ วงศศ์รี 

- นำงรสยำ เธียรวรรณ 

(3) กำรเงิน 

 ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษทั PTTGE ในปี 2554 – 6 เดือน ปี 2557 เป็นดงัน้ี  
       หน่วย  :  ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงนิ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

รำยไดร้วม 12 
1 

41 16 8 
ค่ำใชจ่้ำยรวม (รวมภำษี) 30 73 54 19 
ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ (18) (32) (38) (11) 
สินทรัพยร์วม 316 390 364 366 
หน้ีสินรวม 12 86 135 145 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 305 304 229 221 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยงัขำดทุนเน่ืองจำกพ้ืนท่ีเพำะปลูกส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีในช่วงพฒันำ ซ่ึงยงัไม่สำมำรถ
เก็บเก่ียวผลผลิตได้
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่)  

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2557 
(สอบทาน) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ผลิตภณัฑก์๊ำซฯ บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ)  379,772.34 15.34 473,042.64  16.62  490,580.58  17.01  254,475.35  17.45  

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจกำรคำ้
ระหวำ่งประเทศ)  

60,085.70 2.43 91,229.81  3.21  83,948.22  2.91  42,491.96  2.91  

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 74,865.50 3.02 94,781.65  3.33  101,955.11  3.54  56,970.73  3.91  
 บจ. ปตท. จ  ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (PTTNGD) 58.00 7,422.83 0.30 8,690.18  0.31  10,154.87  0.35  5,097.90  0.35  
 บจ. ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม (CHPP 1/) - 157.49 0.01 174.86  0.01  182.13  0.01   -     -    
 หัก รำยไดค้่ำก๊ำซส่วนท่ี PTTEP ขำยให้ บมจ. ปตท.   (72,778.30) (2.94) (89,693.85) (3.16) (97,325.70) (3.38) (52,757.25) (3.62) 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ  449,525.56 18.16 578,225.29 20.32 589,495.21 20.44 306,278.69 21.00 

2. ผลิตภณัฑน์ ้ำมนั 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจกำรคำ้
ระหวำ่งประเทศ)   

1,574,696.71 63.62 1,769,343.68 62.18 1,646,289.35 57.09 819,675.10 56.20 

 บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 91,000.14 3.68 113,069.79 3.97 118,381.95 4.11 64,466.66 4.42 

 
หกั รำยไดค้่ำน ้ำมนัดิบส่วนท่ี ปตท.สผ. ขำยให้ บมจ. 
ปตท.    

(66,586.62) (2.69) (74,056.06) (2.60) (84,399.51) (2.93) (49,017.15) (3.36) 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 124,965.17 5.05 148,385.84 5.22 322,417.32 11.18 159,696.51 10.95 
 PTT (Cambodia) Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 6,770.38 0.27 7,977.18 0.28 7,330.44 0.25 4,261.88 0.29 
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 19,531.81 0.79 22,172.38 0.78 21,172.93 0.73 13,277.13 0.91 
 บจ. ปตท. ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB)  100.00       36,527.72  1.47      38,772.21  1.36        38,247.88  1.33  19,323.99  1.32 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น ้ามัน  1,786,905.31 72.19 2,025,665.02 71.19 2,069,440.36 71.76 1,031,684.12 70.73 

 หมำยเหตุ : 1/ ปตท.ถือหุ้นใน CHPP ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 100  จนถึงวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2556 จึงจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน CHPP ในส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมดให้แก่บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่(GPSC)  
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์   (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้นของ

บริษัท 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2557 
(สอบทาน) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
 

บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ) 

 
71,752.67 2.90 59,374.79 2.09 46,579.53 1.61 17,767.84 1.22 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตต้ิง (PTTPM)  50.00 63,458.11 2.56 70,916.80 2.49 76,300.43 2.65 45,263.81 3.10 

 บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 10,417.14 0.42 10,721.30 0.38 10,741.38 0.37 6,365.87 0.44 

 บจ.พีทีที อำซำฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50 - - 620.39 0.02 4,828.15  0.17  3,907.55  0.27 

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี    145,627.92 5.88 141,633.28 4.98 138,449.48 4.80 73,305.06 5.03 

4. ผลติภณัฑ์เหมือง บจ.พทีีที อนิเตอร์เนช่ันแนล (PTTI 2/) 100.00 30,811.91 1.24 28,738.50 1.01 24,977.75 0.87 11,276.99 0.77 

5. ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  บจ.พีทีที กรีน เอน็เนอร์ยี ่(PTTGE) 100.00 356.84 0.01 1,246.14 0.05 532.08 0.02 265.77 0.02 

บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ (BSA ) 25.00  -     -     4.59   -                   8.60            -     5.60   -    

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์อืน่ๆ   356.84 0.01 1,250.73 0.05 540.68 0.02 271.37 0.02 

6. รำยไดส้ำธำรณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้ำและน ้ำเยน็ (DCAP) 35.00 584.19 0.02 926.45 0.03 1,002.38 0.04 546.39 0.04 

 บจ. ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล (TSR 3/) - - - - - 65.73 0.00  -     -    

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 40.47 0.01 44.54 - 48.50 0.00  18.68  -  

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค    624.66 0.03 970.99 0.03 1,116.61 0.04 565.07 0.04 

หมำยเหตุ : 2/ เดิมช่ือ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTTI) 

                   3/  ปตท.ถือหุ้นใน TSR  ดว้ยสดัส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556  จนถึงวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2556  จึงจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน TSR  ในส่วนท่ีถืออยูท่ ั้งหมดให้แก่ GPSC  
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2554  ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2557 
(สอบทาน) การถือหุ้น

ของบริษัท 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

7. รำยไดจ้ำกธุรกิจเสริม บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน ้ำมนัและหน่วยธุรกิจ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ) 

 1,903.30 0.08 3,207.89 0.11 4,109.00 0.14 2,240.47 0.15 

 บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB) 100.00 4,099.25 0.17 4,564.07 0.16 4,765.56 0.17 2,430.69 0.17 

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00  -     -    1.15  -    6.79 - 11.16 -  

รวมรายได้จากธุรกจิเสริม   6,002.55 0.25 7,773.11 0.27 8,881.35 0.31 4,682.32 0.32 

8.รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร  
  

บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  65.29 3,780.18 0.15 4,685.26 0.17 4,635.63 0.16 2,010.04 0.14 

 
บจ.ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
(TTM(T)) 3/) 

50.00 1,638.39 0.07 1,716.42 0.06 1,682.38 0.06 625.91 0.04 

 
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. 
(TTM(M)) 

50.00 147.65 0.01 145.96 0.01 151.42 0.01 80.25 0.01 

 บจ.พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00 926.36 0.04 1,123.84 0.04 1,154.85 0.04 635.07 0.04 

 บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ (ENCO) 50.00  518.42   0.02   553.69  0.02 568.55 0.02 224.88  0.02  

 บจ.บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ (BSA ) 25.00 685.86  0.03  685.81 0.02 817.70 0.03 446.97  0.03  

 บจ.ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก (PTTRB) 100.00 213.80 0.01 305.71 0.01 395.40 0.01 205.01  0.01  

 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 100.00 - - - - 0.26 -  -     -    

 บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั ( PTT TANK) 100.00 360.68 0.01 359.45 0.01 380.37 0.01 205.90  0.02  

 บจ. พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั (PTTLNG) 100.00 - - - - - - 764.76  0.05  

รวมรายได้จากการให้บริการ   8,271.34 0.34 9,576.14 0.34 9,786.56 0.33 5,198.79 0.36 
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์  (ต่อ) 
 

ผลติภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2554  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

6 เดอืน ปี 2557 
(สอบทาน) 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

2,428,126.09 98.10 2,793,833.06 98.18 2,883,905.98 98.57 
 

1,433,262.41 
 

98.27 

9.  อืน่ๆ 

  
  

  
  

        
    9.1 รำยไดอ่ื้นๆ 16,575.26 0.67 17,178.96 0.60 13,834.85 0.48 11,201.08 0.77 

9.2 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 1,099.42  0.04  7,434.06  0.26     304.37  0.01  4,586.95  0.31 

รวมรายได้อืน่     17,674.68 0.71 24,613.02  0.86 14,139.21 0.49 15,788.03 1.08 

10. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม    29,463.28 1.19 27,014.79       0.95  27,078.77 0.94 9,542.59 0.65 

รวมรายได้     2,475,264.05 100.00 2,845,460.87 100.00 2,883,905.98 100.0 1,458,593.03 100.00 
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2.4  ภาวะอุตสาหกรรม        

2.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิส ารวจและผลติและก๊าซธรรมชาต ิ

2.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  

 ณ ส้ินปี 2555 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย เป็นดงัน้ี 

ปริมาณส ารองปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 
น ้ามันดบิ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมำณส ำรองท่ีพิสูจน์แลว้ 
(Proved Reserves) 

9,038.92 232.02 216.76 

ปริมำณส ำรองท่ีคำดวำ่จะพบ 
(Probable Reserves) 

9,573.19 420.70 283.90 

ปริมำณส ำรองท่ีอำจจะพบ 
(Possible Reserves) 

4,671.33 277.27 99.51 

ท่ีมำ :  รำยงำนประจ ำปี 2555 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ    

กำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้  ำเนินกำรรำยใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั บริษทั เฮสส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอ็กซ์พลอเรชัน่ จ ำกดั เป็นตน้ ในปี 2555 มีปริมำณกำร
ผลิตก๊ำซธรรมชำติในประเทศเฉล่ีย 2,730 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5 น ้ ำมนัดิบ 136,516 บำร์เรลต่อวนั 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 10 และก๊ำซธรรมชำติเหลว 76,530 บำร์เรลต่อวนั ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5  

ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยส ำหรับปี 2548 –ปี 2555 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

น ้ามันดบิ 
(บาร์เรลต่อวัน) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวัน) 

2548 2,292 113,890 69,487 

2549 2,353 128,950 75,250 

2550 2,515 133,549 78,844 

2551 2,658 145,616 85,862 

2552 2,576 150,864 83,493 

2553 2,860 152,800 88,632 

2554 2,730 136,516 76,530 

2555 3,247 148,934 81,879 

ท่ีมำ :  ขอ้มูลตำม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ (www.dmf.go.th)    

                ส ำหรับระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบนักำรลงทุนและกำรด ำเนินกำร 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจำก ปตท. แลว้ ยงัมีบริษทัอ่ืนท่ีด ำเนินกิจกำรระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ตวัอย่ำงเช่น 
บริษทั ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวำ่ง ปตท. กบั International Power S.A. แห่งประเทศ       
เบลเยีย่ม และบริษทั ทุนลดำวลัย ์จ ำกดั ไดด้ ำเนินธุรกิจพฒันำและก่อสร้ำงระบบท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ
ใหก้บัลูกคำ้ในเขตอุตสำหกรรมรอบกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

http://www.dmf.go.th/
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ปัจจุบนักิจกำรก๊ำซธรรมชำติของประเทศไทยอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลโดยคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชำติ 
กระทรวงพลงังำนเป็นหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล  

2.4.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตใินปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ณ 6 เดือนแรก ปี 2557 กำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติเฉล่ีย 4,618 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ
ลูกบำศก์ฟุต) (คิดเป็นสัดส่วนกำรจดัหำจำกแหล่งในประเทศและต่ำงประเทศร้อยละ 80 และ 20 ตำมล ำดบั) ปริมำณกำรจดัหำ 
ก๊ำซธรรมชำติ ในช่วงคร่ึงปีแรก ของปี 2557 ลดลง 86 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบช่วงคร่ึงปีแรก
ของปี 2556 ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉล่ีย 4,618  ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ลดลง 96 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือ
คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556 ทั้งน้ีภำพรวมของกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติลดลง
เน่ืองจำกสภำพอำกำศในช่วงตน้ปี 2557 มีอุณหภูมิท่ีค่อนขำ้งเยน็ ส่งผลใหอุ้ปทำนก๊ำซธรรมชำติลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ 

ทั้งน้ีปริมำณกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน 6 เดือนแรก ปี 2557 ใหก้บัลูกคำ้กลุ่มต่ำงๆ มีดงัน้ี 

 ภำคไฟฟ้ำ 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉล่ีย 2,709 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
ประกอบดว้ยกำรจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 1,296 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ
อิสระ เฉล่ีย 719 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก เฉล่ีย 675 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั โดยกำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใน
ภำคไฟฟ้ำลดลงจำกปี 2556 ประมำณ 85 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3 

 ภำคอุตสำหกรรม 

ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเฉล่ีย 635 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจำกปริมำณจ ำหน่ำยในช่วงเดียวกนัของปี 2556  ประมำณ 10 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยปริมำณ
จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น เป็นผลจำกกำรลงทุนขยำยโครงกำรระบบท่อจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ไปยงับริษทัลูกคำ้ท่ีใช้
ก๊ำซธรรมชำติ  ทั้ งในส่วนของลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรม และ ลูกคำ้กลุ่มพำณิชย ์โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. มีจ ำนวน
ลูกคำ้อุตสำหกรรมทั้งส้ิน 434 สญัญำ 

 ภำคขนส่ง 

กำรจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่ง หรือ NGV 6 เดือนแรก ปี 2557 มีปริมำณเฉล่ีย 316 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อ
วนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7  ของปริมำณจ ำหน่ำยทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ 12 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 (ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรขยำยสถำนีบริกำรอยำ่งต่อเน่ืองท ำใหปั้จจุบนัมีสถำนีบริกำรรวม 496 แห่ง เป็นสถำนีท่ี 
ปตท.ลงทุนเอง 393 แห่ง และเอกชนลงทุน 103 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวดั ส ำหรับ 6 เดือนแรก ปี 2557 สัดส่วนกำรใช ้            
ก๊ำซธรรมชำติในภำคขนส่งทดแทนกำรใชน้ ้ ำมนัเบนซินและดีเซลเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 13 จำกร้อยละ 11 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีจ ำนวนรถยนตใ์ชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทั้งประเทศรวม 451,618 คนั เพ่ิมข้ึน 38,611 คนั 
หรือ ร้อยละ 9  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2556) 

 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

กำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ือผลิตผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติมีปริมำณเฉล่ีย 951 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 21 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยรวมทั้งหมด โดยลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่ำนมำ 41 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4 ทั้งน้ี เน่ืองจำกภำยหลงัท่ีเกิดเหตุกำรณ์ในช่วงกลำงเดือน สิงหำคม 2556 ท่ีเกิดอุบติัเหตุฟ้ำผ่ำ ส่งผลให้
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อุปกรณ์แลกเปล่ียนควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit:  WHRU) ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 5  
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ จ.ระยอง เกิดควำมเสียหำย และ ไม่สำมำรถเดินเคร่ืองกำรผลิตไดต้ำมปกติจนถึงช่วงตน้ปี 2557  

ปริมำณกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมชนิดของเช้ือเพลิงระหวำ่งปี 2550 – 6 เดือน ปี 2557  

                    หน่วย : ลำ้นหน่วย 
 

ปี2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
6 เดอืน ปี 
2557 

1. พลงัน ้า 7,961 6,951 6,966 5,347 7,935 8,431 5,412 3,353 

2. ก๊าซธรรมชาติ 98,244 104,458 106,343 118,438 108,292 119,434 119,313 58,321 

3. น ้ามันเตาและดเีซล 2,995 1,013 493 600 1,331 1,363 1,418 975 

4. ถ่านหิน 30,881 30,838 29,808 29,764 31,681 34,518 35,256 19,193 

5. กระแสไฟฟ้าน าเข้า และอืน่ๆ 6,945 4,961 4,748 9,519 13,104 13,212 15,999 8,425 

รวม 147,026 148,221 148,358 163,668 162,343 176,958 177,398 90,267 

อตัราการขยายตัว  (ร้อยละ) 3.6 0.8 0.1 10.3 -0.8 9.0 0.25  
ท่ีมำ :  ขอ้มูลตำม Web Site ของ ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (www.eppo.go.th)  

 
เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2555 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.) เม่ือ

วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2555 เร่ืองแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (PDP 2010 ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ปริมำณควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำในช่วง 5 ปี 
แรก มีกำรขยำยตวัอยูท่ี่ร้อยละ 4 และในระยะยำวก็จะยงัคงมีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงก๊ำซธรรมชำติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัใน
กำรผลิตไฟฟ้ำ โดยตำมแผนฉบับดังกล่ำวผูผ้ลิตไฟฟ้ำอิสระรำยใหม่จะใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
เน่ืองจำกรำคำก๊ำซธรรมชำติจะสำมำรถแข่งขนัได้และเป็นท่ียอมรับด้ำนส่ิงแวดล้อมเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 
โดยประมำณกำรกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจ ำแนกตำมประเภทเช้ือเพลิง แสดงดงัภำพ นอกจำกน้ี ภำครัฐยงัไดมี้นโยบำยผลกัดนักำร
ใชก๊้ำซธรรมชำติในภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่งมำกข้ึน เน่ืองจำกมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวำ่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และ
จะช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในช่วงท่ีรำคำน ้ ำมนัในประเทศปรับตวัสูงข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก  

 

http://www.nepo.go.th/
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2.4.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกจิการพลงังาน       

รัฐบำลมีนโยบำยให้มีกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรกิจกำรพลงังำนให้เหมำะสม โดยแยกงำนนโยบำยงำนก ำกบัดูแลกำร
ประกอบกิจกำรพลงังำน และกำรประกอบกิจกำรพลงังำนออกจำกกนั ใหก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลงังำนครอบคลุมทั้งกิจกำรไฟฟ้ำ
และก๊ำซธรรมชำติใหมี้ประสิทธิภำพ มัน่คง มีปริมำณเพียงพอ และใหมี้กำรจดัตั้งองคก์รก ำกบัดูแลอิสระ คือ คณะกรรมกำรก ำกบั
กิจกำรพลงังำน เพ่ือก ำกบัดูแลกิจกำรพลงังำนของประเทศ โดยมีหนำ้ท่ีป้องกนักำรใชอ้  ำนำจผูกขำดโดยมิชอบ และคุม้ครองผูใ้ช้
พลงังำนและผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำรพลงังำน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2550 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติรับ
หลกักำรแห่งร่ำงพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ และตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมญัเพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัดงักล่ำว พระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 (พระรำชบญัญติัฯ) ได้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวำคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวำคม 2550 เป็นตน้ไป 
 

2.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิน า้มนั    

2.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่น า้มนั   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่น ้ ำมนัรวมทั้ งส้ิน 7 แห่ง มีก ำลงักำรกลัน่น ้ ำมนัรวมกันทั้ งส้ินประมำณ 1,239,000 
บำร์เรลต่อวนั (รวมก ำลงักำรผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTGC จ ำนวน 135,000 บำร์เรลต่อวนั และก ำลงักำรผลิต
ของระยองเพียวริฟำยเออร์ 17,000 บำร์เรลต่อวนั ซ่ึงไดห้ยดุกำรผลิตลงอยำ่งไม่มีก ำหนดเวลำตั้งแต่วนัท่ี 7 ก.พ.2555) ใน 6 เดือน
แรก ปี 2557 โรงกลัน่น ้ ำมนัมีกำรผลิตจริงรวมกนัจ ำนวน 1,019,188 บำร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบักำรผลิตก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจำก
โรงแยกก๊ำซฯ และโรงงำนปิโตรเคมีจ ำนวน 109,374 บำร์เรลต่อวนั ท ำให้มีกำรผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูปของประเทศรวมทั้ งส้ิน
จ ำนวน 1,128,562 บำร์เรลต่อวนั 

ประเทศไทยผลิตน ้ ำมนัส ำเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูปชนิดต่ำงๆ ดงัน้ี 
    หน่วย : บำร์เรลต่อวนั 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 
น ้ำมนัเบนซิน 208,424 222,092  277,127 247,683 
น ้ำมนัดีเซล   398,052   431,782  439,749 404,574 
น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 108,441 100,669  115,117 113,542 
น ้ำมนัเตำ 100,222 105,487  101,866 93,192 
น ้ำมนัก๊ำด       2,616 1,304  11,841 16,583 
ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว 156,592 157,054  148,039  143,613 
รวม  974,347 1,018,389 1,093,737 1,019,188 

   ท่ีมำ : กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน  

กำรขนส่งน ้ ำมนัดิบในประเทศไทยสำมำรถด ำเนินกำรไดท้ั้งทำงรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้งของ
โรงกลัน่น ้ ำมนั กำรขนส่งน ้ ำมนัดิบจำกต่ำงประเทศจะใชเ้รือขนส่งตำมท่ำเทียบเรือต่ำงๆ ตลอดแนวชำยฝ่ังทะเลของประเทศ 
ขณะท่ีกำรขนส่งน ้ ำมนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทำงรถไฟ โดยท่ีน ้ ำมนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่น ้ ำมนัทั้ง 6 แห่ง
เพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป  

ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัส ำเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทำง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน ้ ำมนั ปัจจุบนักำรขนส่งน ้ ำมนั
ทำงท่อส่งน ้ ำมนัแมจ้ะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปริมำณกำรใช้ไม่มำกนักเม่ือเปรียบเทียบกับกำรขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 
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เน่ืองจำกท่อขนส่งน ้ ำมนัไม่ได้มีกำรเช่ือมต่อกับโรงกลัน่น ้ ำมนัทุกแห่ง โรงกลัน่น ้ ำมนัส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีภำคตะวนัออกและ      
ภำคกลำงของประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัสูงกวำ่ภำคอ่ืนๆ ของประเทศ 

2.4.2.2 อุตสาหกรรมการจดัจ าหน่ายน า้มนั 

ประเทศไทยมีผูค้ำ้น ้ ำมนัท่ีจดทะเบียนเป็นผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 7 รวม 41 รำย (ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557) ในช่วง 6 
เดือน แรกของปี 2557 มีปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัทั้งประเทศรวม 23,174 ลำ้นลิตร เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อย
ละ 0.3 ผลิตภณัฑท่ี์มีปริมำณกำรใชเ้พ่ิมข้ึนคือ น ้ ำมนัดีเซล และน ้ ำมนัเคร่ืองบิน  

เน่ืองจำกภำคอุตสำหกรรมเปล่ียนไปใชพ้ลงังำนอ่ืนท่ีมีรำคำถูกกวำ่ เช่น ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ เป็นตน้ กำรแข่งขนั
ในกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนั นอกเหนือจำกกำรพฒันำคุณภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กำรบริหำรตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพตลอดห่วงโซ่
อุปทำน และกำรแสวงหำโอกำสในกำรเพ่ิมรำยได้แล้ว กำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำยงัคงมีอยู่อย่ำงต่อเน่ืองตำมกลไกตลำด 
รำยละเอียดแสดงปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัของประเทศ ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 1 

  
ตำรำงท่ี 1 ปริมำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมนัของประเทศ  

                           หน่วย : ลำ้นลิตร 

 ท่ีมำ: กรมธุรกิจพลงังำน  
                            /1   ไม่รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวท่ีน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี 

โครงสร้างราคาน า้มนั  
 โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ และรำคำขำยปลีก ในส่วนของรำคำขำยส่ง
หน้ำโรงกลัน่ ประกอบดว้ย รำคำ ณ โรงกลัน่ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำร
อนุรักษพ์ลงังำน และภำษีมูลค่ำเพ่ิม และในส่วนของรำคำขำยปลีก ประกอบดว้ย รำคำขำยส่งหน้ำโรงกลัน่ ค่ำกำรตลำด และ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 จำกกำรท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ ำเขำ้น ้ ำมนัจำกต่ำงประเทศในรูปของน ้ ำมนัดิบเป็นส่วนใหญ่ และน ้ ำมนัส ำเร็จรูป
บำงส่วน ประกอบกบักำรคำ้น ้ ำมนัเป็นไปอยำ่งเสรี ดงันั้น กำรก ำหนดรำคำน ้ ำมนั ณ โรงกลัน่จึงอำ้งอิงกบัรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปใน
ตลำดโลกตำมหลกักำรเทียบเท่ำกำรน ำเขำ้ (Import Parity) ซ่ึงก ำหนดโดยภำครัฐ รวมถึงข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำ (หรือค่ำเงินบำท) ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อกำรค ำนวณตน้ทุนตำมหลกักำรเทียบเท่ำกำรน ำเขำ้ดงักล่ำว 

 ในส่วนของภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล ภำษีมูลค่ำเพ่ิม กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง และกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำน ภำครัฐเป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงอตัรำท่ีจดัเก็บข้ึนอยูก่บัน ้ ำมนัแต่ละชนิด ส ำหรับเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงนั้น ภำครัฐ
ก ำหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้ ำเขำ้ผลิตภณัฑ์น ้ ำมนัเป็นผูส่้งเงินเขำ้กองทุนน ้ ำมนัตำมอตัรำท่ีก ำหนด นอกจำกน้ี รัฐบำลมีนโยบำย

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /1 7,936 8,725 8,843 4,340 

น ้ำมนัเบนซิน 7,331 7,705 8,189 4,089 

น ้ำมนัก๊ำด 13 14 11 6 

น ้ำมนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 5,077 5,091 5,562 2,802 

น ้ำมนัดีเซล 19,192 20,569 20,892 10,836 

น ้ำมนัเตำ 2,456 2,363 2,155 1,101 

รวม 42,005 44,467 45,653 23,174 
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ผลกัดนักำรใชพ้ลงังำนทดแทน โดยมีกำรปรับอตัรำเงินชดเชยส ำหรับผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัแก๊สโซฮอลอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมกำร
ใชพ้ลงังำนทดแทน นอกจำกน้ีภำครัฐยงัมีกำรประกำศปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงอยำ่งต่อเน่ืองทุกผลิตภณัฑ ์
โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 2  

 
ตำรำงท่ี 2 โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนัในเขตกรุงเทพมหำนคร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

              หน่วย : บำท/ลิตร 

  เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล 91 

อ ี10 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี10 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี20 
แก๊สโซฮอล 95 

อ ี85 
ดเีซลหมุนเร็ว 

รำคำ ณ โรงกลัน่ 27.1588 27.0823  27.3116  27.3741  26.8878  26.2563  
ภำษีสรรพสำมิต 7.0000 6.3000  6.3000  5.6000  1.0500  0.0050  
ภำษีเทศบำล  0.7000 0.6300  0.6300  0.5600  0.1050  0.0005  
กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง  10.0000 1.2000  3.3000  -1.0500  -11.6000 0.0000  
กองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษพ์ลงังำน 0.2500 0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  0.2500  
รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ 45.1088 35.4623  37.7916  32.7341  16.6928  26.5118  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  3.1576 2.4824  2.6454  2.2914  1.1685  1.8558  
รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 48.2664 37.9447  40.4370  35.0255  17.8613  28.3676  
ค่ำกำรตลำด 0.4519 0.3134  0.2738  0.7051  6.2791  1.3854  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  0.0316 0.0219  0.0192  0.0494  0.4395  0.0970  
ราคาขายปลกี 48.75 38.28  40.73  35.78  24.58  29.85  
ท่ีมำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
หมำยเหตุ :       - รำคำ ณ โรงกลัน่ ก ำหนดจำกรำคำตลำดโลก 

                    - ภำษีและกองทุน ภำครัฐเป็นผูก้  ำหนด    
                                                                                                                                                                                           

2.4.2.3  อุตสาหกรรมการจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว   

ประเทศไทยมีควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊ำซหุงตม้ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ปริมำณ 2,344 
ลำ้นกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน 0.3% โดยก๊ำซหุงตม้น ำไปใชใ้นภำคครัวเรือน ภำคขนส่ง ภำคอุตสำหกรรม และ
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภำครัฐไดย้กเลิกกำรควบคุมรำคำขำยปลีกท่ีก ำหนดไว ้
18.13 บำทต่อกิโลกรัม  แต่ยงัคงควบคุมรำคำ LPG ณ โรงกลัน่ไวค้งท่ี ประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯต่อตนั ท่ีผ่ำนมำกำรควบคุม
รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ไวท่ี้ 18.13 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้รำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ในประเทศแตกต่ำงจำกรำคำก๊ำซ LPG ใน
ตลำดโลกและรำคำขำยปลีกน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขำ้งมำก ท ำให้ปริมำณควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพำะในภำคขนส่ง และภำคอุตสำหกรรม ส่งผลใหต้ั้งแต่เดือนเมษำยน 2551 ก ำลงักำรผลิตก๊ำซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอ
กบัปริมำณควำมตอ้งกำรใช ้ กระทรวงพลงังำนจึงมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผูน้ ำเขำ้ก๊ำซ LPG ในรำคำตลำดโลก เพื่อให้เพียงพอ
กบัควำมตอ้งกำรของประเทศ โดย ปตท. ไดรั้บเงินชดเชยคืนจำกกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงในภำยหลงั ปตท. จ ำเป็นตอ้งลงทุนเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG โดย ปตท. อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรโครงกำร LPG Integrated Facility Enhancement 
Project (LIFE Project) เพื่อขยำย Facility รองรับกำรน ำเขำ้ก๊ำซ LPG ในอนำคต เช่น ขยำยระบบคลงัและท่ำเรือเพ่ือน ำเขำ้ก๊ำซ 
LPG รวมถึงกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรจ่ำยก๊ำซ LPG ไปยงัคลงัภูมิภำคต่ำงๆ เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรในอนำคตอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรขยำยก ำลงักำรจ่ำยทั้งทำงรถยนตแ์ละรถไฟ  
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รัฐบำลมีมำตรกำรบรรเทำผลกระทบด้ำนพลงังำน โดยมีกำรตรึงรำคำก๊ำซ LPG อย่ำงต่อเน่ือง จำกมติท่ีประชุม 
คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กพช.)  เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 เห็นชอบแนวทำงกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG 
ภำคครัวเรือน โดยให้ปรับข้ึนเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2556 เป็นตน้ไป จนสะทอ้นตน้ทุนโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติท่ี 24.82 บำทต่อกิโลกรัม และรัฐบำลเห็นชอบเกณฑก์ำรช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ 
LPG ภำคครัวเรือน ทั้งในส่วนของครัวเรือนรำยไดน้อ้ย และร้ำนคำ้ หำบเร่ แผงลอยอำหำร และจำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.)  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2557 เห็นชอบปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนน ้ ำมนัส ำหรับก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว ท่ีจ ำหน่ำยใหภ้ำคครัวเรือนในอตัรำ 4.2056 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือน อยูท่ี่ 22.63 บำทต่อ
กิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2557 เป็นตน้ไป และยงัคงหลกัเกณฑก์ำรช่วยเหลือผูไ้ดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับรำคำขำยปลีก
ก๊ำซ LPG ภำคครัวเรือน ทั้งในส่วนของครัวเรือนรำยไดน้อ้ย และร้ำนคำ้ หำบเร่ แผงลอยอำหำร  

ส ำหรับ รำคำก๊ำซ LPG ภำคขนส่ง จำกมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2555 
เห็นชอบใหป้รับข้ึนรำคำก๊ำซ LPG ภำคขนส่งอีก 0.25 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคขนส่งอยูท่ี่ 21.38 
บำทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2555 เป็นตน้ไป ในกำรประชุมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  เม่ือวนัท่ี 26 
สิงหำคม 2557 มีมติเห็นชอบใหป้รับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคขนส่งเพ่ิม 0.62 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกปรับจำก 
21.38 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2557 เป็นตน้ไป  

กำรปรับรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรม    ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน เม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภำคม 2555 เห็นชอบใหก้ ำหนดรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมไวท่ี้ 30.13 บำทต่อกิโลกรัม กรณีรำคำก๊ำซ 
LPG ตลำดโลกปรับตวัสูงข้ึนมำกท ำใหต้น้ทุนรำคำก๊ำซ LPG จำกโรงกลัน่น ้ ำมนัเกิน 30.13 บำทต่อกิโลกรัม และเห็นชอบ
หลกัเกณฑใ์หก้ ำหนดรำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมใหเ้ป็นไปตำมตน้ทุนโรงกลัน่ กรณีรำคำก๊ำซ LPG ตลำดโลก
ปรับตวัลดลงท ำใหต้น้ทุนรำคำก๊ำซ LPG จำกโรงกลัน่น ้ ำมนัต ่ำกวำ่ 30.13 บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG 
ภำคอุตสำหกรรม เท่ำกบั 30.13 บำทต่อกิโลกรัม  

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำนไดป้ระกำศปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุน ส ำหรับก๊ำซท่ีจ ำหน่ำยใหโ้รงงำน
อุตสำหกรรมอยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 ปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนเป็น 11.16  บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมเท่ำกบั 
30.07 บำทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2557  

 ปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนเป็น 10.47  บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมเท่ำกบั 
29.33 บำทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2557 

 ปรับอตัรำเงินส่งเขำ้กองทุนเป็น 10.18  บำทต่อกิโลกรัม ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีกก๊ำซ LPG ภำคอุตสำหกรรมเท่ำกบั 
29.02 บำทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแตว่นัท่ี 1 ตุลำคม 2557 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสร้ำงรำคำจ ำหน่ำยก๊ำซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1)   รำคำ ณ โรงกลัน่ 
(2)   รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย 
 -  รำคำ ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซฯ 
 -  ภำษีสรรพสำมิต ภำษีเทศบำล กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง (1)  และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
(3)   รำคำขำยปลีก ประกอบดว้ย 
 -  รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่/โรงแยกก๊ำซฯ 
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 -     กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง (2)  ค่ำกำรตลำดและภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปรำกฏตำมตำรำงท่ี 3 

 ตำรำงท่ี 3 โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
                   หน่วย : บำท/กิโลกรัม 

  
ภาคครัวเรือน 
ผู้มรีายได้น้อย 

ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม 

รำคำ ณ โรงกลัน่ 10.8694  10.8694  10.8694  10.8694  
ภำษีสรรพสำมิต  2.1700  2.1700  2.1700  2.1700  
ภำษีเทศบำล 0.2170  0.2170  0.2170  0.2170  
กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง (โรงกลัน่น ำส่ง) 0.4299  0.4299  0.4299  0.4299  
รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่ 13.6863  13.6863  13.6863  13.6863  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (โรงกลัน่น ำส่ง)  0.9580  0.9580  0.9580  0.9580  
รำคำขำยส่งหนำ้โรงกลัน่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 14.6443  14.6443  14.6443  14.6443  
กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง (ผูค้ำ้น ำส่ง) 0.0000  4.2056  3.0374  11.2200  
ค่ำกำรตลำด 3.2566  3.2566  3.2566  3.2566  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (สถำนีบริกำรน ำส่ง) 0.2280  0.5224  0.4406  1.0134  
รำคำขำยปลีก 18.13  22.63  21.38  30.13  

 

2.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

2.4.3.1 โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้ำงของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นกำรน ำก๊ำซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊ำซอีเทนและก๊ำซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น
รูปของน ้ ำมนั อนัไดแ้ก่ แนฟทำ มำแปรสภำพเป็นสำรโอเลฟินส์ (ก๊ำซเอทิลีนและก๊ำซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มำแปรสภำพเป็นสำรอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผำ่นกระบวนกำรกลัน่ แยก ท ำให้แตกตวั และ
แปรรูป 

(2) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลำง : เป็นกำรน ำผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจำกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผำ่นกระบวนกำร
ต่ ำงๆจนได้ เ ป็นผลิตภัณฑ์ปิโตร เค มีขั้ นกลำง  เ ช่น  สไตรีนโมโนเมอร์  ไวนิลคลอไรด์โมโน เมอ ร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทำลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสำหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลำย : เป็นกำรน ำผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจำกผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงไปผ่ำน
กระบวนกำรต่ำงๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำยในรูปของเม็ดพลำสติกชนิดต่ำงๆ เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด ์โพลิสไตรีน หรือวตัถุสงัเครำะห์ต่ำงๆ ซ่ึงจะถูกน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐำนใน
กำรผลิตของอุตสำหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ อุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อุตสำหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสำหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 
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2.4.3.2 สถำนกำรณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

ใน 6 เดือนแรกของปี 2557 ท่ีผำ่นมำ ภำพรวมเศรษฐกิจโลกยงัคงอ่อนแอแต่ทวำ่เร่ิมมีกำรฟ้ืนตวัอยำ่งเปรำะบำง ขณะท่ี
เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ชะลอตวัลงมำกเน่ืองจำกอุปสงคใ์นประเทศหดตวัโดยเฉพำะกำรใชจ่้ำยภำคครัวเรือนหลงัจำกท่ีมำตรกำร
คืนภำษีรถยนตค์นัแรกหมดลงและกำรขำดควำมต่อเน่ืองของมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจใหม่ๆ ท่ีมีนัยส ำคญั กำรลดลงของกำร
ลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงกำรส่งออกและน ำเขำ้สินคำ้ท่ีปรับลดลงดว้ย ส่งผลให้ภำพรวมอุตสำหกรรมในประเทศ
ชะลอตวัลง ทั้งจำกกำรชะลอตวัของอุปสงคแ์ละกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรส่งออกต ่ำกวำ่ท่ีคำดไว ้

กำรผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยใน 6 เดือนแรกของปี 2557 ไม่มีกำรขยำยตวัอย่ำงมีนัยส ำคัญเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ  ควำมตอ้งกำรบริโภคและกำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมหดตวัร้อยละ 2 (เป็นคร้ังแรกในรอบ 
5 ปี) และร้อยละ 7 (ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3) ตำมล ำดบั ขณะท่ีกำรส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1 เท่ำนั้น 

หำกพิจำรณำสัดส่วนของกำรส่งออกเปรียบเทียบกบักำรผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแลว้ พบว่ำ 
ประเทศส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลำงและขั้นปลำย ร้อยละ 18 ร้อยละ 29 และ ร้อยละ 58 ของกำรผลิตในแต่ละขั้น
ตำมล ำดบั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ พบวำ่ ในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีในส่วนของ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลำงและขั้นปลำยมีสัดส่วนท่ีลดลงเล็กน้อย โดยเป็นผลมำจำกกำรปรับแผนกำรผลิตและจ ำหน่ำยให้
สอดคลอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจในประเทศและภำวะเศรษฐกิจโลกตำมเหตุผลขำ้งตน้ 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรบริโภค และกำรส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้*ของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 

2552 7,052 305 6,319 1,037 
2553 7,947 354 7,065 1,236 
2554  9,418 351 8,195 1,575 
2555 10,045 276 8,832 1,488 
25561\ 9,939 197 8,302 1,834 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลำง*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 4,529 264 3,140 1,654 
2553 4,648 370 3,394 1,625 
2554  4,586 367 3,212 1,741 
2555 4,457 234 3,143 1,547 
25561\ 4,438 251 3,393 1,295 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

หมำยเหตุ : 1\ Preliminary data 
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กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลำย*ของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 4,293 668 2,862 2,098 
2553 4,998 899 3,295 2,604 
2554  6,016 840 3,338 3,513 
2555 6,516 942 3,643 3,815 
25561\ 6,539 902 3,626 3,815 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

กำรผลิต กำรน ำเขำ้ กำรส่งออก และกำรบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การน าเข้า การบริโภค การส่งออก 
2552 15,874 1,237 12,321 4,789 
2553 17,593 1,623 13,754 5,465 
2554  20,020 1,558 14,745 6,829 
2555 21,018 1,452 15,618 6,850 
25561\ 20,916 1,350 15,321 6,944 

ท่ีมำ : สถำบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
หมำยเหตุ : 1\ Preliminary data 
 
2.5  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

2.5.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติท่ีผ่ำนมำ ปตท. ไดต้ระหนักถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั รวมทั้งคุณภำพชีวติและสุขภำพของประชำชนท่ีอำศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงได้
ติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนกำรก่อสร้ำงไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมำตรกำรป้องกนั แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มพิจำรณำตำมขั้นตอน ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดค้วบคุมให้มีกำรปฏิบติั ตลอดจนด ำเนินกำร
ติดตำมตรวจวดั บันทึกผล และจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ เสนอต่อ สผ. รวมถึงหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด ยิ่งไปกวำ่
นั้น เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจในประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดมลพิษทำงอำกำศ และเป็นไปตำมค ำแนะน ำของกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัได้เพ่ิมเติมกำรติดตั้งเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภำพอำกำศจำกปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ในปี 2546 และปี 2548 
ตำมล ำดบั ซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติทุกหน่วย และโรงแยกก๊ำซอีเทนตั้งแต่เร่ิม
เปิดด ำเนินกำร พบวำ่คุณภำพอำกำศ คุณภำพเสียง คุณภำพน ้ ำ และกำรจดักำรกำกของเสียจำกกระบวนกำรผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์
ดีกว่ำมำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทั้ งยงัได้มีกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตตลอดจน
โครงกำรอนุรักษพ์ลงังำนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น โครงกำรระบบหมุนเวยีนพลงังำนควำมร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ 
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หน่วยท่ี 5 และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำและพลงัควำมร้อนร่วม ส ำหรับโรงแยกก๊ำซอีเทน ซ่ึง EIA ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงน ำมำตรกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมไปปฏิบัติในขั้นตอนกำรออกแบบ
รำยละเอียดวิศวกรรมและก่อสร้ำง รวมทั้งโครงกำรติดตั้งหน่วยน ำก๊ำซเหลือใชก้ลบัคืน (Remaining gas recovery unit : RGRU) 
ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ ระยอง ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียด EIA เพ่ือเสนอต่อ
หน่วยงำนอนุญำตพิจำรณำ นอกจำกน้ียงัได้มีกำรขอทบทวนมำตรกำรด้ำนส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกับสภำพพ้ืนท่ีปัจจุบัน
ส ำหรับโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 โดยไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรขอเปล่ียนแปลงรำยละเอียด EIA แลว้เสร็จ และขณะน้ีอยูร่ะหวำ่งรอผล
พิจำรณำจำกหน่วยงำนอนุญำต  

นอกจำกกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยขำ้งตน้แลว้ ปตท . ยงัด ำเนินกำรระบบกำรจดักำรแบบบูรณำกำร หรือ Integrated 
Management Systems (IMS) ซ่ึงเป็นกำรรวมระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและ      
ควำมปลอดภยั มอก.18001//OHSAS 18001 และระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 เขำ้ดว้ยกนั โดยปัจจุบนั ทั้งโรงแยกก๊ำซ
ธรรมชำติระยอง และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม (หน่วยท่ี 1-6) ไดรั้บกำรรับรองจำกสถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) 
เรียบร้อยแลว้ และสำมำรถรักษำกำรรับรองไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ตลอดจนยงัไดรั้บกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจดั
กำรพลงังำน ตำมมำตรฐำน ISO 50001 เพ่ิมเติมอีกดว้ย 

2.5.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแมว้ำ่กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงกำรประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทำงท่อ จะถูกก ำหนดให้อยูใ่นข่ำยท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment) ตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มำกกว่ำ 10 ปี อยำ่งไรก็ตำม ปตท.  
ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของสภำพแวดลอ้มทั้งก่อนกำรก่อสร้ำง ระหวำ่งกำรก่อสร้ำง และภำยหลงักำรก่อสร้ำงมำโดยตลอด จึง
ไดมี้กำรศึกษำและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกนั แกไ้ข และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งในระหวำ่งก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำร โดยเฉพำะกำรปรับสภำพพ้ืนท่ีใหเ้ขำ้สู่สภำพเดิมเม่ือ
กำรฝังกลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงกำรนบัแต่กำรก่อสร้ำงท่อส่งก๊ำซฯ สำยประธำนเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊ำซธรรมชำติจำกอ่ำวไทย 
และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติอ่ืนๆ ก็มีแนวทำงปฏิบติัในทิศทำงเดียวกนั 

ส ำหรับระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำมำยงัชำยแดนไทยท่ีบำ้นอีต่อง และต่อมำยงัโรงไฟฟ้ำรำชบุรี ท่ีเร่ิม
ก่อสร้ำงในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
พระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบักำรด ำเนินกำรของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 
ซ่ึงจำกผลกำรติดตำมตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มำ ลว้นปรำกฏวำ่เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกนั แกไ้ขและ
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรำยงำนฯ 

ในระหวำ่งปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทุกขนำด ไม่วำ่จะเป็นโครงกำรตำมแผนแม่บทระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ ฉบบัท่ี 3 หรือโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) นั้น 
ไดมี้กำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA รวมทั้งมีกำรน ำมำตรกำรป้องกนั แกไ้ขและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มไปสู่กำรปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรทุกโครงกำร โดยโครงกำรตำมแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊ำซฯ ฉบบัท่ี 3 ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ.  ไดแ้ก่ โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำม
ดนัก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 (Midline Compressor) และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
บนบก นครรำชสีมำ (เ พ่ือขยำยโอกำสใช้พลังงำนสะอำดและลดมลภำวะ ในภำคขนส่งและอุตสำหกรรมเขตภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง) ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นโครงกำรส่วนต่อขยำยจำกโครงกำรระยะท่ี 1 เป็นตน้ ส่วนโครงกำรท่ีรำยงำน 
EIA ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรแลว้ในปี 2556 และปัจจุบนัอยูร่ะหว่ำงออกแบบและก่อสร้ำงไดแ้ก่  
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โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ มำยงัสถำนีควบคุมก๊ำซ BVW01 โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภูมิภำคนครสวรรค ์โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภูมิภำค
นครรำชสีมำ (ระยะท่ี 1) โครงกำรติดตั้งหน่วยผสมก๊ำซฯ (Mixing Facility) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมัน่คงให้กบัโครงข่ำยระบบท่อฯ 
และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ หน่วยท่ี 4 สถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซโทรโยค เป็นตน้ ส่วนโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิม
ควำมดนัก๊ำซฯ ในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯเสน้ท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย)  ปัจจุบนัยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง  

ส ำหรับโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงักลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม โรงไฟฟ้ำ และสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ (NGV) มี
โครงกำรท่ีรำยงำน EIA ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรแลว้ในปี 2556 และปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
ไดแ้ก่ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัโรงไฟฟ้ำวงันอ้ยหน่วยท่ี 4 โครงกำรท่อฯ เช่ือมระบบท่อนวนคร-รังสิต โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ 
ไปยงับริษทั สุเพิร์บ พำวเวอร์ จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ศกัด์ิชยัสิทธ์ิ จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ยเูอม็
ซี เมท็ทอล จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ผลิตภณัฑต์รำเพชร จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ไซมีส เมอร์ชำน
ไดส์ จ ำกดั โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในนิคมอุตสำหกรรมรำชบุรี โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหม
รำชสระบุรี (HSIL) โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในสวนอุตสำหกรรมโรจนะ โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัสถำนีบริกำร NGV ปตท.
ธรรมศำสตร์ ศูนยรั์งสิต และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัสถำนีบริกำร NGV บริษทั สำลีเอน็จีว ีสมุทรปรำกำร จ ำกดั เป็นตน้ 

ส ำหรับโครงกำรท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ ไดแ้ก่   
โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงับริษทั ซีพีคำ้ปลีกและกำรตลำด จ ำกดั โครงกำรท่อฯ ไปยงับริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ำกดั 
โครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ภำยในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมเหมรำชระยอง และโครงกำรท่อส่งก๊ำซฯ ไปยงัสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติต่ำงๆ เป็นตน้ 

เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำยงำนระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้ ำระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำม
ปลอดภยั มอก.18001/OHSAS 18001 เขำ้มำปฏิบติั โดยไดรั้บกำรรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำก
สถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสำมำรถรักษำกำรรับรองไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั นอกจำกน้ี 
ทุกเขตปฏิบติักำรระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติยงัไดรั้บกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจดักำรพลงังำน ตำมมำตรฐำน ISO 50001 อีก
ดว้ย 

2.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการท่าเทยีบเรือของคลงัปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์อืน่ๆ 

ในกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้กำรจดัท ำรำยงำน EIA ซ่ึงระบุมำตรกำร
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Mitigation Measure) ตลอดจนไดด้ ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
(Monitoring Measure) ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
เสนอต่อ สผ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงจำกกำรติดตำมตรวจสอบดงักล่ำว ปตท. สำมำรถ
ปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยำ่งครบถว้น และผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวำ่มำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อีกทั้งหน่วยงำนของ ปตท. ท่ีมีท่ำเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑทุ์กคลงั 
ยงัไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จำกสถำบนัรับรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 

โครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของคลงัก๊ำซเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบ
เรือพร้อมวำงท่อน ้ ำมนัใตท้ะเลและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมของคลงัน ้ ำมนัศรีรำชำนั้น EIA ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรแลว้ในปี 2556 จำกนั้นโครงกำรมีกำรทบทวนแบบรำยละเอียดทำงวศิวกรรมใหมี้ควำมปลอดภยัยิง่ข้ึน 
จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรำยละเอียดกำรออกแบบองคป์ระกอบท่ำเทียบเรือและขนำดท่ำเทียบเรือให้มีขนำดเล็กลง และ
เพ่ิมแนวสะพำนรับท่อและทำงเดิน รวมถึงกำรปรับเปล่ียนทิศทำงของท่ำเรือและกำรเทียบเรือ ตลอดจนมีกำรเปล่ียนต ำแหน่งบ่อ
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ส ำรองน ้ ำดบัเพลิง ซ่ึงรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรขยำยท่ำเทียบเรือและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑ์เพ่ิมเติมของ
คลงัเขำบ่อยำ และโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือพร้อมวำงท่อน ้ ำมนัใตท้ะเลและก่อสร้ำงถงัเก็บผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของคลงัน ้ ำมนั
ศรีรำชำ บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกกรมเจ้ำท่ำซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร
พิจำรณำอนุญำต ซ่ึงปัจจุบนัโครงกำรน้ีอยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง  นอกจำกน้ี มีโครงกำรภำยใตโ้ครงกำรขำ้งตน้ท่ีอยูใ่นขั้นตอนกำร
จดัท ำรำยงำน EIA ไดแ้ก่ โครงกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงรำยละเอียดโครงกำรวำงท่อพำรำไซลีน คลงัน ้ ำมนัศรี
รำชำ ส ำหรับในส่วนของโครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือน ้ ำมนัและก๊ำซของคลงัปิโตรเลียมสงขลำนั้นอยูใ่นสถำนะชะลอโครงกำร 
ยงัไม่มีก ำหนดกำรก่อสร้ำงท่ีแน่นอน 

2.5.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมแีละโรงกลัน่น า้มนั 

อุตสำหกรรมปิโตรเคมีและกำรกลั่นเป็นประเภทโครงกำรท่ีต้องจัดท ำรำยงำน EIA ตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซ่ึงตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธีิกำร ระเบียบปฏิบติั และแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ในปี 2556 ปตท. ลงทุนในโครงกำรโรงงำนผลิตเม็ดพลำสติกโพลีเมทิลเมตะคริเลต (พีเอ็มเอ็มเอ) ของบริษทั พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ 
จ ำกัด ซ่ึงรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม โดยคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวเิครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแลว้ 

ปตท. ให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนโครงกำรควบคู่กบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มโดย ปตท. จะปฏิบติัตำมมำตรกำรลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด ำเนินกำรอยำ่งเคร่งครัด และ
จดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อส ำนกังำน
นโยบำยทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยำยและพฒันำกำรใชก๊้ำซธรรมชำติอยำ่งต่อเน่ือง ไม่วำ่จะเป็นกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจกำรผลิตไฟฟ้ำไอน ้ ำและน ้ ำเยน็ โดยในขณะน้ี มีโครงกำรท่ีไดจ้ดัท ำรำยงำน EIA 
ตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ พ.ศ. 2535 แลว้เสร็จ และไดรั้บกำรพิจำรณำ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรฯ แลว้ ซ่ึงอยูใ่นระหว่ำงกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้ำง ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั บำงปะอิน โคเจนเนอร์
เรชัน่ จ ำกดั (BIC) และโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกลมร้อนท้ิงไทรโยค (Waste to Power Saiyok) ส ำหรับโครงกำรท่ีอยูใ่นระหวำ่ง
กำรศึกษำควำมเป็นไปได ้(Feasibility study) ของโครงกำร รวมทั้งอยูใ่นระหวำ่งกำรศึกษำและจดัท ำรำยงำน EIA เพ่ือเสนอต่อ 
สผ. หรืออยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำ  ไดแ้ก่ โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ำกดั (GPSC)  CUP-4  และ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำของบริษทั ผลิตไฟฟ้ำ นวนคร จ ำกดั (NNEG) และโครงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทั ผลิตไฟฟ้ำและ
น ้ ำเยน็ จ ำกดั (DCAP) ส ำหรับโครงกำรท่ีก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเขำ้สู่ระยะด ำเนินกำร ก็ไดป้ฏิบติัตำมมำตรกำรลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมำตรกำรติดตำมตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงมีกำรติดตำมตรวจวดั บนัทึกผล และจดัท ำ
รำยงำนเสนอต่อ สผ. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะตำมท่ีก ำหนด 

2.6          การวจิยัและพฒันา 

สถำบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. (สวญ.) ด ำเนินงำนวิจยัและพฒันำ โดยมุ่งเนน้กำรเสริมสร้ำงฐำนทำงดำ้นเทคโนโลย ี
(Technology Base Structure) และขีดควำมสำมำรถของนักวิจยัให้เป็นผูเ้ช่ียวชำญในแต่ละสำขำ รวมทั้งก ำหนดกลไกกำร
ด ำเนินงำนให้มีกระบวนกำรเช่ือมโยงกำรท ำงำนระหว่ำง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทำงองค์กรท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำ
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ผลิตภณัฑแ์ละกระบวนกำร สร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรลูกคำ้ไดร้วดเร็ว   ทั้งน้ี สวญ. มี
โครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนเป็นดงัน้ี 

 
2.6.1     งานวจิยัและพฒันาทีส่ าคญัของ สวญ. 

2.6.1.1    วจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลยีม 

สืบเน่ืองมำจำกกำรส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติในประเทศไทย ทั้งในภำคกำรขนส่ง อุตสำหกรรม และกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ส่งผลใหป้ริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้น สวญ. จึงมุ่งเนน้กำรวิจยัและพฒันำดำ้นผลิตภณัฑ์
จำกปิโตรเลียม เช่น ก๊ำซธรรมชำติ โดยให้ควำมส ำคัญนับตั้งแต่กำรส ำรวจ กำรผลิต กำรควบคุมคุณภำพ และกำรขนส่ง 
นอกจำกน้ียงัมีกำรวจิยัและพฒันำกำรตรวจประเมินและกำรยดือำยกุำรใชง้ำนโรงงำนและระบบท่อ เพ่ือคงสภำพท่อส่งก๊ำซฯ ให้
มีประสิทธิภำพดงัเดิม  โดยนอกจำกกำรพฒันำสำรป้องกนักำรกดักร่อนในท่อสำรป้องกนักำรกดักร่อนหนำ้แปลน และอุปกรณ์
เหน่ียวน ำคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ำเพ่ือละลำยไขในตูข้นส่งน ้ ำมนั ซ่ึงไดน้ ำไปใชง้ำนท่ีสถำนท่ีจริงแลว้ ยงัอยูร่ะหวำ่งกำรพฒันำระบบ
ตรวจสอบกำรร่ัวของท่อ (Leak Detection System) และขั้วโลหะเพ่ือชดเชยท่อส่วนท่ีผุกร่อนไปแบบอตัโนมติั (Sacrificial 
Anode) เพ่ือยดือำยกุำรใชง้ำนและป้องกนัปัญหำท่ีอำจเกิดกบัท่อส่งก๊ำซในอนำคต 

สวญ. ยงัมีแนวคิดในกำรขยำยศกัยภำพกำรวิจยัเพื่อรองรับเทคโนโลยีดำ้นกำรผลิตและส ำรวจ ซ่ึงจะเป็นเทคโนโลยี
ส ำคญัท่ีจะน ำพำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในอนำคต จึงไดพ้ฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับงำนวิจยัทำงดำ้น
ธรณีวิทยำและวิศวกรรมปิโตรเลียมอยำ่งต่อเน่ือง โดยไดก่้อสร้ำงกลุ่มอำคำรเทคโนโลยีปิโตรเลียมและทรัพยำกรธรณี (PERT 
Complex) ในพ้ืนท่ีอ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรียธุยำแลว้เสร็จ พร้อมใชง้ำนในปี 2558 โดยตั้งเป้ำเป็นศูนยก์ลำงกำรศึกษำ
ดำ้นธรณีวทิยำและวศิวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย  

2.6.1.2    วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

งำนวจิยัและพฒันำเทคโนโลยีกระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ถือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัเพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำ
ศกัยภำพกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  สวญ. จึงไดท้ ำกำรศึกษำวิจยักระบวนกำรผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือ

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 

(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้

(Analytical Technology & KM Division) 

  สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 
(Petroleum Products and 

Alternative 
 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. 

 สว่นปฏบิตักิารและบ ารงุรกัษาอาคารและอปุกรณ์วจิยั 
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  

and Engine Test Department) 

     ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

 สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 

 สว่นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
(RTI Quality, Safety, Health & Environment Division) 
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แกไ้ขและป้องกนัปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรผลิตของหน่วยปฏิบติักำร เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำน พฒันำกระบวนกำร
ใหม่ ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลำงกำรวิจยัและพฒันำ รวมถึงกำรวิจยัพฒันำและประเมินประสิทธิภำพของตวัเร่งปฏิกิริยำและตวัดูดซับ
ให้แก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. นอกจำกน้ียงัมีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพ่ือ
น ำไปสู่กำรพฒันำและเพ่ิมมูลค่ำใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์โดยโครงกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยกีระบวนกำรปิโตรเลียมและปิโตรเคมีท่ี
มีกำรด ำเนินกำร เช่น งำนวิจยักำรสังเครำะห์และข้ึนรูปพลำสติกชีวภำพ (Bio-Plastics) เพื่อสนบัสนุนกำรใชว้ตัถุดิบชีวภำพใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยไดผ้ลิตแกว้กระดำษเคลือบพลำสติกชีวภำพแบบยอ่ยสลำยได ้100% ใชง้ำนใน
ร้ำนอเมซอน นอกจำกน้ียงัมีกำรวิจยัและพฒันำกระบวนกำรรวมทั้งพฒันำแบบจ ำลองกระบวนกำรต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใชพ้ลงังำนหรือพฒันำเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมำะสมกบัแหล่งวตัถุดิบและแนวโนม้ของตลำด เช่นกำรวจิยัและพฒันำเตำปฏิกรณ์
แบบ Microchannel Base ท่ีมีขนำดเลก็และมีประสิทธิภำพกำรถ่ำยเทพลงังำนและมวลสำรสูงส ำหรับประยกุตใ์ชก้บักระบวนกำร 
GTL (Gas-to-Liquid) ขนำดเล็ก เช่น กระบวนกำรแปรรูปก๊ำซจำกแหล่งก๊ำซขนำดเล็กหรือ flared gas เป็นน ้ ำมนัดิบสังเครำะห์ 
อีกดว้ย รวมทั้งประยกุตใ์ชใ้นกระบวนกำรผลิต BHD หรือ CO2 Conversion ในอนำคตดว้ย 

ในปี 2557 ปตท. ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนจ ำลองกระบวนกำรผลิต HDPE ท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพดุ จงัหวดั
ระยอง แลว้เสร็จ เพื่อใหบ้ริกำรงำนวจิยัตวัเร่งปฏิกิริยำและกระบวนกำรพอลิเมอไรเซชนัในระดบัโรงงำนน ำร่อง (Pilot Plant) แก่
บริษทัในกลุ่ม ปตท. พร้อมด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2558 

2.6.1.3    วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและเช้ือเพลงิทางเลอืก 

สวญ. ไดท้ ำกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ทั้งน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและสำรหล่อล่ืน โดยค ำนึงถึงกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของผูข้บัข่ีและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมำโดยตลอด  อีกทั้ง ปตท. ยงัเป็นผูน้ ำร่องในกำรตอบสนองนโยบำยของภำครัฐ 
ดำ้นกำรน ำผลิตผลทำงกำรเกษตรมำพฒันำเป็นเช้ือเพลิงทดแทนเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนให้แก่ประเทศ ลดกำรพึ่งพำ
กำรน ำเขำ้เช้ือเพลิงจำกต่ำงประเทศ และช่วยรักษำส่ิงแวดลอ้ม ดงัเช่น ควำมส ำเร็จในกำรคิดคน้สูตรน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์อี 20 (E20) 
และน ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 (E85) จ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศไทย และในปี 2556 ปตท. ไดน้ ำ BHD ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจำก
น ้ ำมนัพืชผลิตเป็นน ้ ำมนัดีเซลคุณภำพสูงออกจ ำหน่ำยในช่ือ PTT Hyforce นอกจำกน้ี ยงัมีกำรต่อยอดพฒันำ Biojet ส ำหรับใช้
งำนในเคร่ืองบินเพ่ือลดกำรปลดปล่อยมลภำวะจำกธุรกิจกำรบินโดย ปตท. ไดร่้วมกบั บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั มหำชน ศึกษำ
แนวทำงกำรใช ้Biojet ในประเทศไทย นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตเซลลูโลสิกเอทำนอลจำกชีวมวล เช่น   
ฟำงขำ้วหรือวสัดุเหลือใชจ้ำกกำรเกษตรอ่ืนๆ แทนกำรผลิตเอทำนอลจำกมนัส ำปะหลงัและโมลำส ช่วยลดตน้ทุนเช้ือเพลิงชีวภำพ
ใหส้ำมำรถแข่งขนักบัเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียมและลดผลกระทบของพลงังำนท่ีจะมีต่อรำคำอำหำรในอนำคต 

ในส่วนของน ้ ำมนัหล่อล่ืน สวญ. ไดท้ ำกำรพฒันำน ้ ำมนัหล่อล่ืนยำนยนต์และอุตสำหกรรมครอบคลุมกำรใชง้ำนทุก
ดำ้น รวมถึงเป็นผูน้ ำในกำรใช้มำตรฐำนสำกลล่ำสุด ออกจ ำหน่ำยเป็นรำยแรกของประเทศมำโดยตลอด เพ่ือให้สนองตอบ
ควำมกำ้วหนำ้ดำ้นเทคโนโลยแีละยดือำยกุำรใชง้ำนของยำนยนต ์นอกจำกน้ี ในกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. 
นั้น สวญ. ยงัไดพ้ฒันำสำยผลิตภณัฑอ์อกไปใหห้ลำกหลำยยิง่ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  โดยในปี 2557 ไดมี้กำรพฒันำผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
เช่น Powertract Super Plus ส ำหรับเคร่ืองจกักลกำรเกษตร Navita Plus : SAE 40 ส ำหรับเรือของกองทพัเรือ ออกจ ำหน่ำยสู่
ทอ้งตลำด รวมทั้งพฒันำหล่อล่ืนรองรับตลำดต่ำงประเทศจ ำนวนมำก  

นอกเหนือจำกหล่อล่ืนยำนยนต์และอุตสำหกรรมแล้ว สวญ. ยงัท ำกำรวิจัยและพฒันำผลิตภณัฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เช่น กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ยำงมะตอย เช่นกำรพฒันำ Asphalt Emulsion หรือ Modified Asphaltโดยไดด้ ำเนินกำร
วิจยัร่วมกบักรมทำงหลวงเพ่ือพฒันำผลิตภณัฑ์ยำงมะตอยคุณภำพสูงน ำไปใชก้บัผิวทำงในประเทศไทยต่อไป ทั้งหมดน้ีเพ่ือ
รองรับกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในอนำคต ดงันั้นผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมควำมตอ้งกำรของ
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ตลำด ไดรั้บกำรรับรองโดยผูผ้ลิต และมีคุณภำพเหนือคู่แข่งในตลำด โดยจ ำหน่ำยในรำคำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม และครอง
ส่วนแบ่งตลำดเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเป็นอนัดบัหน่ึงจนถึงปัจจุบนั  

2.6.1.4    เทคนิคพลงังานประยุกต์และเคร่ืองยนต์ทดสอบ 

สวญ. มีห้องปฏิบติักำรทดสอบดำ้นเคร่ืองยนต์ (Engine Test) และยำนยนต์ (Vehicle Test) ท่ีทนัสมยัรองรับกำร
ทดสอบท่ีหลำกหลำย และใช้วิธีกำรทดสอบอำ้งอิงมำตรฐำนท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล สรรหำเทคโนโลยีด้ำนพลงังำน
ประยกุต ์ท ำกำรวิจยัดำ้นเทคนิคในกำรอนุรักษพ์ลงังำนและกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ท ำกำรทดสอบและประเมินผล
เคร่ืองยนต ์ยำนยนต ์กำรเผำไหม ้และกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรใชผ้ลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงต่ำงๆ นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรวิจยัและ
พฒันำเชิงวศิวกรรมในกำรประยกุตใ์ชก๊้ำซธรรมชำติในอุตสำหกรรมและยำนยนต ์(NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรสนบัสนุนกำรตลำด
ของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เพ่ือรับประกันคุณภำพของผลิตภณัฑ์ของ ปตท. ตลอดจนควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภค 
ผลิตภณัฑต์่ำงๆ ท่ีออกจ ำหน่ำยภำยใตช่ื้อ ปตท. จะผำ่นกำรวเิครำะห์ ทดสอบ และประเมินผล ดำ้นประสิทธิภำพ สมรรถนะ และ
มลพิษจำกหอ้งปฏิบติักำรเคร่ืองยนตท์ดสอบเพื่อยนืยนัผลกำรใชง้ำนตำมมำตรฐำนสำกล 

งำนวิจยัท่ีส ำคญัของสถำบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ กำรวิจยัเพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอำดและใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงรำคำประหยดัทดแทนน ้ ำมนั โดยวิจยัและพฒันำ อุปกรณ์จ่ำยเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับยำนยนต์ก๊ำซธรรมชำติ 
(Engine Control Unit, ECU) โดยในปี 2557 ไดพ้ฒันำ ECU ท่ีสำมำรถใชก๊้ำซธรรมชำติท่ีมีคุณภำพหลำกหลำย (Flex CNG ECU) 
ในเคร่ืองยนตเ์บนซินและทดสอบใชง้ำนในรถยนตพ์บว่ำสำมำรถใชง้ำนกบัก๊ำซท่ีมี WI ตั้งแต่ 37 ถึง 51 ไดโ้ดยไม่พบปัญหำ 
นอกจำกน้ี ยงัท ำกำรพฒันำระบบเช้ือเพลิงก๊ำซธรรมชำติในเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel 
Engine) ดว้ยกำรประยกุตแ์นวคิดระบบ Premixed Charge Compression Ignition (PCCI)  ท ำให้สำมำรถใชก๊้ำซธรรมชำติใน
เคร่ืองยนต์ดีเซลดว้ยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 สูงกว่ำ ECU ในทอ้งตลำดซ่ึงใชก๊้ำซธรรมชำติทดแทนดีเซลไดเ้พียงร้อยละ 30  
เคร่ืองยนตมี์สมรรถนะดี และกำรปลดปล่อยมลพิษต ่ำได ้โดยมีกำรส่งมอบเทคโนโลยีแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์งักล่ำวใน
ประเทศไทยแลว้ในปี 2556 และนวตักรรมดงักล่ำวยงัไดรั้บกำรยอมรับอยำ่งกวำ้งขวำงจนไดรั้บรำงวลั R&D100 ประจ ำปี 2557 
จำก RD Magazine ของสหรัฐ ซ่ึงเป็นรำงวลัท่ีมอบให้แก่นวตักรรมท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดของโลกในปีนั้นๆ 100 ช้ิน นอกจำกน้ี สวญ. 
ยงัมีแผนพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดำ้นรถยนตไ์ฟฟ้ำต่ำงๆในอนำคต เช่น สถำนีเติมไฟฟ้ำ หวัเติมไฟฟ้ำ เทคโนโลยีแบตเตอร่ี เพ่ือ
รองรับทิศทำงยำนยนตใ์นอนำคตต่อไป โดยในปี 2557 ปตท. ไดล้งทุนก่อสร้ำงสถำนีประจุไฟฟ้ำตน้แบบในสถำนีบริกำรน ้ ำมนั
ต่ำงๆ ของ ปตท. เพ่ิมเติมอีก 2 แห่งท่ีส ำนกังำนใหญ่ ปตท. และแหลมฉบงั 

นอกจำกน้ียงัมีกำรศึกษำกำรใชป้ระโยชน์จำกก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง Energy Application Lab เพื่อพฒันำเคร่ืองจกัรอุตสำหกรรมและเทคโนโลยกีำรใชก๊้ำซในภำคอุตสำหกรรมและครัวเรือน 
เป็นกำรสนบัสนุนกำรขยำยตลำดก๊ำซธรรมชำติในเชิงอุตสำหกรรมและพำณิชย ์รวมทั้งกำรอนุรักษพ์ลงังำน  

2.6.1.5    วจิยัและบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะค ำนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่ำนั้น สวญ. ยงัตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
ด ำเนินกำรวิจยัและบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือลดและป้องกนัผลกระทบของปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. และชุมชนใกลเ้คียง โดยท ำหนำ้ท่ีคน้ควำ้ วจิยั พฒันำ และประเมินคุณภำพดำ้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทำงอำกำศ น ้ ำ ดิน และ
กำกของเสีย แก่ธุรกิจน ้ ำมนั ไม่วำ่จะเป็นคลงัน ้ ำมนัและสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ธุรกิจก๊ำซฯ ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลัน่ และอำคำร
ส ำนกังำน เพ่ือก ำหนดแนวทำง วธีิกำร และวำงมำตรกำรแกไ้ขหรือลดผลกระทบจำกส่ิงท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  ตลอดจนวิจยั
และพฒันำเทคโนโลยใีนกำรป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟแูละก ำจดัมลพิษ จำกกำรด ำเนินกิจกรรมของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว โดย ปตท.ไดมี้กำรพฒันำกำรใชง้ำนแบบจ ำลองสภำพอำกำศ AERMOD เพ่ือศึกษำกำรแพร่กระจำยมลพิษ
ในพ้ืนท่ีมำบตำพดุใหมี้ควำมถูกตอ้ง สะดวก และรวดเร็วยิง่ข้ึน และศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรบูรณำกำรขอ้มูลคำดกำรณ์สภำพ
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ภูมิอำกำศระยะยำวร่วมกบักำรวิเครำะห์ขอ้มูลทำงสถิติและกำรประยกุตใ์ชแ้บบจ ำลองทำงอุทกวิทยำ เพ่ือกำรคำดกำรณ์ปริมำณ
น ้ ำตน้ทุนส ำหรับพ้ืนท่ีมำบตำพดุ อีกทั้ง สวญ.ยงัไดท้ ำกำรศึกษำวฏัจกัรชีวติ (LCA) ของเช้ือเพลิงจำกปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภำพ 
พลำสติกชีวภำพและยำงมะตอย เพ่ือเป็นขอ้มูลแนวทำงกำรพฒันำพลงังำนทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด 
โดยมีกำรอพัเดทผลกำรศึกษำเป็นระยะ 

นอกจำกกำรประเมินและติดตำมกำรปลดปล่อยมลพิษแลว้ สวญ.ยงัมีงำนวิจยัดำ้นกำรบ ำบดัมลพิษ เช่นกำรบ ำบดัดิน
ปนเป้ือนน ้ ำมนับริเวณคลงัน ้ ำมนัดว้ยกระบวนกำรทำงชีวภำพ รวมถึงให้บริกำรหำแนวทำงบ ำบดัมลพิษแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
เช่นกำรบ ำบดัน ้ ำท้ิงปนเป้ือนน ้ ำมนัจำกสถำนีบริกำรน ้ ำมนัหรือคลงัน ้ ำมนัของ ปตท. รวมทั้งระบบน ำน ้ ำกลบัคืน ทั้งหมดน้ีเพ่ือใช้
พฒันำกระบวนกำรบ ำบดัให้มีประสิทธิภำพ ลดผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ียดึมัน่ต่อควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.6.1.6    แผนและบริหารงานวจิยั 

กำรจดัท ำแผนและบริหำรงำนวจิยั เป็นส่วนท่ีส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรงำนวิจยัและพฒันำของ สวญ. โดยจดัท ำแผน
วจิยัและพฒันำทั้งระยะสั้นและระยะยำว (Roadmap) ด ำเนินกำรควบคุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหมี้ประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกโครงกำรวิจยั เพ่ือประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำรวิจยัต่ำงๆ และสร้ำง
เครือข่ำยงำนวจิยักบัหน่วยงำนภำคกำรศึกษำ ภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ดำ้นปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี สร้ำงสรรคผ์ลกำรศึกษำวจิยัอยำ่งบูรณำกำรและเช่ือถือได ้อนัจะเป็นหนทำงในกำรสร้ำงมูลค่ำและโอกำสทำงธุรกิจใน
เชิงรุก นอกจำกน้ียงัด ำเนินกำรส ำรวจตลำด ทัศนคติ และควำมพึงพอใจของลูกคำ้และผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์และบริกำร ท่ี
ครอบคลุมธุรกิจหลกัของ ปตท.   มีกำรประเมินและส ำรวจภำพพจน์องคก์รอยำ่งต่อเน่ือง   เพ่ือท่ีจะน ำมำใชป้ระกอบกำรวำงแผน
ธุรกิจ พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรธุรกิจให้สนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และผูบ้ริโภคอยำ่งมีประสิทธิภำพ ทั้งยงัศึกษำและวิจยั 
ทำงด้ำนตลำด ธุรกิจ   สังคม วิเครำะห์ทำงกำรเงิน ควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐศำสตร์ และสำยโซ่คุณค่ำผลิตภณัฑ์  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรวจิยั และสนบัสนุนแผนและกลยทุธ์องคก์ร  โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้สำมำรถแข่งขนัในตลำดไดเ้ป็นอยำ่งดี  อีกทั้งยงัมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของพนกังำนต่อองคก์รและ
หน่วยงำนภำยในอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือน ำมำพฒันำกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล ให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำร
พฒันำองคก์รไปสู่ควำมเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

นอกจำกน้ี  ปตท. ไดต้ั้งโครงกำรบริหำรงำนดำ้นเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. เพ่ือบริหำรจดักำรดำ้นกำรวิจยัและพฒันำให้
สอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของทุกบริษทัในกลุ่ม ปตท. และใชท้รัพยำกรดำ้นกำรวิจยัและ
พฒันำของกลุ่ม ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อน่ึง ดว้ยควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำดำ้นพลงังำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะ
เป็นหน่ึงในกลไกเพ่ือน ำไปสู่ควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนของประเทศ สวญ. จึงไดมี้กำรติดตำมเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพ่ือทรำบ
ทิศทำง และแนวโนม้ดำ้นพลงังำนอยำ่งใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษำศกัยภำพ และเตรียมควำมพร้อมก่อนท่ีจะพฒันำน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในเชิงพำณิชย ์รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริหำรจดักำรควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องำนวิจยั กลุ่มธุรกิจ และ
กลุ่มบริษทั ปตท. พร้อมให้ขอ้มูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชำกำรท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคำ้และผูบ้ริโภค เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจและ
ควำมเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริกำรของ ปตท. นอกจำกน้ี ยงัมีกำรบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นทำงปัญญำ สิทธิประโยชน์ และ
ขอ้ตกลงควำมร่วมมือกบัสถำบนัและบุคคลต่ำงๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 

เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถดำ้นกำรวิจยัและพฒันำให้ครอบคลุมกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. อย่ำงครบถว้นยิ่งข้ึน 
ปตท. จึงไดล้งทุนก่อสร้ำง PTT Innovation Park ท่ี อ.วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอุธยำ เป็นศูนยร์วมอำคำรปฏิบติักำรวิจยัและ
พฒันำรวมทั้งอำคำรตน้แบบโรงงำน และห้องปฏิบติักำรทดสอบต่ำงๆ บนพ้ืนท่ีขำ้งสถำบนัวิจยัฯ เดิม และมีกำรจดัตั้งโครงกำร
ก่อสร้ำง PTT Innovation Park เพ่ือรับผิดชอบควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำง โดยประสำนงำนกบันกัวิจยัและหน่วยธุรกิจเพ่ือจดัท ำ



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(2) หนำ้ท่ี 110 

แผนกำรใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำร และเกิดประโยชน์สูงสุด คำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงในเฟสแรก
แลว้เสร็จพร้อมใชง้ำนไดใ้นปี 2558 

สวญ. ไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และไดรั้บกำรรับรองระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยั
และควำมปลอดภยั ISO 18001 จำก สรอ.อีกทั้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน มอก. 17025 (ขอ้ก ำหนดทัว่ไปวำ่ดว้ยควำมสำมำรถ
ของหอ้งปฏิบติักำรทดสอบและห้องปฏิบติักำรสอบเทียบ) จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรมณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2557 สถำบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. มีพนกังำนรวมทั้งส้ิน 158 คน โดยมีค่ำใชจ่้ำยในช่วงท่ีผำ่นมำเป็นดงัน้ี 

    หน่วย : ลำ้นบำท 

ปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดอืน ปี 2557 

1,100 1,457 1,819 1,862 984 
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ส่วนท่ี 3.1(3) หนำ้ท่ี 1 

 3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจยั
ภำยในและภำยนอก โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตอ้งมีควำมเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม และมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ส ำหรับควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร
จะมีกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำนคณะกรรมกำรจดักำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนจะอยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบกำรปฏิบติังำนนั้นๆ โดยถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำร
และควบคุมควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีกำรระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในค ำบรรยำยหนำ้ท่ีงำน (Functional Description) 
ของทุกหน่วยงำน 

จำกกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ปตท. ท่ีด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหปั้จจยัเส่ียงต่ำงๆ  ท่ีปรำกฏในปีท่ีผ่ำนมำไดรั้บกำร
บริหำรจดักำรจนสำมำรถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีไดด้ ำเนินกำรภำยใตแ้ผนบริหำรควำมเส่ียงในปีปัจจุบนั 
ปตท. จึงท ำกำรปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรำกฏต่อผูล้งทุนใหส้อดคลอ้งกนั   

กำรลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจำรณำปัจจยัควำมเส่ียงหลกัท่ีเกิดจำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเส่ียงท่ีปรำกฏในเอกสำรฉบบัน้ี อำจมีควำมเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อำจทรำบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นควำมเส่ียงท่ี ปตท. พิจำรณำในขณะน้ีวำ่ไม่มีผลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ส ำหรับขอ้มูลปัจจยั
ควำมเส่ียงท่ีอำ้งอิงถึงรัฐบำลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภำพรวม ขอ้มูลดงักล่ำวไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบำล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทำนขอ้มูลดงักล่ำว ดงันั้นในกำรลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจำรณำอยำ่งรอบคอบ โดย
ปัจจยัควำมเส่ียงหลกัๆ ดงักล่ำวสำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 

3.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

3.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิ 

  กลุ่ม ปตท. ไดก้ ำหนดวสิยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกำ้วไปสู่กำรเป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้ม
ชำติชั้นน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่ำว จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำร
ก ำหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีชดัเจน  และมีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกนั โดยมุ่งเนน้กำรรักษำควำมสำมำรถเชิงแข่งขนัและน ำควำมไดเ้ปรียบในทำงกำรแข่งขนัดงักล่ำวมำใชใ้นกำรลงทุนขยำย
ธุรกิจและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ  ตลอดจนกำรขยำยธุรกิจต่ำงประเทศโดยกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนในทรัพยสิ์น กำร
ซ้ือหรือควบรวมกิจกำรท่ีมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัหรือสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมไดแ้ต่ประสบปัญหำในช่วงวกิฤติ รวมถึงโอกำสใน
กำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ ๆ  เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังำนทำงเลือก  ธุรกิจไฟฟ้ำ  ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจ Engineering 
and Energy Solution เป็นตน้  

 ภำยใตส้ภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจท่ีรุนแรงกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียงัมีปัจจยัควำมไม่แน่นอน 
ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนั ควำมคำดหวงัของผูล้งทุนและควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงอำจเกิดควำม
เส่ียงท่ีท ำให้ ปตท. ไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจดงักล่ำว อำทิ ควำมไม่แน่นอนของปริมำณควำม
ตอ้งกำรใชพ้ลงังำน  ควำมผนัผวนของรำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศและธุรกิจใหม่   
เป็นตน้ นอกจำกน้ีในกำรขยำยกำรลงทุนต่ำงประเทศตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงในกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั 
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รวมถึงนโยบำยของภำครัฐในแต่ละประเทศ กำรจดัหำเงินลงทุน และกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงประเทศ  
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ ปตท.  และอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ไว ้

ดงันั้นในกำรก ำหนดและทบทวนวสิยัทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ของกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต  กลุ่ม ปตท. จึงไดจ้ดัให้มี
กำรประชุมสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำรระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดบัผูบ้ริหำรสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ท่ี
เรียกวำ่ Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสูงของ ปตท. ท่ีเรียกวำ่ Strategic Thinking Session 
(STS) เพื่อคอยติดตำม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและพลงังำนท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบนั  ปตท. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์
และกำรบริหำรควำมเส่ียงในขั้นตอนต่ำง ๆ โดยไดมี้กำรจดัท ำแผนธุรกิจควบคู่กบัแผนบริหำรควำมเส่ียง  รวมถึงไดมี้กำรจดัท ำ
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถำนกำรณ์กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและระดบัรำคำน ้ ำมนัต่ำงๆ  เพ่ือให้กลุ่ม ปตท. มี
แผนท่ีเหมำะสมในกำรรองรับกำรเปล่ียนแปลงและควำมไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต  นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดมี้กำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำรในทุกเดือนและมีกำรจดัประชุมผูบ้ริหำรในกลุ่มเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยทุกไตรมำส  เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม ปตท. และกำรหำรือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในกำรปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้ น เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจใน         
ผลประกอบกำรจะไดเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้  รวมทั้งไดมี้กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยธุรกิจผ่ำนทำง
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ  อำทิ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรจัดกำร ปตท.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
คณะกรรมกำรแผนวสิำหกิจ  คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรกำรเงินและบญัชีองคก์ร  เป็นตน้  

3.1.2  ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกจิและโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  
 จำกวสิยัทศัน์ของกลุ่ม ปตท. ท่ีตอ้งกำรมุ่งเนน้กำรเติบโตอยำ่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื เพ่ือกำ้วไปสู่กำรเป็นบริษทัพลงังำน
ไทยขำ้มชำติชั้นน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company) ส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท.มีกำรขยำยตวัทำงธุรกิจอยำ่งรวดเร็วใน
ระยะเวลำไม่ก่ีปีท่ีผำ่นมำ โดยไดมี้กำรเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ รวมถึงขยำยธุรกิจเดิมท่ีมีอยูใ่ห้
เติบโตยิง่ข้ึน ท ำใหธุ้รกิจภำยในกลุ่มฯมีควำมหลำกหลำยเช่ือมโยงกนัเป็นลูกโซ่ ประกอบกบัสภำวะผนัผวนทำงเศรษฐกิจ เพื่อให้
สำมำรถปรับและขยำยฐำนทำงธุรกิจอยำ่งเหมำะสม ปตท. จ ำเป็นตอ้งจดัเตรียมบุคลำกรให้เพียงพอ รวมถึงตอ้งพฒันำบุคลำกร
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใหร้องรับกบัธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิม ธุรกิจใหม่ และเพ่ือทดแทนผูบ้ริหำรท่ีจะเกษียณอำย ุ ทั้งน้ีหำกไม่สำมำรถ
จดัเตรียมบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ มีประสบกำรณ์ ไดเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
รวมทั้งกำรบรรลุเป้ำหมำยในระยะยำวของ ปตท. 

ปตท. ลดควำมเส่ียงดำ้นกำรเตรียมบุคลำกร ผำ่นกลไกกำรบริหำรสำยอำชีพ โดยแบ่งกำรบริหำรเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหำรระดบัเทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป ใชก้ำรบริหำรจดักำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท. โดยมีกำรคดัเลือก Potential Pool เพื่อ
พฒันำผูบ้ริหำรให้มีควำมพร้อมในกำรเขำ้รับต ำแหน่งตำมควำมตอ้งกำรขององค์กร และมีคณะกรรมกำรซ่ึงเป็นผูบ้ริหำรระดบั 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวำ่ “PTT Group Management Committee” เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนกังำนระดบัผูจ้ดักำรส่วนลงมำ ใช้
กำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบของ ปตท. หรือภำยในของแต่ละบริษัทในเครือ โดยใช้แนวควำมคิดกำรบริหำรสำยอำชีพ
เช่นเดียวกบัระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำสำยอำชีพ เรียกว่ำ “Career Counseling Team” ส ำหรับ 
ปตท. มีทั้งหมด 14 สำยอำชีพ แต่ละสำยอำชีพจะตอ้งจดัท ำแผนก ำลงัคน ก ำหนด Key Position คดัเลือกพนกังำนท่ีมีศกัยภำพสูง 
จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลและด ำเนินกำรตำมแผน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำกลุ่ม ปตท. จะมีผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีมีคุณภำพและ
เพียงพอในระบบอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี เพ่ือรองรับกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ ปตท.ไดมี้โครงกำร Young People to 
Globalize (YP2G) ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำบุคลำกรในระดบั 6-9 ข้ึนสู่ระดบัผูจ้ดักำรส่วน (ระดบั10)  เพ่ือพฒันำต่อไปใหเ้ป็น
ผูบ้ริหำรท่ีมีควำมพร้อมในกำรไปปฏิบติังำนในต่ำงประเทศ และ/หรือภำยในประเทศ โดยเนน้ควำมเขำ้ใจปัจจยัควำมส ำเร็จของ
ธุรกิจต่ำงประเทศ โดยผำ่นกำรฝึกอบรมควบคู่กบัประสบกำรณ์ท ำงำนจริงท่ีหลำกหลำย 
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เพ่ือให้พฒันำพนักงำนไดอ้ย่ำงมีทิศทำง ปตท. ไดก้ ำหนด Core Competency ขององค์กรซ่ึงไดม้ำจำกกำรวิเครำะห์ 
Vision Mission และ Strategy ขององค์กร เพ่ือพฒันำบุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรขององคก์ร และ
ก ำหนด Functional Competency ในแต่ละสำยอำชีพเพ่ือพฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถปฏิบติังำนในหนำ้งำนท่ีรับผิดชอบได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้น ปตท.ไดจ้ดัตั้ง PTT Leadership and Learning Institute (PLLI) เพื่อพฒันำทรัพยำกรบุคคลให้มี
ศกัยภำพสูงสุด โดยมุ่งพฒันำภำวะผูน้ ำ (Leadership Development) และส่งเสริมให้เกิด Life-Long Learning เพื่อเตรียมควำม
พร้อม Potential Future Leader ใหก้ลุ่ม ปตท. ซ่ึงโครงสร้ำงหลกัสูตรจะครอบคลุมพนกังำนทุกระดบั ตั้งแต่พนกังำนใหม่ไปจนถึง
ผูบ้ริหำรระดบัสูง ทั้งในดำ้น Core Competency, Functional Competency รวมทั้ง Global Competency ในส่วนกำรพฒันำผูบ้ริหำร
ระดบัสูงจะเนน้ควำมร่วมมือกบัสถำบนัพฒันำผูบ้ริหำรชั้นน ำระดบัโลก อำทิ ฮำร์เวร์ิด บิสซิเนส สคูล (Harvard Business School) 
ในกำรออกแบบและพฒันำหลกัสูตรเพ่ือกลุ่ม ปตท. โดยเฉพำะ ซ่ึงสถำบนั PLLI จะเป็นกลไกผลกัดนัให้กลุ่ม ปตท. บรรลุ
เป้ำหมำยในกำรเป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้มชำติชั้นน ำ (Thai Premier Multinational Energy Company) ต่อไปในอนำคต 
 ปตท. จดัใหมี้กำรส ำรวจควำมผกูผนัและควำมพึงพอใจของพนกังำนท่ีมีต่อองคก์รทุกปี โดยผลกำรส ำรวจใน พ.ศ. 2556 
อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบับริษทัชั้นน ำของโลก และ ปตท. ไดน้ ำผลส ำรวจในประเด็นต่ำงๆ มำวิเครำะห์เพ่ือสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ควำมผูกพนัและควำมพึงพอใจ และน ำมำจัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงระบบงำน ค่ำตอบแทน ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
สภำพแวดลอ้มในท่ีท ำงำน ฯลฯ เพ่ือสร้ำงเสริมใหพ้นกังำนมีควำมผกูพนัและควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนต่อไป นอกจำกน้ีเพ่ือให้
กำรปฏิบติังำนของพนกังำนทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทำงเดียวกนักบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึงไดมี้กำรบริหำร
ผลกำรปฏิบติังำนโดยกำรใชด้ชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน  (Key Performance Index: KPI) ท่ีถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดบัตั้งแต่
คณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูบ้ริหำรระดบัต่ำงๆ และพนกังำน ซ่ึงกำรข้ึนเงินเดือน
ประจ ำปีจะแตกต่ำงกนัตำมผลกำรด ำเนินงำน และพฤติกรรมกำรท ำงำนรวมทั้งควำมสำมำรถในกำรพฒันำตนเอง โดยก ำหนดให้
มีผูแ้ทนพนกังำนเขำ้ร่วมรับฟังกำรช้ีแจงเหตุผลกำรประเมิน เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำย และไม่ก่อให้เกิด
ปัญหำดำ้นแรงงำนสมัพนัธ ์

3.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

3.2.1 ความเส่ียงจากการจดัหาก๊าซธรรมชาต ิ 

ในปีท่ีผำ่นมำ ปตท. ด ำเนินกำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมเติมจำกแหล่งต่ำงๆในประเทศ ทั้งบนบกและในอ่ำวไทย 
รวมถึงกำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติในรูปก๊ำซธรรมชำติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จำกกลุ่มผูข้ำยในภูมิภำคต่ำงๆ   
ซ่ึงเป็นกำรท ำสญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรใชใ้นปัจจุบนั และควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติท่ีคำดวำ่จะขยำยตวั
เพ่ิมข้ึนในอนำคตตำมสภำพเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมน ำเขำ้ LNG ตั้งแต่กลำงปี 2554 โดยในช่วงแรกจะเป็น Spot cargo และ/
หรือ สญัญำระยะสั้น และตั้งแต่ปี 2558 จะเร่ิมมีกำรน ำเขำ้ LNG แบบสญัญำระยะยำวจำกประเทศกำร์ตำ้ในปริมำณ 2 ลำ้นตนัต่อปี   

ในสญัญำซ้ือก๊ำซธรรมชำติจะมีกำรก ำหนดปริมำณกำรซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำรำยปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหำกในปี
สญัญำใด ปตท. ไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติไดค้รบตำมปริมำณขั้นต ่ำท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ ปตท. จะตอ้งช ำระค่ำก๊ำซธรรมชำติ
ในส่วนท่ีไม่ไดน้ั้นดว้ย (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติท่ีไดช้ ำระไปแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บนั้นในปี
ต่อๆไป (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในกำรรับปริมำณก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำว ปตท. จะตอ้งรับซ้ือก๊ำซธรรมชำติใหไ้ด้
ครบตำมปริมำณซ้ือก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสญัญำในปีนั้นๆ ก่อน  

ตำมสญัญำซ้ือ LNG ประเภท Spot cargo และสญัญำระยะสั้น หำก ปตท. ไม่สำมำรถรับ LNG ไดต้ำมสญัญำ ผูข้ำยจะน ำ 
LNG ไปขำยใหลู้กคำ้รำยอ่ืน ซ่ึง ปตท. มีควำมเส่ียงท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินส่วนต่ำงรำคำใหผู้ข้ำย หำกขำยไดใ้นรำคำท่ีต ่ำกวำ่สัญญำท่ีท ำ
ไวก้บั ปตท. 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. ยงัคงเหลือยอดกำรเรียกรับก๊ำซธรรมชำติส่วนของ Make-Up แหล่งยำดำนำเพียงแหล่ง
เดียว โดยยงัมียอดเงินค่ำ Take-or-Pay คงเหลือเป็นจ ำนวน 5,634 ลำ้นบำท ซ่ึงจำกประมำณกำรควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ ปตท. 
คำดวำ่จะสำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนของ Make-Up ไดห้มดภำยในปี 2560 อน่ึง เงินค่ำ Take-or-Pay ของแหล่งยำดำนำและ
เยตำกุนเกิดข้ึนในช่วงปี 2541 – 2544 เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ในกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำรำชบุรีและโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
รำชบุรี-วงันอ้ย รวมถึง ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 แต่ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินค่ำ Take-or-Pay ของแหล่งยำดำนำและเยตำกุน
ดงักล่ำว มีรำคำต ่ำกวำ่รำคำซ้ือขำยในปัจจุบนั ท ำใหมี้ก ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำมำช่วยในกำรแบ่งเบำภำระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน 

อย่ำงไรก็ตำมยงัมีควำมไม่แน่นอนในภำวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช ้        
ก๊ำซธรรมชำติ น ้ ำมนั รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   ประกอบกบัควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัและ LNG ในปัจจุบนั และปัจจยั
ต่ำงๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ ดงันั้นจึงอำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ 
ปตท. ได ้ดงัน้ี 

 ปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตอำจไม่เป็นไปตำมท่ี ปตท. คำดกำรณ์  ซ่ึงหำกมีปริมำณควำมตอ้งกำร    
สูงกวำ่ จะท ำใหก้ำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร  แต่หำกปริมำณควำมตอ้งกำรต ่ำกวำ่ อำจท ำให้เกิด
ปัญหำ Take-or-Pay จำกสญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติท่ีมีอยู ่

 ก ำหนดกำรแลว้เสร็จของกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ภำยใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้ำซธรรมชำติอำจไม่เป็นไปตำมแผน  
อำจส่งผลใหแ้ผนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติไม่สอดคลอ้งกบัปริมำณควำมตอ้งกำร  อำจก่อให้เกิด Take-or-Pay ในสัญญำ
ซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติใหม่ 

 ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัอำจท ำใหก้ำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติจำกแหล่งใหม่เขำ้มำในระบบของ ปตท. จะมีรำคำสูง ซ่ึง
อำจท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของก๊ำซธรรมชำติเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 

 ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติภำยในประเทศเร่ิมลดลงและอำจส่งผลใหป้ริมำณกำรผลิตต่อวนัตำมสญัญำลดลงได ้
 กำรเจรจำจดัหำก๊ำซธรรมชำติในภูมิภำคผ่ำนทำงระบบท่อมีควำมยำกมำกข้ึน เน่ืองจำก ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำม

ตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ิมข้ึนเช่นกนั  รวมถึง ควำมไม่ชดัเจนในกำรพฒันำแหล่งก๊ำซธรรมชำติจำกพ้ืนท่ีคำบเก่ียว
ไทย-กมัพชูำ 

 ในบำงช่วงเวลำตลำด LNG อำจมีภำวะตึงตวั ซ่ึงคำดกำรณ์ไดย้ำก อำจท ำใหไ้ม่สำมำรถจดัหำไดต้ำมระยะเวลำและ/หรือ
คุณภำพท่ีตอ้งกำรไดใ้นช่วงเวลำท่ีตอ้งกำร และมีรำคำท่ีสูง 

 ปตท. อำจไม่สำมำรถรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนท่ีไดช้ ำระเงินล่วงหนำ้ไปแลว้ (Make-Up) จำกแหล่งท่ีมี Take-or-Pay เดิม
ไดต้ำมแผน หำกควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติของประเทศลดลงมำก และ ปตท. จ ำเป็นตอ้งรับก๊ำซธรรมชำติตำม
ปริมำณผกูพนัในทุกสญัญำ     

 ควำมผนัผวนของรำคำน ้ ำมนัและอตัรำแลกเปล่ียน อำจส่งผลให้รำคำก๊ำซธรรมชำติในอนำคตสูงหรือต ่ำกว่ำรำคำท่ี 
ปตท. ไดช้ ำระเงินค่ำก๊ำซธรรมชำติในส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บภำยใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะท ำให้เกิดก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรรับก๊ำซธรรมชำติในส่วนท่ีช ำระเงินไปแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ (Make-up) 

 ผูข้ำยก๊ำซธรรมชำติอำจเกิดปัญหำท่ีท ำให้กำรส่งก๊ำซธรรมชำติชะงกัหรือหยุด ท ำให้ไม่สำมำรถส่งก๊ำซธรรมชำติใน
ปริมำณท่ี ปตท. เรียกขอตำมปริมำณตำมสญัญำ หรือ ไม่สำมำรถ Make-Up จำกแหล่งท่ีมี Take-or-Pay ไดต้ำมแผน 

ในกำรรองรับควำมเส่ียงของกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติและควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ  ปตท. ได้มีกำรติดตำมควำม
เคล่ือนไหวของกำรจดัหำและควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติ และมีกำรประสำนงำนกบักลุ่มผูข้ำยและลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือจดัท ำ
แผนกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติในระยะยำวอยำ่งมีประสิทธิภำพ  และมีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเจรจำกบักลุ่มผูข้ำย
และลูกคำ้ เพ่ือหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำหำกเกิดวกิฤติ    
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 นอกจำกน้ีท่ีผ่ำนมำควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติมีสูงกวำ่ปริมำณขั้นต ่ำตำมสัญญำ  ท ำให้ ปตท. สำมำรถสะสมปริมำณ
ส่วนเกิน (Carry Forward) ซ่ึงสำมำรถน ำมำลดปริมำณรับก๊ำซธรรมชำติขั้นต ่ำตำมสัญญำรำยปีของ ปตท. ตำมสิทธิท่ีมีอยู่ใน
สญัญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติบำงฉบบัไดใ้นอนำคต 

3.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ของ ปตท. 

ตน้ทุนวตัถุดิบและรำคำจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ก๊ำซธรรมชำติ คอนเดนเสท น ้ ำมันดิบ น ้ ำมันส ำเร็จรูปและผลิตภัณฑ ์    
ปิโตรเคมี ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ซ่ึงอำ้งอิงตำมรำคำประกำศในแต่ละช่วงเวลำมีกำร
เปล่ียนแปลงข้ึนลงตำมตลำดโลกอย่ำงผนัผวน ส่งผลให้รำยได้จำกกำรด ำเนินกำรรวมถึงค่ำกำรกลัน่ได้รับผลกระทบอย่ำง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีควำมผนัผวนของรำคำปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเกิดจำกปัจจยัหลำยประกำร ไดแ้ก่ 

 ภำวะเศรษฐกิจโลกและกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินในแต่ละภูมิภำคทัว่โลก 
 กำรเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ อุปทำนและปริมำณส ำรองของก๊ำซธรรมชำติ น ้ ำมันดิบ คอนดอนเสท น ้ ำมัน

ส ำเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก 
 เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งภูมิภำคตะวนัออกกลำง ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรำยใหญ่ 
 กำรก ำหนดนโยบำยกำรผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 กำรเขำ้ซ้ือ/ขำยตรำสำรอนุพนัธ์น ้ ำมนัของกลุ่มนกัลงทุนในตลำดซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Forward, Futures Market)  
 สภำพภูมิอำกำศและอุบติัภยัอนัเกิดจำกภยัธรรมชำติ 
 กำรเปล่ียนแปลงคุณภำพของผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัส ำเร็จรูป (Specifications) ทั้งในและนอกภูมิภำค 
 กำรแข่งขนัโดยพลงังำนทดแทน 

 ท่ีผ่ำนมำผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. ไดจ้ดัตั้งทีมบริหำรควำมเส่ียงรำคำ (Price Strategy and Risk Management) เพื่อวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ควำมเคล่ือนไหวรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกและเขำ้ด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำวตัถุดิบและรำคำผลิตภณัฑ ์รวมทั้ง
รำคำซ้ือและรำคำจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปร่วมกันภำยในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภำยใตโ้ครงกำร 
Petrochemical and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) ทั้งน้ี ปตท. มุ่งเนน้กำรบริหำรจดักำรอยำ่งต่อเน่ือง เป็น
ระบบและในลกัษณะกลุ่ม เพ่ือสร้ำงพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. ไดด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้น
รำคำปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยกำรท ำสญัญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์กบับริษทัคู่คำ้ ซ่ึงมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของรำคำ ปริมำณ 
ช่วงเวลำ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. กำรเขำ้ซ้ือ
ขำยตรำสำรอนุพนัธ์ในตลำดกำรคำ้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีกำรวิเครำะห์ขอ้มูลอยำ่งถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรบริหำร
ควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกบัช่วงเวลำและจุดประสงค ์เช่น เคร่ืองมือ Swap หรือ Option นอกจำกน้ีกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง
ทุกคร้ังจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยขององคก์รในแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นรำคำใหค้วบคู่และสอดคลอ้งไปกบัปริมำณซ้ือ
ขำยวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) ทั้งกำรบริหำรตน้ทุนรำคำซ้ือ และบริหำรควำมเส่ียงรำคำขำย 
เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของรำคำท่ีมีต่อผลตอบแทนและผลประกอบกำรของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้ง มีกำรจดั
วำงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงและกำรตรวจสอบถ่วงดุลท่ีสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล  รวมถึงกำรก ำหนดวงเงินมูลค่ำควำมเส่ียง (Value at Risk – VaR) ในกำรท ำธุรกรรมกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และ
ใหมี้กำรรำยงำนสถำนะควำมเส่ียงแก่ผูบ้ริหำรและหน่วยงำนเก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมมิให ้ปตท. และกลุ่ม ปตท. 
มีควำมเส่ียงดำ้นรำคำสูงเกินระดบัท่ีเหมำะสม 
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3.2.3 ความเส่ียงจากการด าเนินการของรัฐบาลทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ ปตท. 

 จำกกำรท่ี ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจท่ีมีรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ และอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั
ดูแลของกระทรวงพลงังำน รวมทั้งกำรท ำธุรกิจพลงังำนอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ 
(กพช.) ภำยใตพ้ระรำชบัญญติัคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ดังนั้ นภำครัฐยงัคงสำมำรถก ำกับดูแล           
กำรด ำเนินกำรใดๆ ของ ปตท. เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยพลงังำน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สำมำรถอำศยั
อ ำนำจ ตำมพระรำชบญัญติัฯ ในกำรเสนอแนะนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลงังำนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งก ำหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในกำรก ำหนดรำคำพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรบริหำรพลังงำนของประเทศ    
นอกจำกน้ีตำมพระรำชก ำหนดแกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบ้ญัญติัไวว้ำ่ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรแกไ้ขและป้องกนัภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ให้นำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจออกค ำสั่งเพ่ือก ำหนดมำตรกำรเก่ียวกบัเร่ือง
ต่ำงๆ  ได ้ซ่ึงรวมถึงกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดงันั้นกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรดำ้นพลงังำนของภำครัฐ อำจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 

 กำรตรึงรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์(NGV) 
รัฐบำลมีนโยบำยส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ

อนัเน่ืองมำจำกรำคำน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ลดมลภำวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ โดย ปตท.ได้
เร่ิมน ำ NGV มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ขององคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และ
ภำยใตน้โยบำยของรัฐบำลท่ีจะผลกัดนั NGV เป็นเช้ือเพลิงทำงเลือก ปตท. ได้เป็นผูริ้เร่ิมขยำยก๊ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิง
ทำงเลือกในภำคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และไดจ้ดัท ำแผนขยำยกำรใช ้NGV เพ่ือทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและดีเซลในภำคขนส่ง โดย
กำรลงทุนขยำยสถำนีบริกำรพร้อมกบัส่งเสริมกำรขยำยจ ำนวนรถยนตใ์ช ้NGV ให้เพ่ิมข้ึนโดยเฉพำะรถบริกำรสำธำรณะ ไดแ้ก่ 
รถแท็กซ่ี และรถโดยสำรประจ ำทำง เป็นตน้  

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 ให้ ปตท. ก ำหนดรำคำ NGV ท่ี 8.50 บำทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2550-2551 โดยให้ ปตท. สำมำรถปรับรำคำ NGV ไม่เกิน 12 บำทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 ปรับไม่เกิน 13 บำทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2553 และปรับตำมตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป แต่สถำนกำรณ์รำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกไดป้รับตวั
สูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ภำครัฐจึงไดมี้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบดำ้นพลงังำนโดยตรึงรำคำ NGV ไวท่ี้ระดบั 8.50 บำทต่อกิโลกรัม 
จนถึงวนัท่ี 30 กันยำยน 2554 โดยจ่ำยชดเชยรำคำ NGV ในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม และต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 ตุลำคม 2554 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตำมมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 ใหข้ยำยระยะเวลำตรึงรำคำขำยปลีก NGV ในระดบัรำคำ 
8.50 บำทต่อกิโลกรัม และคงอตัรำเงินชดเชยในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม ต่อไปตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2554 จนถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 
2555 เพื่อเตรียมควำมพร้อมเร่ืองบตัรเครดิตพลงังำนและกำรปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี  LPG เป็น NGV โดยให้มีกำรทยอยปรับข้ึน
รำคำขำยปลีก NGV เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 2555 จนถึงธนัวำคม 2555 เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผูใ้ช ้
NGV มำกเกินไป และให้ทยอยปรับลดอตัรำเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม จ ำนวน 4 คร้ัง ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 
2555 - เมษำยน 2555  

จำกนโยบำยกำรตรึงรำคำดงักล่ำวประกอบกบัตน้ทุนกำรผลิตทั้งในดำ้นกำรลงทุนและรำคำซ้ือก๊ำซธรรมชำติไดป้รับเพ่ิม
สูงข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ส่งผลให้ ธุรกิจ NGV ประสบภำวะขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย NGV เพ่ิมข้ึนเป็นล ำดบั อยำ่งไร  
ก็ตำม ปตท. ไดมี้กำรทบทวนแผนกำรขยำยสถำนีบริกำร NGV และกำรเพ่ิมปริมำณจ ำหน่ำย NGV หำกภำครัฐมีกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงกำรแบ่งเบำภำระกำรขำดทุนตำมมติ กพช. ดงักล่ำว เพ่ือส่งเสริมกำรใช ้NGV อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ NGV 
สำมำรถเป็นพลงังำนทำงเลือกและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปอยำ่งย ัง่ยืน อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 14 
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พฤษภำคม 2555 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ (กบง.) คร้ังท่ี 2/2555 ให้ยกเลิกมติ 
กบง.เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2554 เร่ืองแนวทำงกำรทยอยปรับข้ึนรำคำขำยปลีก NGV เดือนละ 0.50 บำทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 
มกรำคม 2555 จนถึงธนัวำคม 2555  และเห็นชอบให้คงรำคำขำยปลีก NGV ไวท่ี้ 10.50 บำทต่อกิโลกรัมเป็นเวลำ 3 เดือน (วนัท่ี 
16 พฤษภำคม 2555- วนัท่ี 15 สิงหำคม 2555 )โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2555 ไดม้อบหมำยให ้กบง. พิจำรณำแนวทำงกำรปรับ
รำคำให้สะทอ้นตน้ทุนโดยพิจำรณำจำกแนวทำงกำรศึกษำของสถำบนัวิจยัพลงังำนจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซ่ึงต่อมำไดมี้มติ 
กบง. คร้ังท่ี 24/2555 วนัท่ี 14 สิงหำคม 2555 ใหค้งรำคำขำยปลีกก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์ท่ี 10.50 บำท/กิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 
16 สิงหำคม 2555 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะไดข้อ้สรุปตน้ทุนรำคำก๊ำซ NGVของสถำบนัวิจยัพลงังำนจุฬำฯ โดยในปัจจุบนั ภำครัฐยงั
ไม่มีกำรพิจำรณำปรับข้ึนรำคำก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต ์

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2556 ท่ีประชุม กพช. มีมติเห็นชอบกำรก ำหนดโครงสร้ำงรำคำก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ
ส ำหรับภำคขนส่ง  และมอบหมำยให้ กบง. เป็นผูพิ้จำรณำค่ำบริหำรจดักำรในกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำค
ขนส่งท่ีเหมำะสมส ำหรับน ำไปใชใ้นกำรค ำนวณรำคำก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำคขนส่ง และท่ีประชุม กบง. เม่ือวนัท่ี 
27 สิงหำคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัค่ำบริหำรจัดกำรในกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำคขนส่งท่ี 3.7336 บำท/
MMBTU หรือ 0.1362 บำท/กิโลกรัม เพ่ือรองรับกลุ่มผูป้ระกอบกำรรถขนส่งใหส้ำมำรถเขำ้มำเป็นผูซ้ื้อก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ 
โดยเป็นผูล้งทุนและด ำเนินกำรสถำนี NGV รวมถึงกำรบริหำรจดักำรและขนส่ง NGV เอง เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงภำยในกลุ่ม         
รถขนส่งของตนเอง ทั้งน้ีกรมธุรกิจพลงังำนเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2556 ไดอ้อกประกำศเร่ืองก ำหนดลกัษณะและคุณภำพก๊ำซ
ธรรมชำติส ำหรับยำนยนตปี์ 2556 เพ่ือรองรับกำรขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อส ำหรับภำคขนส่ง อยำ่งไรก็ตำมยงัคงมีควำม
เส่ียงท่ีภำครัฐฯอำจพิจำรณำคงรำคำขำยปลีกก๊ำซธรรมชำติต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำรเอกชนในกำรพิจำรณำ
ด ำเนินงำนขำยส่งก๊ำซธรรมชำติจำกแนวท่อ รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2557 รัฐบำลมีมติให้ทยอยปรับรำคำขำยปลีก LPG และ NGV เพื่อปรับรำคำ
โครงสร้ำงรำคำน ้ ำมนัและก๊ำซฯ โดยเห็นชอบใหป้รับรำคำขำยปลีก LPG ภำคขนส่งเพ่ิม 0.62 บำทต่อกิโลกรัม จำก 21.38 บำทต่อ
กิโลกรัม เป็น 22.00 บำทต่อกิโลกรัม และรำคำขำยปลีก NGV ปรับข้ึน 1.00 บำทต่อกิโลกรัมจำก 10.50 บำทต่อกิโลกรัมเป็น 
11.50 บำทต่อกิโลกรัม แต่รถโดยสำรสำธำรณะ (รถร่วม ขสมก.และ บขส.) รำคำยงัคงเดิมท่ี 8.50 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะท ำให้
รำคำ LPG และ NGV สะทอ้นตน้ทุนมำกข้ึน โดยจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 

 กำรควบคุมรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัยงัคงมีกำรควบคุมรำคำ LPG  ณ โรงแยกก๊ำซฯ และโรงกลัน่
น ้ ำมนัไวค้งท่ี ท่ีประมำณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตนั  (ภำครัฐไดใ้ชเ้งินจำกกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงมำชดเชยรำคำ LPG ท่ีผลิตจำก    
โรงกลัน่น ้ ำมนัเท่ำนั้น เพ่ือใหส้ะทอ้นรำคำ LPG ตลำดโลกมำกยิ่งข้ึน)  โดยภำครัฐไดใ้ชก้ลไกของเงินกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงใน
กำรรักษำเสถียรภำพของระดบัรำคำขำยปลีก LPG ในประเทศไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัท่ีค่อนขำ้งคงท่ี   ซ่ึงท่ีผ่ำนมำในช่วงท่ีรำคำน ้ ำมนั
ปรับตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้ำคำขำยปลีก LPG ในประเทศแตกต่ำงจำกรำคำ LPG ในตลำดโลกและรำคำขำยปลีกน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงในประเทศค่อนขำ้งมำก  ส่งผลใหป้ริมำณควำมตอ้งกำร LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนเกินกวำ่ก ำลงักำรผลิต LPG ในประเทศ  
กระทรวงพลงังำนจึงมอบหมำยให้ ปตท. เป็นผูน้ ำเขำ้ LPG ในรำคำตลำดโลกและจ ำหน่ำยในรำคำท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะ
ไดรั้บเงินชดเชยคืนจำกกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงภำยหลงั  กำรควบคุมรำคำ LPG ดงักล่ำวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลัน่น ้ ำมนัใน
กลุ่มไม่สำมำรถจ ำหน่ำย LPG ในรำคำท่ีสะทอ้นรำคำตลำดโลกและตน้ทุนท่ีแทจ้ริงได ้   ปริมำณน ำเขำ้ท่ีสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง อำจ
ท ำให ้ปตท. ตอ้งลงทุนขยำยท่ำเรือและคลงัในกำรน ำเขำ้ LPG อีกทั้ง ควำมไม่แน่นอนของระยะเวลำในกำรท่ี ปตท. จะไดรั้บเงิน
ชดเชยกำรน ำเขำ้ LPG คืน  ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวทั้งหมดขำ้งตน้  จะส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลประกอบกำรของ ปตท.  
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ท่ีผำ่นมำรัฐบำลในหลำยสมยัไดมี้ควำมพยำยำมในกำรแกไ้ขปัญหำรำคำ LPG  โดยนบัตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบนั ภำครัฐ
ไดอ้อกมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรทยอยปรับข้ึนรำคำขำยปลีก LPG ทั้งในภำคครัวเรือน ขนส่ง และอุตสำหกรรม  เพ่ือให้สะทอ้น
ตน้ทุนกำรจดัหำและกำรผลิตของประเทศอยูห่ลำยคร้ัง   แมว้ำ่หลำยมำตรกำรไดมี้ผลบงัคบัใชเ้พียงช่วงระยะเวลำหน่ึง และต่อมำ
ก็ไดถู้กชะลอ หรือยกเลิกไปในท่ีสุด    แต่ก็ไดท้ ำใหร้ำคำขำยปลีก LPG ในกลุ่มเช้ือเพลิงท่ีเดิมภำครัฐเคยตรึงไวท่ี้ 18.13 บำท/กก. 
ไดท้ยอยปรับเพ่ิมข้ึนมำเป็นล ำดบั   โดย ณ ส้ินเดือน กนัยำยน 2557    รำคำขำยปลีก LPG ภำคครัวเรือนอยูท่ี่ระดบั  22.63 บำท/
กก.  รำคำ LPG ภำคขนส่ง อยูท่ี่ระดบั  21.38 บำท/กก. และรำคำ  LPG ภำคอุตสำหกรรมอยูท่ี่ระดบั  29.33 บำท/กก.  (รำคำขำย
ปลีก  LPG ภำคอุตสำหกรรมมีรำคำเพดำนอยูท่ี่ 30.13 บำท/กก.)     ซ่ึงภำครัฐไดใ้ชก้ลไกของเงินกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ในกำร
ปรับข้ึนรำคำ   ขณะท่ีรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซฯ ยงัคงถูกตรึงไวท่ี้ประมำณ 333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ต่อไปเช่นเดิม     ผูผ้ลิต  
LPG ในประเทศจึงไม่ไดรั้บประโยชน์ใด ๆ จำกกำรปรับข้ึนรำคำขำยปลีก LPG ดงักล่ำว    

อยำ่งไรก็ตำม  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 คณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ไดมี้มติทยอยปรับรำคำขำย
ปลีก LPG ตำมมติคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2557 เร่ือง มำตรกำรเร่งด่วนในกำรปรับโครงสร้ำง
รำคำน ้ ำมนัและก๊ำซ   โดยเห็นชอบให้ปรับข้ึนรำคำขำยปลีก LPG  ภำคขนส่ง เพ่ิม 0.62 บำท/กก.  ท ำให้รำคำขำยปลีก LPG     
ภำคขนส่ง ปรับเพ่ิมจำก 21.38 บำท/กก. เป็น 22.00 บำท/กก.   ทั้งน้ีเพ่ือให้รำคำสะทอ้นตน้ทุนมำกยิ่งข้ึน ลดกำรลกัลอบใช ้LPG 
ผิดประเภท  รวมทั้งลดภำระกองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิง   ซ่ึงใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557   โดยให้ผูค้ำ้น ้ ำมนัส่งเงินเขำ้
กองทุนน ้ ำมนัเช้ือเพลิงจำก LPG ท่ีจ  ำหน่ำยในภำคขนส่งเพ่ิมข้ึน  ดว้ยเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ ปตท.จึงยงัคงตอ้งรับควำมเส่ียงท่ี
ภำครัฐอำจตรึงรำคำ LPG ณ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ  ในขณะท่ีรำคำก๊ำซธรรมชำติท่ีเป็นวตัถุดิบในกำรผลิต LPG ของโรงแยก  
ก๊ำซธรรมชำติจะมีรำคำสูงข้ึนต่อไปเร่ือย ๆ  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลด ำเนินงำนของ ปตท. 

3.2.4  ความเส่ียงจากผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานของ ปตท. 
จำกกำรท่ี ปตท. มีกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองจำกกำรเขำ้ร่วมทุนในบริษทัต่ำงๆ  โดยมุ่งเนน้ให้เกิดกำรเช่ือมโยง

กนัของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งครบวงจรจำกธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลำย รวมถึงกำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบกบัท่ีผำ่นมำบริษทัในกลุ่มไดมี้กำรซ้ือหรือควบรวมกิจกำร กำรเขำ้ร่วมลงทุน กำรขยำยก ำลงั
ผลิต และกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑ ์กำรขยำยธุรกิจดงักล่ำว ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนของ 
ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในกลุ่ม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัในกลุ่มยงัตอ้งเผชิญกบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ อำทิ ควำมผนัผวนของรำคำผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ ควำมส ำเร็จในกำรส ำรวจและพฒันำแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุกำรณ์น ้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติร่ัวไหล วฏัจักรขำลงของธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น คู่แข่งจำกภูมิภำค    
ตะวนัออกกลำงท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตต ่ำกวำ่ รวมถึงควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ  เป็นตน้ อำจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกำรลดควำมเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเน้นให้มีกำรบริหำร
จดักำรองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจอยำ่ง
ย ัง่ยืนและให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำรวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผ่ำนโครงกำร Supply Chain Management 
(SCM) รวมทั้งไดมี้กำรศึกษำกำรควบรวมกิจกำรของธุรกิจท่ีมีควำมใกลเ้คียงกนัเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ลดตน้ทุน และน ำไปสู่กำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของกำรแข่งขนัในตลำดโลกไดม้ำกข้ึน   

ส ำหรับเหตุกำรณ์น ้ ำมันและก๊ำซธรรมชำติร่ัวไหลท่ีแหล่งมอนทำรำ ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตรำเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.)  ในเดือนสิงหำคม 2552 ไดเ้กิด
เหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหล จำกกำรเจำะหลุมเพ่ือกำรพฒันำมอนทำรำ ซ่ึง PTTEP AA สำมำรถหยุดกำรร่ัวไหลไดเ้ม่ือตน้เดือน
พฤศจิกำยน 2552  ปัจจุบนัไดมี้ทีมงำนประจ ำโครงกำรชุดใหม่เขำ้ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโครงกำรอยำ่งเตม็ท่ี รวมถึงปฏิบติัตำม
แผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน (Action Plan) จำกคณะกรรมกำรสอบสวนฯ  โดยคำดวำ่จะเร่ิมกำรผลิตไดใ้นไตรมำสท่ี 2 ของปี 
2556 
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คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีมอนทารา และแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Montara Action Plan) 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2552 กระทรวงทรัพยำกรและพลงังำนของประเทศออสเตรเลีย ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน

หำสำเหตุของเหตุกำรณ์ดงักล่ำวและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยรำยงำนของคณะกรรมกำรสอบสวนฯ ให้ขอ้เสนอแนะวำ่ให้
พิจำรณำทบทวนใบอนุญำตของ PTTEP AA ในกำรด ำเนินงำนในแหล่งมอนทำรำ 

PTTEP AA พร้อมดว้ยผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจและหน่วยงำนรำชกำรของรัฐบำลออสเตรเลียไดร่้วมกนัพฒันำแผนกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำน เพ่ือแกไ้ขประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยงำนของคณะกรรมกำรสอบสวนฯ ซ่ึง PTTEP AA ได้
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนจนเสร็จส้ิน ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2554 กระทรวงทรัพยำกรและพลงังำนของ
ประเทศออสเตรเลีย ตดัสินใจไม่ด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมหรือพิจำรณำทบทวนใบอนุญำตปิโตรเลียมของ PTTEP 
AA อีกต่อไป เน่ืองจำกแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนสำมำรถแกไ้ขขอ้บกพร่องในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนฯ 
ไดร้ะบุไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลกำรตดัสินน้ีมีเง่ือนไขว่ำ PTTEP AA ตอ้งด ำเนินงำนตำมแผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำน
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของ Noetic  

บริษทัฯ และรัฐบำลออสเตรเลียไดร่้วมลงนำมในขอ้ตกลงร่วมกัน (Deed of Agreement) ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกำร
ด ำเนินงำนของ PTTEP AA และแผนกำรติดตำมผลโดย Noetic โดยครอบคลุมไปจนถึงกำรท่ีเรือผลิตและกกัเก็บปิโตรเลียม 
Montara Venture จะเขำ้มำในประเทศออสเตรเลีย กำรเร่ิมกระบวนกำรผลิต และกำรผลิตอยำ่งต่อเน่ืองในระยะเวลำ 4 เดือน  

ในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2555 ศำลเมืองดำร์วิน (Darwin Magistrates’ Court) ไดต้ดัสินให้ PTTEP AA ช ำระค่ำปรับตำม
กฎหมำยเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 510,000 ดอลลำร์ออสเตรเลียส ำหรับ 4 ขอ้หำท่ีอัยกำรยื่นค ำฟ้อง โดยศำลไม่มีค ำสั่งให้จ่ำย
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนใดเพ่ิมเติม  

ในส่วนกำรด ำเนินกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ฯ จนถึงส้ินไตรมำส
ท่ี 4 ปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บค่ำสินไหมทดแทนทั้งส้ิน 212 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (ดอลลำร์ สรอ.) และอยูร่ะหวำ่งกำรเรียกร้อง
ค่ำสินไหมทดแทนในส่วนท่ีเหลือต่อไปโดยมีควำมคืบหนำ้เป็นล ำดบั 

 ส ำหรับกำรเรียกร้องค่ำชดเชยจำกเหตุกำรณ์น ้ ำมนัร่ัวไหลจำกแหล่งมอนทำรำโดยรัฐบำลอินโดนีเซียนั้น บริษทัฯยงัคง
เจรจำกับรัฐบำลอินโดนีเซียอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำรท่ีจะพิสูจน์หลกัฐำนและผลกระทบ (หำกมี) โดยใช้วิธีกำรทำง
วทิยำศำสตร์ต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2556 ไดเ้กิดเหตุกำรณ์ท่อรับน ้ ำมนัดิบร่ัวบริเวณทุ่นรับน ้ ำมนัดิบของ  บริษทั พีทีที โกลบอล           
เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)(PTTGC) ท ำให้มีน ้ ำมนัดิบร่ัวลงทะเลประมำณ 54,000 ลิตร  ซ่ึง PTTGC ไดท้ ำกำรก ำจดัครำบน ้ ำมนั           
ในทะเลและหนำ้อ่ำวพร้ำวเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี  PTTGC ยงัมีมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือดูแลส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และจดัท ำมำตรฐำนกำร
ปฏิบติังำนใหดี้ข้ึนต่อไป 

3.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ปตท. มีแผนกำรลงทุนด้ำนพลงังำนในต่ำงประเทศผ่ำนบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นกำรต่อยอดธุรกิจปัจจุบันและเพ่ิม

โอกำสในกำรเติบโตในระยะยำวของ ปตท. โดยปัจจุบนั ปตท. มีนโยบำยขยำยธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองในต่ำงประเทศ ทั้งในส่วนธุรกิจ
ท่ีลงทุนไปแลว้ และในธุรกิจใหม่ๆ อำทิเช่นกำรลงทุนในธุรกิจท่อก๊ำซธรรมชำติในประเทศอียิปต์ ธุรกิจไฟฟ้ำในสำธำรณรัฐ
ประชำชนลำว ธุรกิจน ้ ำมนัปำลม์และธุรกิจเหมืองถ่ำนหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้  อยำ่งไรก็ตำม ควำมเส่ียงอนัอำจเกิดจำก
กำรขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศนั้น ข้ึนกบัปัจจยัหลำยประกำรไดแ้ก่ 

• ภำวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ำหมำย รวมถึงประเทศคู่คำ้ของประเทศดงักล่ำว 
• กำรเปล่ียนแปลงดำ้นกำรปกครอง นโยบำยสนับสนุนกำรลงทุน กฎหมำยและกฎเกณฑ์ดำ้นภำษีและดำ้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุน 

• ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนทำงกำรเงิน 
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• ควำมผนัผวนรำคำของผลิตภณัฑใ์นตลำดสำกล 
• ขีดควำมสำมำรถขององคก์รในกำรเขำ้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
• กำรลงทุนในโครงกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรสร้ำงใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีควำมตอ้งกำรใชเ้งินลงทุนจ ำนวนมำก ใชเ้วลำ
ยำวนำนในกำรพฒันำ อนัอำจมีผลต่อระยะเวลำคืนทุนของโครงกำร 

ในกำรบรรเทำควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ปตท. ไดมี้กำรศึกษำและวิเครำะห์ในรำยละเอียดดำ้นกฎหมำย 
นโยบำยของภำครัฐและประเด็นต่ำงๆ ดำ้นภำษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อธุรกิจ 
และน ำผลกำรประเมินดงักล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรลงทุน  โดยไดมี้กำรจดัระบบและหน่วยงำนภำยใน
เพื่อติดตำมประมวลผลประกอบกำรและประเมินควำมเส่ียงของโครงกำรท่ีลงทุนไปแลว้ รวมทั้งเร่งพฒันำขีดควำมสำมำรถของ
องคก์รและพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร เพื่อรองรับกำรขยำยกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในต่ำงประเทศอยำ่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของกำรลงทุนในบริษทั East Mediterranean Gas S.A.E. (EMG) (โครงกำรท่อก๊ำซธรรมชำติอียิปต-์อิสรำเอล)
ในสดัส่วน 25%  ผำ่นบริษทัยอ่ยคือบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) นั้น ไดเ้กิดเหตุกำรณ์วำงระเบิดท่อก๊ำซฯ ของผู ้
จ  ำหน่ำยก๊ำซฯ ซ่ึงเป็นรัฐวิสำหกิจอียิปต์ (Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding 
Company (EGAS) รวมทั้งส้ิน 14 คร้ัง ตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในประเทศอียปิตต์ั้งแต่ช่วงตน้ปี 2554 เป็นตน้มำ  มีผลท ำ
ให้ EGPC/EGAS หยดุจ่ำยก๊ำซฯ แก่ EMG จนถึงปัจจุบนัซ่ึงส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั EMG  
อยำ่งไรก็ดีเหตุกำรณ์ดงักล่ำวไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของ EMG แต่อยำ่งใด  โดยตลอดระยะเวลำดงักล่ำว EMG ได้
พยำยำมด ำเนินกำรเจรจำกบั EGPC/EGAS อย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้ ง ปตท. และ PTTI ได้ขอควำมช่วยเหลือผ่ำนกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศของไทย รวมถึงเอกอคัรรำชฑูตไทยประจ ำกรุงไคโรในกำรผลกัดนัให ้EGPC/EGAS และรัฐบำลอียปิตเ์ร่งด ำเนินกำร
แกไ้ขปัญหำดงักล่ำวโดยเร็ว   

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2555 EGPC/EGAS ไดมี้หนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญำซ้ือขำยก๊ำซฯ มำยงั EMG ซ่ึง EMG เห็นวำ่
กำรกระท ำดงักล่ำวมิชอบดว้ยกฎหมำยและขอให ้EGPC/EGAS  เพิกถอนกำรยกเลิกสญัญำดงักล่ำว โดย EMG พร้อมทั้ง ผูถื้อหุน้
รำยอ่ืน อยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย ซ่ึงคำดวำ่จะมีกำรพิจำรณำค ำตดัสินภำยในกลำงปี 2557 เพื่อพิทกัษผ์ลประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี PTTI จึงไดมี้กำรบนัทึกค่ำใชจ่้ำยจำกกำรรับรู้กำร
ดอ้ยค่ำทำงบญัชี (Impairment) เพ่ิมเติมบนงบกำรเงินรวมของกำรลงทุนในโครงกำร EMG เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,972 ลำ้นบำท 
ในเดือน เมษำยน 2555 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่ำยติุธรรมของมูลค่ำกำรลงทุนในโครงกำรดงักล่ำว 

3.3   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัติการ 

3.3.1 ความเส่ียงจากภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการด าเนินธุรกจิ 

กลุ่ม ปตท. ในฐำนะบริษทัพลงังำนแห่งชำติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรเร่ิมตน้จำกกำรส ำรวจ 

ผลิต ขนส่ง เก็บรักษำก๊ำซธรรมชำติ น ้ำมนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมส ำเร็จรูป รวมถึงกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรส่งมอบ
ต่อลูกคำ้ มีโอกำสไดรั้บผลกระทบจำกภยัคุกคำมหลำยประเภท เช่น ภยัธรรมชำติ อคัคีภยั กำรระเบิด กำรร่ัวไหล ปนเป้ือน ฟุ้ ง
กระจำยของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอน ภยัจำกควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง รวมไปถึงภยัจำกกำรก่อกำรร้ำย และเหตุท่ี
อนัตรำยอ่ืนๆ ท่ียำกต่อกำรคำดกำรณ์ได ้ซ่ึงอำจก่อใหเ้กิดควำมสูญเสียอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม กำรด ำเนิน
ธุรกิจ ช่ือเสียงองคก์ร ฐำนะกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. 

เพ่ือเป็นกำรลดโอกำส และผลกระทบจำกภยัคุกคำมดงักล่ำว ปตท. ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนของทุกหน่วยธุรกิจ
มีหนำ้ท่ีคำดกำรณ์ ประเมิน พฒันำแผนบริหำรจดักำรเพ่ือควบคุม ติดตำม และป้องกนัควำมเส่ียง ภยัคุกคำมเชิงปฏิบติักำร ควบคู่
ไปกับกำรประเมินผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหำกเกิดกำรหยุดชะงักของกระบวนกำรหลกั ทั้งในสภำวะปกติ ไม่ปกติ 
สภำวะวิกฤต รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรควบคุม ป้องกนั บริหำรจดักำร ติดตำม และปรับปรุงอยำ่งเป็นระบบ โดยยึด “มำตรฐำน
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ระบบกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Business Continuity Management System Standard: BCMS)” 
ซ่ึงพฒันำจำกมำตรฐำนสำกล ISO 22301 และ “มำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and Environment Management Standard: SSHE MS)” ซ่ึง
พฒันำข้ึนจำก  มอก./OHSAS 18001 และ  ISO 14001 น ำมำปรับปรุง เพ่ิมเติมแนวปฏิบติัให้มีควำมเหมำะสมกบัลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจ และวฒันธรรมของกลุ่ม ปตท. เพ่ือใชเ้ป็นบรรทดัฐำนกลำงให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงำนสนบัสนุน ตลอดจนบริษทั
ในเครือ พฒันำ และเช่ือมโยงระบบโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปกป้องกิจกรรมท่ีสร้ำงมูลค่ำตลอดสำยโซ่ทำงธุรกิจของ ปตท. ให้
สำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ไม่มีกำรหยดุชะงกั 

ปตท. ไดมี้กำรซ้ือประกนัภยัคุม้ครองควำมเส่ียงส ำหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดตำมแนวปฏิบติัท่ี
ดีของบริษทัชั้นน ำในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และไดท้ ำประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยุดด ำเนินกำร 
(Business Interruption) แต่กำรซ้ือประกนัภยัดงักล่ำวอำจไม่สำมำรถครอบคลุมควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจำก
ไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัควำมเสียหำยทุกประเภท หรือเน่ืองจำกบำงคร้ังหำกซ้ือประกนัภยั ค่ำเบ้ียประกนัภยัส ำหรับ
กำรประกันภยัควำมเสียหำยนั้นๆ จะสูงมำกจนไม่คุม้ค่ำทำงเศรษฐกิจ และถึงแมว้่ำ ปตท. จะเช่ือว่ำบริษทัในกลุ่มมีกำรท ำ
ประกนัภยัตำมมำตรฐำนของอุตสำหกรรมก็ตำม ปตท. ไม่สำมำรถควบคุมวงเงินในกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นของกลุ่ม ปตท. ให้
เพียงพอต่อควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นหำกเกิดควำมเสียหำยในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้ ำประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่ำใน
จ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหำทำงกำรเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจกำรเน่ืองจำกเหตุดงักล่ำวอำจส่งผล
กระทบในดำ้นลบอยำ่งร้ำยแรงต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนหรือโอกำสทำงธุรกิจของ ปตท. ได ้

เพ่ือให้บุคลำกรของ ปตท. ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งมีควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์วิกฤตท่ี
อำจเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ ปตท. จึงให้ควำมส ำคญักบักำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจประจ ำปี
อยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี ทั้งภำยในกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภำยในบริษทัเอง หรือกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กำรเขำ้ร่วมซอ้ม
แผนรองรับสภำวะวกิฤตดำ้นพลงังำนของประเทศท่ีจดัโดยกระทรวงพลงังำนในช่วงเดือนเมษำยนของทุกปีเป็นตน้  

ในปี 2556 กำรด ำเนินงำนของ ปตท.  มีเหตุกำรณ์ภยัคุกคำมท่ีส ำคญั คือ เหตุกำรณ์หยดุจ่ำยก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพ
เมียนมำร์จำกแหล่งยำดำนำ ตำมแผนกำรซ่อมบ ำรุงในช่วงเดือนเมษำยน 2556 ส่งผลให้ก๊ำซธรรมชำติหำยไปจำกระบบ 1,100 
ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ปตท. ได้แต่งตั้ ง “คณะอ ำนวยกำรศูนยติ์ดตำมสถำนกำรณ์กำรหยุดจ่ำยก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพ       
เมียนมำร์” (Red Alert) เพ่ือเฝ้ำติดตำมสถำนกำรณ์ และบริหำรจดักำรผลกระทบอยำ่งใกลชิ้ด ควบคู่กบัประสำนงำนกบัหน่วยงำน
ภำยนอกและส่ือสำรใหข้อ้เท็จจริงแก่ส่ือมวลชนตลอดเหตุกำรณ์ ในช่วงกลำงเดือนสิงหำคม เกิดอุบติัเหตุฟ้ำผ่ำ ส่งผลใหอุ้ปกรณ์
แลกเปล่ียนควำมร้อนจำกไอเสียเคร่ืองยนต ์(Waste Heat Recovery Unit, WHRU) ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ไดรั้บ
ควำมเสียหำย ท ำใหโ้รงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ไม่สำมำรถเดินเคร่ืองได ้จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้คำดวำ่จะใชเ้วลำซ่อมแซม
ประมำณ 3 - 5 เดือน ทั้งน้ี ปตท. จะบริหำรจดักำรอยำ่งเตม็ประสิทธิภำพเพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อควำมตอ้งกำรใช ้LPG เป็นเช้ือเพลิง
ของประเทศ  ส่วนสำเหตุของควำมเสียหำยและผลกระทบทำงกำรเงินอยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบในรำยละเอียด อน่ึง บริษทัฯ มี
ประกนัคุม้ครองควำมเสียหำยของทรัพยสิ์นและธุรกิจหยดุชะงกั (Property Damage and Business Interruption Insurance Policy) 
ซ่ึงในขณะน้ี ปตท. และบริษทัประกนัภยัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินมูลค่ำสินไหมทดแทนดงักล่ำว 

จำกสถำนกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมืองในประเทศไทยหลงัจำกท่ีสภำผูแ้ทนรำษฎรผ่ำนร่ำง พรบ. นิรโทษกรรมในวนัท่ี 1 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 จนน ำไปสู่กำรชุมนุมประทว้งในหลำยจุดทัว่กรุงเทพมหำนครและต่ำงจงัหวดั จนเกิดกำรยกระดบักำร
ชุมนุมปิดลอ้มสถำนท่ีรำชกำรหลำยแห่ง ควบคู่กบัมำตรกำรตดักระแสไฟฟ้ำและน ้ ำประปำเพ่ือกดดนัให้เจำ้หน้ำท่ีไม่สำมำรถ
ปฏิบติังำนในอำคำรสถำนท่ีๆถูกปิดลอ้มได ้จำกเหตุกำรณ์น้ี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (ปธบ.) ให้
จดัตั้ง “ศูนยอ์  ำนวยกำรจดักำรเหตุฉุกเฉินและภำวะวิกฤต ปตท. เหตุสถำนกำรณ์ควำมชุมนุมกดดนัทำงกำรเมือง (Emergency 
Management Center: EMC)” และประกำศใชแ้ผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ก ำหนดให้บุคลำกรหลกัของ ปตท. สนญ. เขำ้



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(3) หนำ้ท่ี 12 

ปฏิบติังำน ณ สถำนท่ีปฏิบติังำนส ำรองโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ำรดูแลดำ้นสวสัดิกำร และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรปฏิบติังำนของพนักงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลอย่ำงใกลชิ้ดของผูบ้ริหำรจำกศูนย ์EMC ควบคู่ไปกบักำร
ติดตำมสถำนกำรณ์กำรชุมนุมทำงกำรเมือง จนสถำนกำรณ์คล่ีคลำยและพ้ืนท่ีปฏิบติังำนบริเวณอำคำร ปตท. ส ำนกังำนใหญ่กลบั
สู่สภำวะปกติ ศูนย ์EMC จึงประกำศยติุสถำนกำรณ์และให้พนกังำนทุกคนกลบัเขำ้ปฏิบติังำนตำมปกติไดใ้นวนัท่ี 13 ธนัวำคม 
2556 อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์ท่ียงัมีกำรชุมนุมทำงกำรเมืองอย่ำงต่อเน่ืองและมีควำมไม่แน่นอนวำ่จะส้ินสุดลงเม่ือใด  
ปตท. ไดเ้ตรียมควำมพร้อมดำ้นกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจอยูเ่สมอ เพ่ือธ ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ 
รวมถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของผุมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. 

3.3.2 ความเส่ียงจากข้อบังคบัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และควำม
ปลอดภยัในกำรส ำรวจ กำรพฒันำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่น ้ ำมนัก็อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ควำมปลอดภยัซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมำกข้ึน ซ่ึงหำกมีกำรตรำกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยัข้ึนใหม่ใน
อนำคต หรือกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยวธีิกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย อำจจะท ำใหเ้กิดขอ้จ ำกดัต่อกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออำจ
ท ำใหต้น้ทุนในกำรส ำรวจ กำรพฒันำ กำรก่อสร้ำง กำรผลิต กำรขนส่ง และกำรจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัได ้

  ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรลงทุนต่ำงๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และ
โรงงำนปิโตรเคมี จะตอ้งมีกำรจดัท ำรำยงำนกำรศึกษำผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) และ
ไดรั้บควำมเห็นชอบก่อนกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญติัส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.
2535 และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยำ่ง
รุนแรงทั้ งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  ก ำหนดประเภท ขนำด และวิธีปฏิบติัส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรท่ีอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำง
รุนแรง ทั้งทำงด้ำนคุณภำพส่ิงแวดลอ้มทรัพยำกรธรรมชำติและสุขภำพ ท่ีส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือเอกชนจะตอ้งจดัท ำ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตำมควำมในมำตรำ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2550 จะตอ้งมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพของประชำชน
ในชุมชน (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)  และจดัให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
และผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้ งไดใ้ห้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นประกอบก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร ดังนั้นจึงอำจมีควำมเส่ียงใน
ประเด็นของระยะเวลำและเง่ือนไขกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน EHIA รวมถึง
ขบวนกำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของชุมชนท่ีอำจจะก่อให้เกิดควำมล่ำชำ้ของกำรด ำเนินโครงกำรให้ไม่แลว้เสร็จตำมเวลำท่ี
ก ำหนด ทั้งน้ี รวมถึงกำรยอมรับของชุมชนต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติักำรในช่วงระยะเวลำด ำเนินกำร ซ่ึง
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรเพ่ิมรำยไดข้อง ปตท. ในอนำคต  

อยำ่งไรก็ตำม ปตท. ไดมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงในประเด็นดงักล่ำว โดยให้ทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังำนมีกำรติดตำมตรวจวดัและ
ประเมินควำมสอดคลอ้งของกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด หำกพบพ้ืนท่ีใดมีแนวโนม้ปฏิบติั
ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมำย จะเร่งก ำหนดมำตรกำรแกไ้ขและป้องกนัอยำ่งเร่งด่วน  เช่น กรณีคุณภำพน ้ ำท้ิงระบำยออกสู่สำธำรณะ
ของสถำนีบริกำรน ้ ำมันเช้ือเพลิงในบำงสำขำ ท่ีมีแนวโน้มเกินค่ำมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด หน่วยธุรกิจน ้ ำมันได้จัดตั้ ง
คณะท ำงำนบริหำรจดักำรคุณภำพน ้ ำท้ิงสถำนีบริกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิงข้ึน ซ่ึงประกอบไปดว้ยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัก ำหนด
มำตรกำร และแนวทำงกำรแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้เกิดซ ้ ำอยำ่งจริงจงั โดยผลกำรตรวจวดัพบว่ำมีคุณภำพน ้ ำท้ิงอยู่ในเกณฑ์ค่ำ
มำตรฐำน  
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นอกจำกน้ี ยงัมีกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. อนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย
และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและควำมปลอดภยั รวมทั้งกำรติดต่อประสำนงำนและเขำ้ร่วมในกำร
ให้ควำมคิดเห็นกบัหน่วยงำนรำชกำรอย่ำงใกลชิ้ด เพ่ือน ำขอ้มูลมำวำงแผนงำนหรือก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีกำรประกำศใช ้และจดัใหมี้กำรด ำเนินงำนมวลชนสมัพนัธ์
ท่ีมุ่งเนน้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจแก่ประชำชนในพ้ืนท่ีอยำ่งต่อเน่ือง 

3.3.3 ความเส่ียงในการด าเนินโครงการ 
 ควำมส ำเร็จของกำรขยำยตวัทำงธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ กำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองของควำม

ตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ กำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติใหเ้ป็นไปตำมแผนควำมตอ้งกำร กำรบริหำรกำรจดัส่งก๊ำซธรรมชำติ
ให้ไดคุ้ณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติท่ี
เพ่ิมข้ึน นอกจำกนั้นกำรขยำยตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรขนส่งของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกำรใช ้กำรบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติให้มีอำยกุำรใชง้ำนไดม้ำกท่ีสุด ควำมสำมำรถในกำรแยกก๊ำซ
ธรรมชำติ  ควำมส ำเร็จในกำรก่อสร้ำงโรงงำนปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภณัฑ์จำกกำรแยกก๊ำซธรรมชำติน ำไปเป็น
วตัถุดิบในกำรผลิต และยงัครอบคลุมไปถึงกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ  ท่ีมีควำมต่อเน่ืองกนั 
   ปตท. มีแผนพฒันำกำรขยำยโครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 2 เพ่ือรองรับกำรขยำยตวัของควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติในอนำคตท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2010 ฉบบั
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) โดยไดเ้ร่ิมกำรก่อสร้ำงโครงกำรมำตั้งแต่ปี 2544 ซ่ึงโครงกำรเกือบทั้งหมดท่ีเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2544 
– 2556 ไดด้ ำเนินกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติแลว้ ส ำหรับโครงกำรท่ีเร่ิมด ำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มำนั้นและยงัอยูใ่น
ระหวำ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำง ไดแ้ก่ โครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติในทะเล โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบก
เสน้ท่ี 4 (ระยอง – แก่งคอย) และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 4 ท่ีสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซฯ ไทรโยค 
โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบกนครสวรรค์ โดยเป็นกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกอ ำเภอวงัน้อย                   
จ.พระนครศรีอยุธยำ ไปยงั จ.นครสวรรค์ เพ่ือขยำยโอกำสใชพ้ลงังำนสะอำดและลดมลภำวะในภำคขนส่งและอุตสำหกรรม     
เขตภำคเหนือและภำคกลำงตอนบน โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติภูมิภำคบนบก นครรำชสีมำ โดยเป็นกำรวำงท่อส่ง               
ก๊ำซธรรมชำติบนบกจำกอ ำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไปยงั จ.นครรำชสีมำ เพื่อขยำยโอกำสใชพ้ลงังำนสะอำดและลดมลภำวะใน
ภำคขนส่งและอุตสำหกรรม เขตภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง และ โครงกำรสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบน
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 นอกเหนือจำกโครงกำรตำมแผนแม่บทฯแลว้ ปตท. ยงัมีโครงกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด คือ โครงกำรระบบหมุนเวียนพลงังำนควำมร้อนเหลือท้ิงกลบัคืนส ำหรับ
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ หน่วยท่ี 5 ซ่ึงคำดวำ่จะแลว้เสร็จในปี 2558  
  กำรพฒันำโครงกำรต่ำงๆ  อำจล่ำชำ้กวำ่แผนท่ีประมำณกำรไวเ้น่ืองจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น กระบวนกำร
จดัจำ้งตำมนโยบำยของรัฐมีขั้นตอนมำกและท ำให้ตอ้งใชเ้วลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฏระเบียบท่ี
ก ำหนดไว ้นอกจำกน้ียงัมีสำเหตุอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ท่ีไม่อยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของ ปตท. เช่น กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำของตลำด
ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงสูงข้ึน บริษทัผูรั้บเหมำท่ีไม่มีควำมพร้อมท่ีดีในกำรบริหำรจดักำรภำยในของบริษทัจะเขำ้สู่กำรขำดสภำพคล่อง
ทำงดำ้นกำรเงินในระหวำ่งด ำเนินงำนก่อสร้ำง และต่อเน่ืองไปจนกระทัง่มีผลกระทบต่อกำรช ำระหน้ีล่ำชำ้ให้กบับริษทัคู่คำ้ของ
บริษทัผูรั้บเหมำเองหรืออำจจะถูกฟ้องร้องในกำรคำ้งหรือไม่ช ำระหน้ีให้กบับริษทัคู่คำ้ดว้ย กำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตวับท
กฎหมำย กฎระเบียบและวิธีกำร กำรด ำเนินงำนและกำรก่อสร้ำง กำรขออนุมติักำรก่อสร้ำงจำกหน่วยงำนรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งใช้
เอกสำรประกอบและขั้นตอนจ ำนวนมำกและเอกสำรท่ีขอเพ่ิมเติมก็มิไดร้ะบุไวอ้ยำ่งชดัเจน ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์ทำง
กำรเมือง กำรคดัคำ้นจำกเจ้ำของท่ีดินเอกชนในกำรเขำ้พ้ืนท่ีก่อสร้ำงวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้ งท่ีดินเอกชนบำงรำยไม่
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สำมำรถหำเจำ้ของท่ีดินไดห้รือติดค ำสัง่ศำลในกำรใชป้ระโยชน์บนท่ีดิน กำรคดัคำ้นกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจำกชุมชน  กำรจดัซ้ือ
อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรจดัหำและขนส่งนำน (Long Lead Items) ซ่ึงกำรล่ำชำ้ของกำรจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่ำวท่ีผ่ำนมำ
เป็นผลมำจำกควำมผนัผวนของสภำวะตลำดรำคำตน้ทุนของวตัถุดิบ อตัรำแลกเปล่ียน และควำมไม่แน่นอนของสภำพอำกำศ   
  ดงันั้นเพ่ือให้กำรบริหำรควำมเส่ียงของโครงกำรต่ำงๆ สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
(เป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรโครงกำร คือ กำรด ำเนินกำรโครงกำรให้แลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดและ/หรือระยะเวลำท่ี
เหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรกำรใชก๊้ำซธรรมชำติ กำรด ำเนินงำนภำยใตง้บประมำณให้ไดคุ้ณภำพท่ีเหมำะสมและให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและ กฎระเบียบต่ำงๆท่ีก ำหนด) ปตท. จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำรงำนท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรแลว้เสร็จของโครงกำร 
(Critical Path) เพ่ือลดระดบัควำมเส่ียงของกำรพฒันำโครงกำรใหอ้ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมให้มำกท่ีสุด อำทิเช่น กำรจดัหำทีมงำนท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถมำปฏิบติังำนควบคุมและตรวจสอบงำนก่อสร้ำง กำรจดัเตรียมมำตรกำรในกำรลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินโครงกำร กำรวเิครำะห์ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย
และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ กำรติดตำมกฎหมำยและกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีออกมำอยำ่งต่อเน่ืองและปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้เกิด
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอ้สงสัยต่ำงๆ และน ำขอ้มูลมำ
ก ำหนดมำตรกำรรองรับ นอกจำกน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงำนสนบัสนุนโครงกำร ท ำหนำ้ท่ีวำงแผนพฒันำกระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในทุกขั้นตอนของกำรด ำเนินกำรโครงกำร ท ำกำรประชำสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงกำรอยำ่งต่อเน่ือง รวมทั้ง
กำรจัดเตรียมแผนงำนและมำตรกำรรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน ทั้ งทำงด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย 
ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และมีหน่วยงำนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในกำรติดต่อกบัเจำ้ของท่ีดินเพ่ือให้ขอ้มูลและด ำเนินกำรช ำระค่ำทดแทน
ท่ีดินและทรัพยสิ์นใหก้บัเจำ้ของท่ีดินเอกชน หรือ ด ำเนินกำรอยำ่งอ่ืนตำมขอบเขตอ ำนำจทำงกฎหมำย เพ่ือให้กระบวนกำรต่ำงๆ
ถูกตอ้งและเป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ส ำหรับควำมเส่ียงทำงดำ้นสภำวะตลำดไดมี้กำร
จดัท ำกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำวตัถุดิบและอตัรำแลกเปล่ียน แต่เน่ืองจำกปัจจัยภำยนอกทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
นโยบำยรัฐ สภำวะตลำด และสถำนะทำงดำ้นกำรเงินของบริษทัผูรั้บเหมำ รวมถึงสภำพอำกำศและอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนจำกมนุษยแ์ละ
ธรรมชำติในปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว ถึงแมว้ำ่ ปตท. จะมีกำรควบคุมควำมเส่ียงอยำ่งดีแต่ควำมเส่ียงจำกผลกระทบ
ภำยนอกเหล่ำน้ีบำงอยำ่งก็อยูน่อกเหนือกำรควบคุมของ ปตท.  

3.4   ความเส่ียงทางการเงิน  

3.4.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

กำรเปล่ียนแปลงของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงออ้มต่อรำยไดส่้วนใหญ่
ของ ปตท. แมว้ำ่รำยไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบำท แต่จำกกำรท่ีรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อำ้งอิงกบัรำคำตลำดโลก ซ่ึงก ำหนดรำคำขำยเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ท ำใหร้ำยไดข้อง ปตท. ผนัผวนตำมค่ำเงิน
บำท อยำ่งไรก็ตำมกำรเปล่ียนแปลงของค่ำเงินบำทจะส่งผลกระทบต่อก ำไร (Margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจำกก ำไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกก ำหนดเป็นเงินบำทไวท่ี้คำ่คงท่ี โดยมีตน้ทุนขำยท่ีเป็น สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัรำคำตลำดโลก
เช่นเดียวกบัรำคำขำย 

นอกจำกน้ี ควำมผนัผวนของค่ำเงินบำท ยงัมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนสุทธิทำงบญัชีของ ปตท. จำกกำรท่ี ปตท. และ
บริษทัย่อยมีภำระหน้ีเงินกูต้่ำงประเทศคงคำ้งอยู่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 ปตท. และบริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ต่ำงประเทศเทียบเท่ำ  259,664.97 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของยอดรวมเงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูท้ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ เท่ำกบั 7,260.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ เงินสกุลดอลลำร์แคนำดำ เท่ำกบั 475 ลำ้นดอลลำร์แคนำดำ และเงิน
สกุลเยน เท่ำกบั 23,000 ลำ้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ไดท้ ำกำรป้องกนัควำมเส่ียงของค่ำเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงิน 
(Participating Swap) เพ่ือแปลงภำระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรำยไดท่ี้อิงกบัสกุลเหรียญสหรัฐฯ 
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ซ่ึงท ำให้ ปตท. สำมำรถปิดควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกน้ี
บริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่ำงประเทศจ ำนวนสูง ดงันั้นจึงกล่ำวไดว้่ำควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทต่อเงินสกุล
ต่ำงประเทศ รวมถึงนโยบำยทำงเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลงัของประเทศ อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินและผล
ประกอบกำรโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของค่ำเงินบำทดงักล่ำว ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดัโครงสร้ำงของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุล
ต่ำงประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรำยไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหำรเงินในบญัชีเงินฝำกท่ีเป็น
สกลุต่ำงประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขำยเงินสกุลต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward) เพ่ือเตรียมกำรช ำระหน้ีเงินกู้
สกุลต่ำงๆ และธุรกรรมกำรคำ้ เช่น  ค่ำก๊ำซธรรมชำติและน ้ ำมนัดิบท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และกำรส่งออกผลิตภณัฑ์อย่ำง
เหมำะสม นอกจำกน้ี ปตท. ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำนโยบำยทำงกำรเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรกำรเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้ก ำหนดในเร่ืองกำรจดัใหมี้กำรบริหำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของ ปตท. 

3.4.2 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ปตท. มีกำรลงทุนโครงกำรใหม่ ขยำยธุรกิจ หรือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้บริษทัมีกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  และ
ในบำงคร้ังกำรลงทุนดงักล่ำวอำจลงทุนผำ่นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผ่ำน
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษทับำงแห่งยงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้โครงกำร  หรือฐำนะกำรเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นรวมถึง 
ปตท. จึงยงัตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร (Cost Overrun Support)   เพ่ือใหบ้ริษทัดงักล่ำวสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดต้ำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภำพรวม   นอกจำกน้ีในบำงกรณีบริษทัอำจประสบ
ปัญหำขำดสภำพคล่องในช่วงด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์(Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอำจเกิดจำกเหตุสุดวสิยั  จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกผูถื้อหุ้น  กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินอำจจะเป็นไปในรูปแบบของ   (1) หน้ีดอ้ยสิทธิ 
(Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรคำ้ (Trade Credit) และ/หรือ   (3) กำรใหเ้งินกู้
จำกผูถื้อหุ้น (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. ไดใ้ห้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจ ำนวนเงิน 1,893.43 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ  24,991.66  ลำ้นบำท ประกอบดว้ยเป็นส่วนท่ี ปตท.ปฏิบติั
ตำมสัญญำเงินกูก้บัธนำคำรพำณิชย ์ (Sponsor Support) ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้นนอ้ยกวำ่ 100%  จะเป็นกำรให้
เงินกูห้รือทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นจ ำนวน  140.90  ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ 580 ลำ้นบำท ส่วนท่ี ปตท. ให้เงินกู ้(Shareholder 
Loan) กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ี ปตท. ถือหุ้น 100% จ ำนวนเงิน  1,608.01  ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ  24,411.66  ลำ้นบำท รวมทั้ง
ให้วงเงินสินเช่ือทำงกำรคำ้  144.52  ลำ้นเหรียญสหรัฐ (ดูรำยละเอียดในหัวขอ้ 14.2 ภำระกำรให้ควำมสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่
บริษทัในเครือ)   

ปตท. จะพิจำรณำให้ควำมสนบัสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู ้เงินทุน และ/หรือสินเช่ือทำงกำรคำ้ในกรณีท่ีจ ำเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือวำ่นโยบำยและกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะสำมำรถ
สร้ำงควำมแขง็แกร่งอยำ่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้ 

ในกำรใหค้วำมสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี ไม่วำ่จะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทำง
กำรคำ้หรือกำรให้เงินกูจ้ำกผูถื้อหุ้น ปตท. ไม่สำมำรถยืนยนัไดว้ำ่บริษทัเหล่ำน้ีจะสำมำรถช ำระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษทั
เหล่ำน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหำทำงกำรเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งกำรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ำกรณีใดจะ
เกิดข้ึนก็ตำมอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ ปตท. นอกจำกน้ี หำก ปตท. หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภำยใตส้ญัญำขอ้ตกลงกำรใหก้ำรสนบัสนุนจำกผูถื้อหุน้ อำจส่งผลใหเ้จำ้หน้ีบำงรำย
เรียกให้หน้ีถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท. ไม่สำมำรถยืนยนัไดว้ำ่ ปตท. จะไม่เพ่ิมสัดส่วนกำรลงทุนมำกข้ึน 
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หรือเพ่ิมสดัส่วนกำรลงทุนมำกกวำ่ร้อยละ 50 หรือเขำ้ควบคุมกำรบริหำรบริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี หำก ปตท. เห็นวำ่กำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์มำกกวำ่ กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขำ้ควบคุมกำรบริหำรบริษทัในกลุ่มเหล่ำน้ี ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี
ไทยก ำหนดให ้ปตท. จะตอ้งมีกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัในกลุ่มเขำ้กบังบกำรเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอ ำนำจในกำรควบคุม
ดว้ย ซ่ึงกำรรวมงบกำรเงินน้ีอำจจะส่งผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมของ ปตท. 

3.4.3 ความเส่ียงจากการจดัหาเงนิทุนส าหรับการด าเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติและธุรกิจโรงแยก
ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและเป็นกำรลงทุนล่วงหนำ้ ในทำงปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีกำร
ติดตำมและบริหำรควำมเส่ียงทำงธุรกิจอย่ำงใกลชิ้ด แต่กำรใชเ้งินทุนดงักล่ำวยงัอำจคลำดเคล่ือนไปจำกแผนท่ีวำงไวเ้น่ืองจำก
หลำกหลำยปัจจยัซ่ึงอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ ปตท. เช่น กำรผนัแปรทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อำจ
คำดกำรณ์ได ้กำรเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทำนของพลงังำน ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งรำคำก๊ำซธรรมชำติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี และกำรจดัหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอก เป็นตน้  ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จและตน้ทุนโครงกำรของ ปตท. 

ควำมสำมำรถในกำรจดัหำแหล่งเงินทุนจำกภำยนอกของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำรซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบกำร ฐำนะทำงกำรเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนำคต 
 ภำวะเศรษฐกิจ นโยบำยกำรเงิน และภำวะตลำดเงินของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
 สถำนกำรณ์กำรเมืองของประเทศไทย  
 ภำวะอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภำค 
 ภำวะกำรระดมเงินทั้งจำกตลำดเงิน/ตลำดทุนทั้งในและต่ำงประเทศ  
 ตน้ทุนในกำรจดัหำเงินทุน  

 ซ่ึงจำกกำรประกอบธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งเนน้กำรสร้ำงควำมเติบโตอยำ่งมัน่คงในระยะยำวและกำรเป็นบริษทัท่ีมีกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท ำให ้ปตท. มีผลประกอบกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง และมีแผนงำนลงทุนเพ่ือขยำยธุรกิจอยำ่งระมดัระวงัโดย
ค ำนึงถึงแหล่งเงินทุนต่ำงๆ  โดยเฉพำะกำรจดัโครงสร้ำงเงินทุนท่ีสำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญัต่ำงๆ  ให้อยูร่ะดบัท่ี
เหมำะสมเทียบเคียงไดก้บับริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจำกกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำ
เงินทุนอย่ำงต่อเน่ือง ปตท. จึงมีควำมเช่ือว่ำจะสำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ือกำรขยำยธุรกิจในอนำคตได้เพียงพอ ด้วยตน้ทุนทำง
กำรเงินท่ีเหมำะสม 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินหลกั  

สินทรัพยท่ี์ ปตท. ใช้ในกำรประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพย์
เหมืองโดย รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2557 มีมูลค่ำสุทธิดงัน้ี               หน่วย:ลำ้นบำท 

 ท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์พื่อกำรส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 

สินทรัพยอ่ื์นๆ 
งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน 

สินทรัพยเ์หมือง รวม 

มูลค่ำสุทธิ 11,986.99 32,781.61 228,704.53 362,403.45 8,096.66 51,867.62 181,652.09 33,298.06 910,791.01 
ภำระผกูพนั 331.94 ไม่มี 9,624.34 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 9,956.28 

นอกจำกสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้แลว้ ยงัรวมทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมำณส ำรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมำณส ำรองพิสูจน์
แลว้รวมทุกโครงกำร (Total Proved Reserves) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของสหรัฐอเมริกำฉบบัท่ี 69 (FAS 69) คิดเป็นปริมำณ
น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสท 250 ลำ้นบำร์เรล และเป็นก๊ำซธรรมชำติ 3,877 พนัลำ้นลูกบำศก์ฟุต หรือรวมทั้งหมดเป็น 846 ลำ้น
บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

     ปริมำณส ำรองน ้ ำมนัดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊ำซธรรมชำติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 

 ปริมำณส ำรองน ้ ำมนัดิบ, คอนเดนเสท  ปริมำณส ำรองก๊ำซธรรมชำติ  ปริมำณเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบ 

 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)
  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)

   

 (ลำ้นบำร์เรล)  (พนัลำ้นลูกบำศกฟุ์ต)  (ลำ้นบำร์เรล) 

 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่ำงประเทศ รวม  ในประเทศ ต่ำงประเทศ   รวม 

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 

1) Revision of previous             

    estimates 12 1 13  120 (18) 102  33 (5) 28 

2) Improved recovery 7 - 7  11 - 11  9 - 9 

3) Extensions and             

    discoveries  2 2 4  35 2 37  7 3 10 

4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 

     Petroleum in place            

5) Production (27) (9) (36)  (378) (119) (497)  (89) (26) (115) 

Total consolidated companies           

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 
            

Company’s share of reserves of 

consolidated companies 
   

 
   

 
   

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 125 138 263  2,330 1,852 4,182  501 400 901 

1) Revision of previous  7 8 15   13 14 27   14 10 24 

    estimates            

2) Improved recovery 4 - 4   25 - 25   8 - 8 

3) Extensions and  5 2 7   84 5 89   19 3 22 

    discoveries             

4) Purchases/Sales of  - 0 0   - 61 61   - 11 11 

     Petroleum in place            

5) Production (29) (10) (39)   (387) -120 (507)   (92) (28) (120) 

Total consolidated companies                                         

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 112 138  250   2,065   1,812  3,877   450  396  846 
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(1) ปริมำณส ำรองพิสูจนแ์ลว้รวมถึงปริมำณส ำรองพิสูจนแ์ลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจำ้ของแหล่งปิโตรเลียม  
(2) รวมปริมำณส ำรองท่ีพิสูจนแ์ลว้และกำรผลิตของก๊ำซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊ำซหุงตม้ (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   
ปตท.  มีสญัญำเช่ำทรัพยสิ์นระยะยำวท่ีส ำคญั คือ สญัญำใหใ้ชท่ี้รำชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้กระทรวงกำรคลงั โดยทรัพยสิ์น

ตำมสญัญำเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกใหแ้ก่กระทรวงกำรคลงัตำมค ำพิพำกษำของศำลปกครองสูงสุด ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิกำรใช้
ท่ีดิน  ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทำงท่อ โดยสินทรัพยต์ำมสัญญำดงักล่ำวบนัทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  ส ำหรับสญัญำใหใ้ชท่ี้รำชพสัดุดงักล่ำว มีก ำหนดระยะเวลำ  03 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2551 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2580 และเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวแลว้  กระทรวงกำรคลงัให้ค  ำมัน่วำ่จะให้ ปตท. ใชท่ี้รำชพสัดุท่ีแบ่งแยกให้
กระทรวงกำรคลงัต่อไปไดอี้กมีก ำหนดระยะเวลำ 30 ปี โดย ปตท. ตอ้งช ำระค่ำใชท่ี้รำชพสัดุเป็นรำยปี ในอตัรำค่ำใชท่ี้ค ำนวณจำก
ส่วนแบ่งรำยได ้(Revenue Sharing) ของค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติบนฝ่ัง (รำยไดค้่ำผ่ำนท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึงรำยไดค้่ำผ่ำน
ท่อตำมสัญญำน้ี หมำยถึง รำยไดค้่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อก๊ำซบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ซ่ึงรวมค่ำบริกำรส่วนของตน้ทุน
คงท่ี (Demand Charge) และค่ำบริหำรส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตำมหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำก๊ำซ
ธรรมชำติและอตัรำค่ำบริกำรส่งก๊ำซธรรมชำติในประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 หรือท่ีจะ
มีกำรเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหนำ้ โดยเป็นกำรค ำนวณค่ำใชร้ะบบขั้นบนัได (Sliding Scale) ดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลำ้นบำท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคดิเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นต า่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่ำใชข้ั้นต ่ำ 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่ำใชข้ั้นสูง 550 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

นโยบำยกำรลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่ำงๆ ทั้งในส่วนของกำรลงทุนใหม่ กำรขยำยหรือเพ่ิมก ำลงักำรผลิตเดิม กำรเขำ้ 
ซ้ือหุน้หรือซ้ือกิจกำรนั้น ปตท. พิจำรณำจำกปัจจยัต่ำงๆ ประกอบดงัน้ี แนวโนม้กำรขยำยตวัของธุรกิจ กำรลงทุนท่ีสำมำรถสร้ำง 
มูลค่ำเพ่ิมและใหค้วำมคุม้ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ กำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัใหก้บับริษทั โดยกำรลงทุนนั้นอำจจะเป็นกำร 

ลงทุนโดย ปตท. หรือผำ่นบริษทัในเครือ ปตท. ข้ึนอยูก่บัควำมเหมำะสมและศกัยภำพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็นส ำคญั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ี ปตท. เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพำทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. อย่ำงมีนัยส ำคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี  30  
มิถุนำยน 2557  มีรำยละเอียดดงัน้ี   

5.1     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อน ้ามันผ่าน 
ทีด่นิเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ำกดั มีโครงกำรวำงท่อน ้ ำมนั  ศรีรำชำ - สระบุรี ผ่ำนท่ีดินเอกชน โดย
ช ำระค่ำทดแทนให้แก่เจำ้ของท่ีดินตำมพระรำชบญัญติักำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรำยห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
สุสวำสกบัพวก ปตท.ก ำหนดค่ำทดแทนให้ 2 ลำ้นบำท ห้ำงฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย้ื่นขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร 
เรียกใหช้ดใชเ้งินค่ำเสียหำยประมำณ 1,000 ลำ้นบำท (ต่อมำแกฟ้้องเป็น 4,900 ลำ้นบำท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกัด ต่อสู้คดีเร่ืองค่ำเสียหำยดังกล่ำว ขณะน้ีห้ำงฯ กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนค ำเสนอข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรเม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2546 และน ำคดีไปฟ้องศำลปกครอง กล่ำวหำ ปตท.และพนกังำน ปตท. ท่ีด ำเนินกำรวำง
ท่อน ้ ำมนัชลบุรี-สระบุรี ผ่ำนท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นกำรละเมิดทำงปกครอง ท ำให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บควำมเสียหำย 7,122.5 
ลำ้นบำท ปตท.ไดม้อบคดีใหส้ ำนกังำนอยักำรสูงสุดยื่นค ำให้กำรแกค้ดี และพนกังำนอยักำรไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนำคม 2546 
ศำลปกครองกลำงไดส่้งคดีไปยงัศำลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2547 เพ่ือให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวำ่ พระรำชบญัญติั
กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มำตรำ 29 และมำตรำ 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย มำตรำ 
48 และมำตรำ 49 หรือไม่ ซ่ึงศำลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยวำ่ พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และศำลปกครองไดพิ้จำรณำ
และมีค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2550 ใหย้กฟ้องคดี อยำ่งไรก็ตำม  ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศำลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 

5.2   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จ ากัด (มหาชน)  ถูก บริษัท ระยอง 
เพยีวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) ยืน่ค าเสนอข้อพพิาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยืน่ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียก
ให้ปฏิบัตติามสัญญาหรือร่วมกนัรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณี บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) มีสัญญำขำยกำกคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพ่ือขำยต่อ
ใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี ซ่ึงไดค้รบก ำหนดในวนัท่ี 31 มกรำคม 2555  
เม่ือบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดแ้จง้ไม่ต่ออำยสุัญญำกบั ปตท.  ปตท. จึงจ ำเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออำยุ
สัญญำกบั บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเหตุให้บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) ไม่พอใจต่อ
กำรไม่ต่ออำยุสัญญำดังกล่ำว และอ้ำงว่ำสัญญำดังกล่ำวไม่มีก ำหนดระยะเวลำส้ินสุด จึงได้ยื่นข้อพิพำทต่อสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร และฟ้องคดีต่อศำลแพง่ เรียกร้องให ้ปตท. และ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลัน่ จ ำกดั (มหำชน) ปฏิบติั
ตำมสญัญำโดยด ำเนินกำรขำยกำกคอนเดนเสทใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟำยเออร์ จ ำกดั (มหำชน) ต่อไปอีก หรือหำกไม่ปฏิบติั
ตำมสญัญำก็ใหร่้วมกนัชดใชค้่ำสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ไดย้ื่นค ำคดัคำ้นต่อสู้คดีต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรและยื่นค ำให้กำร
ต่อศำลแพง่แลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำรและด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลแพง่ 

5.3     บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญาน าข้อพิพาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ/ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัผูรั้บเหมำไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเปล่ียนงำน เพ่ิมงำน และอ่ืนๆ 
ตำมสัญญำวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ไทรนอ้ย – โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ/ใต ้จำก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นว่ำ กำรใชสิ้ทธิเรียกร้อง



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(5) หนำ้ท่ี 2 

ดงักล่ำวนอกจำกไม่ถูกตอ้งตำมสัญญำแลว้ยงัมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหำขอ้ยติุไม่ได ้ต่อมำหลงัจำกยื่นค ำเสนอขอ้พิพำทน้ี 
บริษทัผูรั้บเหมำไดถู้กศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ลม้ละลำยและเจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพย์
ไดเ้ขำ้ด ำเนินกำรขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำรแทนบริษทัผูรั้บเหมำแลว้ ซ่ึงในคดีลม้ละลำยดงักล่ำว ปตท. ไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีเป็น
เจำ้หน้ีรำยหน่ึงดว้ย ส่วนในขอ้พิพำทอนุญำโตตุลำกำรนั้น ปตท. ไดย้ื่นค ำคดัคำ้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมำทั้งส้ิน 
พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัผูรั้บเหมำดว้ย ต่อมำปรำกฏวำ่ คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค ำช้ีขำดให ้
ปตท. ช ำระหน้ีบำงส่วนแก่บริษทัผูรั้บเหมำ แต่เน่ืองจำก ปตท. เห็นวำ่ ค  ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรมีกำรวินิจฉัยคลำดเคล่ือน
ในสำระส ำคญัทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมำย ซ่ึง ปตท. มีสิทธิท่ีจะคดัคำ้นค ำช้ีขำดดงักล่ำวต่อศำลท่ีมีเขตอ ำนำจเพ่ือขอให้ศำลมี
ค ำสัง่เพิกถอนค ำช้ีขำดดงักล่ำวได ้ปัจจุบนั ปตท. ไดย้ื่นค ำร้องขอเพิกถอนค ำช้ีขำดของคณะอนุญำโตตุลำกำรต่อศำลปกครองกลำง
แลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งศำลด ำเนินกำรส่งหมำยเรียกใหบ้ริษทัผูรั้บเหมำท ำค ำคดัคำ้น 

หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 1,754,879,909.40 บำท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับช ำระในคดีลม้ละลำย เฉพำะสญัญำน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน 905,768,832.18 บำท  
 3. ยอดเงินตำมค ำช้ีขำด 1,143,710,713.15 บำท และ 73,699,520.28 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบ้ีย 

5.4  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมาน าข้อพิพาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บน
บก) สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จำกกำรท่ีบริษทัผูรั้บเหมำตำม ขอ้ 6.3 ถูกศำลลม้ละลำยมีค ำสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขำดและมีค ำพิพำกษำให้ลม้ละลำย  
เจำ้พนกังำนพิทกัษท์รัพยจึ์งยื่นค ำเสนอขอ้พิพำทต่อสถำบนัอนุญำโตตุลำกำร เรียกร้องให้ ปตท. ช ำระค่ำจำ้งและค่ำเสียหำยจำก
กำรผิดสญัญำต่ำงๆ ตำมสญัญำโครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ เส้นท่ี 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นวำ่กำรใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่ำว
นอกจำกไม่ถูกตอ้งตำมสัญญำแลว้ ยงัมีกำรโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหำขอ้ยุติไม่ได้  ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอ้โตแ้ยง้และขอ้
เรียกร้องกบับริษทัผูรั้บเหมำ ปตท. จึงไดย้ื่นค ำคดัคำ้นปฏิเสธขอ้เรียกร้องของบริษทัผูรั้บเหมำทั้งส้ิน พร้อมทั้งยื่นขอ้เรียกร้องแยง้ 
เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัผูรั้บเหมำดว้ย ปัจจุบนั คดีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกระบวนพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร และใน
ส่วนคดีลม้ละลำย ปตท. ไดย้ืน่ค  ำขอรับช ำระหน้ีไวแ้ลว้  ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกระบวนกำรพิจำรณำในคดีลม้ละลำย 

หมำยเหตุ 1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจ ำนวน 6,576,076,914.12 บำท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                   2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับช ำระในคดีลม้ละลำย เฉพำะสญัญำน้ี เป็นเงิน 643,544,641.17 บำท 

5.5    มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดนิ กบัพวก รวม 6 คน ฟ้องคดปีกครอง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง 
  มูลนิธิยำมเฝ้ำแผน่ดิน กบัพวก รวม 6 คน ไดย้ืน่ฟ้อง ปตท. และกระทรวงกำรคลงั ต่อศำลปกครองกลำง ในคดีหมำยเลข
ด ำท่ี 1912/2554 กล่ำวหำว่ำ กำรด ำเนินกำรแปรรูปของ ปตท. ก็ดี กำรกระจำยหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ ง กำรประเมินรำคำ
สินทรัพยข์อง ปตท. มิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมำย จึงขอใหศ้ำลพิพำกษำวำ่กำรขำยหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขำยใหม่   ให้หุ้น
ในโรงกลัน่น ้ ำมนัท่ี ปตท. ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบักำรผูกขำดโดยสั่งให้ ปตท.ขำยหุ้นในโรงกลัน่  และขอให ้     
สำธำรณสมบติัอนัไดม้ำจำกอ ำนำจตำมกฎหมำยมหำชนตกเป็นของแผ่นดิน หรือขอให้ระงบักำรผูข้ำดโดยสั่งให้ ปตท.ขำยโรง
แยกก๊ำซ   ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่ำวหำโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองให้ส ำนกังำนอยักำรสูงสุดพิจำรณำจดัท ำค ำให้กำรแกต้่ำงคดีและ
พนกังำนอยักำรผูรั้บมอบอ ำนำจไดย้ืน่ค  ำใหก้ำรต่อศำลแลว้ คดีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกระบวนพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 

5.6    บริษัท ปุน ลอย ลมิเิตด็ ยืน่ฟ้อง ปตท. ต่อศาลแพ่ง กรณีบอกเลกิสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิส้นที ่4 
 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2557 บริษทัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกรำยหน่ึง เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง 
ปตท. เป็นจ ำเลยต่อศำลแพง่ กล่ำวหำวำ่ ปตท. บอกเลิกสญัญำโดยไม่มีสิทธิและปฏิบติัผิดสญัญำ และเรียกร้องให ้ปตท. จ่ำยค่ำจำ้ง



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(5) หนำ้ท่ี 3 

คำ้งช ำระและค่ำเสียหำย ซ่ึง ปตท. เห็นวำ่ กำรด ำเนินกำรของ ปตท. เป็นไปโดยชอบดว้ยสัญญำทั้งส้ิน จึงไดส่้งเร่ืองให้ส ำนกังำน
อยักำรสูงสุดพิจำรณำแกต้่ำงคดีใหแ้ก่ ปตท. ปัจจุบนั อยูร่ะหวำ่ง พนกังำนอยักำรจดัท ำค ำใหก้ำรต่อสูค้ดี  



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(6) หนำ้ท่ี 1 

6.ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอืน่ 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจกำรด้ำนปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษทัย่อย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัและ

บริษทัร่วม (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเลียมขั้นตน้ ปิโตรเลียมขั้นปลำย 
ธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ 

ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
(ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557) 

ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำ  :      28,562,996,250 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
  (ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รำยละเอียดตำมหวัขอ้ 1.3 โครงสร้ำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : 555 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  
  โทรศพัท ์0-2537-2000  โทรสำร  0-2537-3498-9  
         เวบ็ไซด ์ http://www.pttplc.com 
ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร : โทรศพัท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสำร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์  0-2537-3518    
 โทรสำร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ : โทรศพัท ์  0-2537-3885-6 
และเลขำนุกำร  โทรสำร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้ำงองิ 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์    บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ชั้น 4 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศพัท ์0-2229-2888 โทรสำร 0-2229-2800 
ผูส้อบบญัชี   ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระรำม 6 เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2271-8000 โทรสำร 0-2618-5807 
นำยทะเบียนหุน้กูส้กลุบำท ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  ทีมบริกำรทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สำยปฏิบติักำรธุรกรรมกำรเงินและหลกัทรัพย ์ อำคำร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี
ตดัใหม่  แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2325-9 โทรสำร 0-2256-2406 
ทีมกำรขำยผลิตภณัฑบ์ริกำรหลกัทรัพย ์  บริกำรหลกัทรัพย ์
เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0-2544-3937. 0-2544-2923 โทรสำร   0-2937-7662 

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


  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

 

ส่วนท่ี 3.1(6) หนำ้ท่ี 2 

สถำบนักำรเงินท่ีติดต่อประจ ำ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 33 ถนนสีลม เขตบำงรัก 
 กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนรำษฎร์บูรณะ 
 แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษฏ แขวงจตจุกัร 
 เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
 
ท่ีปรึกษำกฎหมำยส ำหรับ บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
กำรออกและเสนอขำยหุน้กู ้ เลขท่ี 540 อำคำรเมอร์คิวร่ี ทำวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต 
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศพัท ์02-264-8000 โทรสำร 02-657-2222 
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ส่วนท่ี 3.2(7) หนำ้ท่ี 1 
 

ส่วนที ่3.2  การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7.1 หลกัทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557  ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท โดยเป็นทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 28,562,996,250 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 2,856,299,625 หุน้ 

7.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทัมีเงินกูย้ืมในประเทศท่ีอยู่ในรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค  ้ ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั
จ ำนวน 4,500 ลำ้นบำท และท่ีอยูใ่นหุน้กู ้ปตท. กระทรวงกำรคลงัไม่ค ้ำประกนัจ ำนวน  159,754  ลำ้นบำท รวมพนัธบตัรและหุ้นกู ้
ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 164,254 ลำ้นบำท และบริษทัมีเงินกูย้มืต่ำงประเทศในรูปหุน้กู ้ปตท. สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และสกุลเงิน
เยน กระทรวงกำรคลงัไม่ค ้ำประกนั จ ำนวนเทียบเท่ำ  97,573 ลำ้นบำท โดยรำยละเอียดส ำคญัของพนัธบตัรและหุ้นกู ้สำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุ้นกู้ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบก าหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท. ค ้ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั 
- พนัธบตัรในประเทศ 

 

4,500 

 

ปี 2558-2563 

 

ไม่มี 
 

หุน้กู ้ปตท.กระทรวงกำรคลงัไม่ค ้ำประกนั    

- หุน้กูใ้นประเทศ  1/ 4/ 159,754 ปี 2557-2653 ไม่มี 

- หุน้กูต้่ำงประเทศ 2/  3/   4/ 97,573 ปี 2557-2585 ไม่มี 

รวม 257,327   

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 261,827   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภำยในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู ้ปตท. ระยะยำวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภำพ 
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูต่้ำงประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกูต่้ำงประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ  
4/   รำยละเอียดหุ้นกูใ้นประเทศและหุน้กูต่้ำงประเทศของ ปตท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู้ 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC14DA 2,946 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00            ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6.00  จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ 8 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OC 1,951 ร้อยละ 3.80 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ3 ปี 8 เดือน 20 วนั ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ12 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 1,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี 15 วนั ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ11 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2561 

PTTC18NA 9,049 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.50 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2561 

PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2562 

PTTC195B 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ6 ปี 11 เดือน 24 วนั ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC195C 10,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.10     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 5.10                
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ6 ปี 9 เดือน 15 วนั ก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC20NA  22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ6 ปี 11 เดือน 19 วนัก ำหนดไถ่
ถอนปี 2562 

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อำย ุ15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 

PTTC239A 10,000 
ร้อยละ 6.58 จ่ำยดอกเบ้ียคร้ังเดียวในวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอน 

อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2566 
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ส่วนท่ี 3.2(7) หนำ้ท่ี 3 
 

 

หุ้นกู้ 
จ านวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  ก าหนดการไถ่ถอน 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5.00      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีท่ี 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ15 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2567  
(ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ100 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2653 
(ผูถื้อหุน้กูส้ำมำรถไถ่ถอนก่อน
ก ำหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 50 และ 75 
และกรณีอ่ืนท่ีระบุในขอ้ก ำหนดวำ่
ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู้
และผูถื้อหุน้กู)้ 

รวม 159,754   
 

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   
หุน้กู ้ จ ำนวน (ลำ้นบำท) อตัรำดอกเบ้ียต่อปี อำย ุ/ ก ำหนดกำรไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 13,038   ร้อยละ 5.75 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2557 

USD Bond ปี 2005 11,131 ร้อยละ 5.875 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,4701/ 
ร้อยละ 2.71 ของเงินตน้สกลุเยนญ่ีปุ่น  
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  

อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2560 

USD Bond ปี 2012 16,2492/ ร้อยละ 3.375 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ10 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2565 

USD Bond ปี 2012 19,332 ร้อยละ 4.50 จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อำย ุ30 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2585 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,9343/ 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5.00        ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 
5.95 ของเงินตน้สกลุบำท จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

6,3464/ 
ร้อยละ 3.20  ของเงินตน้สกลุบำท  
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ4 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,5905/ 
ร้อยละ 4.10  ของเงินตน้สกลุบำท  
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

3,2496/ 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00  
ของเงินตน้สกลุบำท จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ7 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 2560 
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หุน้กู ้ จ ำนวน (ลำ้นบำท) อตัรำดอกเบ้ียต่อปี อำย ุ/ ก ำหนดกำรไถ่ถอน 

PTTC18NA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

9,3047/ 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.00     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.40 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.50  
ของเงินตน้สกลุบำท จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ6 ปี 9 เดือน 19 วนั ก ำหนด
ไถ่ถอนปี 2561 

PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,9308/ 
ร้อยละ 4.5 ของเงินตน้สกลุบำท  
จ่ำยดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อำย ุ12 ปี ก ำหนดไถ่ถอนปี 
2565 

รวม 97,573   
1/   ปตท.ไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลเยน จ ำนวน 36,000 ลำ้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 290.51 

ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้ช้อนุพนัธ์ทำงกำรเงินมำช่วยลดตน้ทุนทำงกำรเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จ  ำนวน 96.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สญัญำอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัรำลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.65 ต่อ
ปี และ จ ำนวน 96.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มำกกว่ำร้อยละ 4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 ต่อ
ปี กรณีท่ี LIBOR นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จ ำนวน 96.84 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรำคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญำอนุพนัธ์มี
สิทธิเปล่ียนเป็นอตัรำ LIBOR+0.20 ต่อปี 

 2/   ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) จำกอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี เป็นอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั LIBOR บวกอตัรำร้อยละคงท่ีต่อ
ปี ของเงินตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ โดยสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำวจะส้ินสุดอำยสุญัญำในวนัท่ี 25 ตุลำคม 2561 

3/   ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำทบำงส่วน จ ำนวน 3,054 ลำ้นบำท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จ ำนวน 
90 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีระหวำ่งร้อยละ 4.74 – 4.75 ต่อปี ของตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ คงเหลือเป็นภำระหน้ีสกุลบำท จ ำนวน 
2,946 ลำ้นบำท 

4/   ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำทบำงส่วนจ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ ดงัน้ี
จ  ำนวน 99 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1.375 ต่อปี และจ ำนวน 96 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัรำลอยตวั LIBOR บวกอตัรำร้อยละ
คงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ  

5/ ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 2,636 ลำ้นบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 79.45 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีอตัรำลอยตวั LIBOR บวกอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ 

6/ ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท เป็นสกลุเหรียญ จ ำนวน 99 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตั้งแต่ ปีท่ี 3 - 4 ร้อยละ 1.375 ต่อปี ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ต่อปี ปีท่ีเหลือ ร้อยละ 3.44 ต่อปี ของเงินตน้สกุลเหรียญ
สหรัฐฯ 

7/   ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กุลบำท จ ำนวน 9,000 ลำ้นบำท เป็นสกลุเหรียญ จ ำนวน 285 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีอตัรำลอยตวั LIBOR บวกอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ 

8/ ปตท.ไดท้  ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จำกหุ้นกูส้กลุบำท จ ำนวน 4,000 ลำ้นบำท เป็นสกุลเหรียญ จ ำนวน 120.55 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัรำลอยตวั LIBOR บวกอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี ของเงินตน้สกุลเหรียญสหรัฐฯ 

7.1.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีท่ าการซื้อหุ้นสามญัของ ปตท. 

  กำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (Warrant) ใหแ้ก่ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  ผูบ้ริหำร  
พนกังำน ปตท. และพนกังำนบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมำปฏิบติังำนประจ ำในต ำแหน่งงำนของ ปตท. จ ำนวน 60,000,000 หน่วย 
แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จ ำนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขำยในปี 2548 และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย วนัท่ี 31 สิงหำคม 
2553 และรุ่นท่ี 2 (PTT-W2) จ ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขำยในปี 2549 และใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย วนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ได้
ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแลว้ และยงัไม่มีกำรขออนุมติัออก Warrant รุ่นใหม่ 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ัน 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 บริษทัไม่มียอดคงคำ้งตัว๋แลกเงินระยะสั้น 
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ผู้ถือหุ้น  

 ปตท. มีโครงสร้ำงผูถื้อหุน้ตำมขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ปี 2557 (วนัท่ี  18 กนัยำยน 
2557)  ดงัน้ี  

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน 2,857.2 28,572 - 

ทุนช าระแล้ว     (ณ  วนัที ่18 กนัยายน 2557) 
    - กระทรวงกำรคลงั 
    - กองทุนรวม วำยภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 
    - กองทุนรวม วำยภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถำบนัและนกัลงทุนทัว่ไป 

2,856.3 
1,459.9 
212.7 
212.7 
970.9 

28,563 
14,599 
2,127 
2,127 
9,709 

99.967 
51.111 

7.448 
7.448 

ทุนยงัไม่ช าระ 0.9 9 0.033 

 
  ทั้งน้ี รำยช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 15 อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี 18 กนัยำยน 2557) 

  

ล าดบัที ่
รายช่ือ จ านวนหุ้น 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

1.  กระทรวงกำรคลงั 1,459,885,575 51.111 
2.  กองทุนรวม วำยภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 212,730,000 7.448 
3.  กองทุนรวม วำยภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 212,730,000 7.448 
4.  บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 148,267,992 5.191 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 53,937,301 1.888 
6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 46,772,185 1.638 
7.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 42,489,245 1.488 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 24,663,690 0.863 
9.  ส ำนกังำนประกนัสงัคม (2 กรณี) 23,647,600 0.828 

10.  NORTRUST NOMINEES LTD.  22,204,556 0.777 
11.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 21,269,900 0.745 
12.  GIC PRIVATE LIMITED – C  18,357,000 0.643 
13.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 16,918,533 0.592 
14.  EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 15,379,600 0.538 
15.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 14,812,838 0.519 

 ยอดรวม 2,334,066,015 81.717 
 
หมำยเหตุ  : 1.    ผูถื้อหุ้นล ำดบัท่ี 5, 6, 10 และ 15 มีช่ือเป็น บริษทันิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ไดต้รวจสอบกบับริษทั ศูนยรั์บฝำก

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สำมำรถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม 
กระทรวงกำรคลงัเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่รำยเดียวท่ีเป็นตวัแทนภำครัฐ ท่ีมีส่วนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำร ปตท. โดยเสนอผูแ้ทน
มำเป็นกรรมกำรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง ส่วนผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้นล ำดบัท่ี 5, 6, 10 และ 15 ไม่ไดมี้พฤติกำรณ์
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มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำรของ ปตท. เช่น ส่งผูแ้ทนมำเป็นกรรมกำรของ ปตท. เป็นตน้ 

2. ผูถื้อหุ้นในบริษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ  ำกดั ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรำยกำรท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้ กรณีกำรใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกบักำรเพิก
ถอนหุ้นออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์  

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ ปตท. 
 บริษทัมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมำย
และบริษทัไดก้ ำหนดไว ้โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษทั อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะ
ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปีแลว้จะตอ้งน ำเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษทัมี
อ ำนำจอนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  
ส ำหรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกกระแสเงินสด

คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หำกกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  
  หำกไม่มีควำมจ ำเป็นอนัใดคณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษทัแก่ผู ้

ถือหุ้นเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักภำษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และอำจจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังครำวได ้ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ไดก้ ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2557  ประกอบด้วยคณะกรรมกำร ปตท. และ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง จ ำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงำนที่มีควำมส ำคัญ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรสรรหำ  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ บริหำรจัดกำร
ผ่ำนคณะกรรมกำรจัดกำรซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 21 คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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8.1.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 ตำมข้อบังคับบรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรดังนี้ 
 มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน 

(หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดขีอง ปตท. ก ำหนดให้มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง) 
 กรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมคีวำมรู้ด้ำนบัญชีกำรเงิน 

ทั้งนี้ ปจัจบุันคณะกรรมกำรของ ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ตำมหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  ลงวันที่ 12 กันยำยน 2557 
มีจ ำนวน  15  ท่ำน  ประกอบด้วย 

 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำร 14 ทำ่น  (เป็นกรรมกำรทีเ่ปน็อิสระ 10 ท่ำน ซ่ึงเกินกว่ำก่ึงหนึ่งของกรรมกำรทั้งคณะ) 
 กรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร  1 ท่ำน 

รำยช่ือคณะกรรมกำร ปตท.  ประกอบด้วย 

  

ล าดับ รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ณ วันที่ 1 ต.ค. 2557 วันที่ได้รับแต่งตั้งเปน็กรรมการ ปตท. 
1.  นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 

(กรรมกำรตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2557, 
ประธำนกรรมกำรตั้งแต่  4 กรกฎำคม 
2557) 

1 กรกฎำคม 2557 

2.  นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 

3.  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย กรรมกำรอิสระ/ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน/ กรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ด ี

10  เมษำยน  2552 

4.  นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร ์ กรรมกำร/ประธำน 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 26 กรกฎำคม 2557 

5.  พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข กรรมกำรอิสระ/ประธำน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี/ 4 กันยำยน 2557 

6.  นำยคุรุจติ นำครทรรพ กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงองค์กร 1 กรกฎำคม 2557 

7.  นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 1 กรกฎำคม 2557 
8.  นำยวิชัย อัศรัสกร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 4 กันยำยน 2557 
9.  นำยมนตรี  โสตำงกูร กรรมกำรอิสระ 4 พฤศจิกำยน 2554  
10.  พลอำกำศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรสรรหำ 4 กันยำยน 2557 
11.  นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
4 กันยำยน 2557 

12.  นำยดอน วสันตพฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี/ 

26 กรกฎำคม 2557 

13.  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ ์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร 

11  เมษำยน  2556 

14.  นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม   กรรมกำร 7 กรกฎำคม 2557 
15.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร/

กรรมกำรสรรหำ 
(ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ)่ 

10  กันยำยน  2554 
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หมายเหต ุ: คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี  2557  ดังนี้ 
 บุคคลล าดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ด ารงต าแหน่งแทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ซึ่งลาออกจาการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2557    
 บุคคลล าดับที่ 2 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์   ด ารงต าแหน่งแทนนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแกว้ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 4      นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งแทน นายสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  21  กรกฎาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 5 พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด ารงต าแหน่งแทน พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  25 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 6 นายคุรุจิต นาครทรรพ ด ารงต าแหน่งแทนนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันที่ 17  
  มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 7 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ด ารงต าแหนง่แทน นายอินสอน บัวเขียว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 8 นายวิชัย อัศรัสกร ด ารงต าแหน่งแทนนายพรชัย รุจิประภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 
  2557 
 บุคคลล าดับที่ 10 พลอากาศโทบุญสืบ ประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งแทน พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  23 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 11 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด ารงต าแหน่งแทน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  28 สิงหาคม 2557 
 บุคคลล าดับที่ 12 นายดอน วสันตพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งแทนนายบญุสม  เลิศหิรัญวงศ์  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2557 
 บุคคลล าดับที่ 14 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ด ารงต าแหน่งแทนนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ  
  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2557 
 
8.1.2  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท  มีอ ำนำจดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  ข้อบังคับและมติของ

ที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเปน็ประธำนกรรมกำร และจะแต่งตั้งรองประธำนกรรมกำร

ก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 
 คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับของบริษัท  ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ก ำหนดวิสัยทัศน์  ทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท 
 ให้ควำมเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบำยที่ส ำคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนบริษัท 

งบประมำณของบริษัท รวมทั้งติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมแผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนด 
 จัดให้มีระบบบัญชี  กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร

ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ  หรือกระบวนกำรที่มี

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่เหมำะสม  เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ัน
และระยะยำว 

 ท ำกำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  และก ำหนดค่ำตอบแทน  ให้
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน 

 ดูแลให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่ำงเหมำะสม 
 ให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  โปร่งใส  น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูง 
 เป็นผู้น ำและเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี 

8.1.3  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั 
ตำมข้อบังคับบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัท ซ่ึง ณ วันที่ 12 กันยำยน 2557 ประกอบด้วย  

(1) นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 
หรือ  (2)  นำยวัชรกิติ  วัชโรทัยและนำยคุรุจิต นำครทรรพ  กรรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของ
บริษัท  
8.1.4    การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบรษิัท 

1. กรรมกำรของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   5 คน และไม่เกิน 15 คน และมี
กรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซ่ึงกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยกรรมกำรต้องมี
คุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับก ำหนด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมำ คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้
ก ำหนดสัดส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ณ วันที่ 1 
ตุลำคม 2557 มีกรรมกำรอิสระ  10  คน  โดยกรรมกำรทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมกำรผู้มีควำม
เช่ียวชำญด้ำนบัญชีกำรเงิน 6 คน คือ นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์  นำยมนตรี โสตำงกูร 
นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ และ นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร    

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร ปตท.  ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
(4) ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำด 
3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำ
ผู้ใดจะออก  ส่วนในปีที่สำมและปีหลังๆต่อไป  ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

4. ในกรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกจำกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกตั้ งบุคคล
ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อบังคับบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรแทนในต ำแหน่งที่ว่ำงในกำรประชุม
คณะกรรมกำร ปตท. ครำวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน โดย



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 5 
 

คณะกรรมกำรต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ำเป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 

5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่ง ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท 
6. ในกำรลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี

ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.1.5    คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำน

ส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
 มีอำยุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ 3 แห่ง ทั้งนี้นับรวมกำรเป็น

กรรมกำรโดยต ำแหน่งและกำรได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติรำชกำรแทนในต ำแหน่งกรรมกำรด้วย 
 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมเป็นอิสระตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ไม่เคยได้รับโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงทีสุ่ดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดทีไ่ด้กระท ำโดยประมำท

หรือควำมผิดลหุโทษ 
 ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง 
 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ 
 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสำหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นถือหุ้น  (ยกเว้น กรรมกำรของ

รัฐวิสำหกิจ ที่ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงที่มีต ำแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ ำต ำแหน่งของรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ และกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้นถือหุ้นไม่เกิน
กว่ำร้อยละ 0.5 ของทุนช ำระแล้วของรัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมกำรหรือนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจซ่ึงตนเป็น
กรรมกำรถือหุ้นอยู่) 

 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น
มอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น 

 ไม่เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซ่ึงเปน็ผู้รับสัมปทำน 
ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจกำรของรัฐวิสำหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร หรือผู้บริหำรโดยกำรมอบหมำยของรัฐวิสำหกิจนั้น 
 
ในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้ก ำหนดเรื่องกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรดังนี้ 
1. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในรัฐวิสำหกิจและ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
2. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศได้ ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้         

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้กำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรตำมควำมในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง 

3. กรรมกำรอิสระและกรรมกำรเฉพำะเรื่องไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 6 
 

8.1.6    การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท. มีกำรก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไว้อย่ำงเป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดปี  โดยในปี 2556 และในช่วง

เดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม 2557  ก ำหนดกำรประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์ สัปดำห์ที่สี่ของเดือน และอำจมีกำรประชุมวำระ
พิเศษเฉพำะครำวเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม ซ่ึงส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวำระกำรประชุมที่มีรำยละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสำรประกอบกำรประชุมที่มีเนื้อหำที่จ ำเป็นและเพียงพอใน
กำรตัดสินใจ ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำก่อนกำร
ประชุม  

ปัจจุบัน กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ได้จัดในรูปแบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรส่งระเบียบวำระกำรประชุม
ในรูปแบบแผ่น CD และผ่ำนระบบ Application Software ของอุปกรณ์ iPad ซ่ึงช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและลดกำรใช้เอกสำร
ประกอบวำระกำรประชุมได้เป็นจ ำนวนมำก  รวมถึงสำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมได้เป็น
อย่ำงดี นอกจำกนี้ช่วยให้กำรท ำงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปี 2556 มีกำรประชุมรวม 17 ครั้ง (ปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 5 ครั้ง)  และกำรประชุมกรรมกำรโดยไม่มีผู้บริหำร 1 ครั้ง
ในหัวข้อวำระเรื่องแนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรมกำร ปตท. และกำรประชุมคณะกรรมกำรอิสระ 1 ครั้ง 
ในหัวข้ออภิปรำยแบบเปิดเรื่อง ควรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับกรรมกำร หรือไม่ และแนวทำงกำรปฎิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ข้อเสนอแนะปัญหำและอุปสรรค)  และในช่วงเดือนมกรำคม –             
1 ตุลำคม 2557 มีกำรประชุม 12 ครั้ง (ปกติ 9 ครั้ง และนัดพิเศษ 3 ครั้ง)  ในกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้
กรรมกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและเสรี   

คณะกรรมกำรก ำหนดเป็นนโยบำยว่ำในวำระใดหำกกรรมกำรเข้ำข่ำยมีผลประโยชน์ที่อำจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของ 
ปตท.  ฝ่ำยเลขำนุกำรฯจะไม่จัดส่งวำระกำรประชุมให้กรรมกำรท่ำนนั้น และกรรมกำรดังกล่ำวจะไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออก
เสียงในวำระนั้นๆ  กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมแต่ละวำระส ำหรับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/
ข้อสังเกต เป็นลำยลักษณ์อักษร  และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อให้กรรมกำรและ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ทั้งนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลำประชุมประมำณ 3 ช่ัวโมง โดยสรุปกำรประชุม
ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้   
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 7 
 

สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2556 
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/25
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/25

56
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/25

56
 

1. นำยณอคุณ  สิทธิพงศ์ 
  ลำออก 1 ก.พ. 56 

2. นำยวิเชษฐ์  เกษมทองศร ี   แต่งตั้ง 

18 
ม.ค. 

56 

     

ลำออก 26 ม.ิย.56 

3. นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร แต่งตั้ง 29 ม.ิย. 56           
4. นำยจุลสิงห์  วสันตสิงห ์

               
ลำออก 
15พ.ย.56 

5. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง แต่งตั้ง 25 พ.ย. 56  
6. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์

                 
7. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 

                 
8. พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต 

    ลำออก 12 เม.ย. 56 

9. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร   
ศิริสัมพันธ์ 

แต่งตั้ง 26  เม.ย. 56             

10. นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์                  
11. นำยอินสอน  บัวเขียว 

                 
12. นำยมนตรี  โสตำงกูร 

                 
13. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย 

                 
14. นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 

                 

15. นำงเบญจำ  หลุยเจริญ 
      ลำออก 26 มิย.56 

16. นำยสมชัย  สัจจพงษ ์ แต่งตั้ง 29 ม.ิย. 56           
17. นำยไกรฤทธิ์  นิลคูหำ 

    ครบวำระ 11 เม.ย. 56 

18. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์ แต่งตั้ง 11 เมย. 56 
             

19. นำยสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ แต่งตั้ง 23 ก.พ. 56               
20. นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์ 

                 
21. นำยไพรินทร์   ชูโชตถิำวร 

                 

 รวมกรรมการที่เข้าประชุม 13 13 14 13 12 14 12 14 13 12 9 13 13 11 14 14 15 

 จ านวนกรรมการทั้งหมด 14 15 14 15 14 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 8 
 

สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2557 (ช่วงเดือนมกราคม – 1 ตุลาคม) 
 

 
 
 

ชื่อ 
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ศษ
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ศษ

  
3/2

55
7 

9/2
55
7  

X นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร      ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 15 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

1 นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

X นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว       ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

2 นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ ์ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

3 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย              

X นำยสมชัย  สัจจพงษ ์  
      ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป 

4 นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป      

X นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์      ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

X พล.อ.ไพบูลย์ คุม้ฉำยำ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป     ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 25 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

5 พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข แต่งตั้งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป   

X นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง      ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 17 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

6 นำยคุรุจิต นำครทรรพ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

X นำยอินสอน  บัวเขียว       ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

7 นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป        

X ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ ์       ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

X นำยพรชัย รุจิประภำ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป     ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

8 นำยวิชัย อัศรัสกร แต่งตั้งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป   

9 นำยมนตรี  โสตำงกูร              

X นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย ์    ครบวำระ 10 เมษำยน 2557 

X พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง แต่งตั้งวันที่ 10 เม.ย. 57  
เป็นต้นไป        ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

10 พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ์ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป   

X นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ           ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป 

11 นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำต ิ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 4 ก.ย. 2557  เป็นต้นไป   

X นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์       ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

12 นำยดอน วสันตพฤกษ ์ แต่งตั้งมีผลวันท่ี 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป      

13 นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ์              

X นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ       ลำออก มีผลตั้งแต่วันท่ี 28 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป 

14 นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม แต่งตั้งมีผลวันท่ี 7 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป       

15 นำยไพรินทร์   ชูโชติถำวร              

 รวมกรรมการท่ีเข้าประชุม 15 12 12 14 15 10 11 12 15 13 9 13  

 จ านวนกรรมการท้ังหมด 15 15 15 15 15 12 13 13 15 15 11 15  

*สำเหตทุี่กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ เนื่องจำกติดไปตำ่งประเทศและติดรำชกำร โดยกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนจะมีกำรส่งหนังสือลำประชมุ ให้ทรำบประธำนกรรมกำรล่วงหน้ำ 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 9 
 

สรุปการเข้าประชุมในปี 2556  ของคณะกรรมการบรษิัท / คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 5 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 17 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม18 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
สรรหา 

รวม 7 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
 (จัดตั้งเมื่อ 

วันที่ 25 ต.ค.2556) 

1. นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร  10/10      29 มิถุนำยน 2556 
(แทน นำยวิเชษฐ์  เกษมทองศรี) 

2. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์   16/17 17/18     – 

3. นำยอรรถพล  ใหญ่สว่ำง  1/1 2/2    ยังไม่มีกำรประชุมเป็น

ทำงกำร 

25 พฤศจิกำยน  2556 
(แทน นำยจุลสงิห์  วสันตสิงห์) 

4. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 12/15    1/1  – 

5. ศำสตรำจำรย์พิเศษ  
ดร.ทศพร   ศิริสัมพันธ ์ 10/12  4/4   ยังไม่มีกำรประชุมเป็น

ทำงกำร 

27 เมษำยน 2556 
(แทน พลเอก วรวัฒน์  

อินทรทัต) 
6. นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์ 14/17 18/18     – 

7. นำยอินสอน  บัวเขียว 17/17   3/3   – 

8. นำยมนตรี  โสตำงกูร 11/17      – 

9. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย 17/17  5/5 7/7   – 

10. นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 10/17  4/5    – 

11. นำยสมชัย  สัจจพงษ ์ 7/10     ยังไม่มีกำรประชุมเป็น

ทำงกำร 
29 มิถุนำยน 2556  

(แทน นำงเบญจำ หลุยเจริญ ) 

12. นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  13/13     ยังไม่มีกำรประชุมเป็น

ทำงกำร 
11 เมษำยน 2556 

(แทน นำยไกรฤทธิ์  นลิคูหำ) 

13. นำยสุเทพ เหลี่ยมศิรเิจรญิ 14/14      23 กุมภำพันธ์ 2556 
(แทน นำยณอคุณ  สิทธิพงศ์) 

14. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย์  17/17      – 

15. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  17/17   7/7   – 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2556  (รวม  6  ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2556 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 17 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม18 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
5 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 7 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะ กรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
 (จัดตั้งเมื่อ 

วันที่ 25 ต.ค.2556) 

1. นำยวิเชษฐ์  เกษมทองศร ี 5/5 - - - - - - 
2.นำยจุลสิงห์  วสันตสิงห ์ 12/15 16/16 - - - - - 

3. พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต 4/4 - 1/1 - - - - 
4. นำงเบญจำ หลุยเจริญ 6/6 - - - 1/1 - - 

5. นำยไกรฤทธิ์  นิลคูหำ 4/4 - - 3/3 1/1 - - 

6. นำยณอคุณ  สิทธิพงศ์  2/2 - - - - - - 
หมายเหตุ  :  ในปี 2556  มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 17  ครัง้ เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และ ประชุมนัดพิเศษ 5 ครั้ง  
 นอกจากนี้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง 

*สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการแต่ละท่านจะมีการส่งหนงัสือ
ลาประชุม ให้กับประธานกรรมการ ล่วงหน้า 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 10 
 

สรุปการเข้าประชุมในเดือนมกราคม – 1 ตุลาคม 2557  ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 12 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 10 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  
3 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 3 คร้ัง 

1. นำยปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน ์ 6/6      1 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยปำนปรีย์ พหิทธำนุกร) 

2. นำยกิตติพงษ์ กิตยำรักษ์    5/6 3/3     1 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว) 

3. นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย 12/12  3/3 5/5   - 

4. นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์   4/4      
26 กรกฎำคม 2557 

(แทนนำยสมชัย สัจจพงษ์) 

5. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 1/1      
4 กันยำยน 2557 

(แทนพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ) 

6. นำยคุรุจิต นำครทรรพ    6/6     1/3 1 กรกฎำคม 2557  
(แทนนำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง) 

7. นำงนันทวัลย์ ศกุนตนำค 5/6 3/3     1 กรกฎำคม 2557  
(แทนนำยอินสอน บัวเขียว) 

8. นำยวิชัย อัศรัสกร 1/1 1/1     4 กันยำยน 2557 
(แทนนำยพรชัย รุจิประภำ) 

9. นำยมนตรี  โสตำงกูร 4/12 2/9     – 

10. พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธิ ์ 1/1      4 กันยำยน 2557 
(แทนพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) 

11. นำยชำญวิทย์ อมตะมำทุชำติ 1/1     1/3 4 กันยำยน 2557 
(แทนนำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ) 

12. นำยดอน วสันตพฤกษ์ 4/4      26 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยบุญสม เลิศหิรัญวงศ์  ) 

13. นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 12/12     3/3 – 

14. นำยอำรีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 5/5      7 กรกฎำคม 2557 
(แทนนำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ) 

15. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  12/12   5/5   – 

 
สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2557 (ช่วงเดือนมกราคม – 1 ตุลาคม 2557) (รวม 14 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 12 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 10 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
3 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

องค์กร 
รวม 3 คร้ัง 

1. นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร 5/5      – 

2. นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว 4/6  2/2  1/1  – 

3. นำยสมชัย  สัจจพงษ ์ 6/8    1/1 2/3 – 

4. นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์ 5/5 7/7     – 

5. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ    4/4  1/1    – 

6. นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง 5/5     1/3 – 

7. นำยอินสอน  บัวเขียว 6/6 5/6  1/1   – 

8. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร   
ศิริสัมพันธ์ 

6/6  2/2   2/3 
– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 11 
 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2557 
การด ารงต าแหน่ง 
กรรมการระหว่างป ีคณะกรรมการ 

ปตท. 
รวม 12 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 10 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล 
กิจการท่ีดี 
3 คร้ัง 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

รวม 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
ก าหนดค่า 
ตอบแทน  
รวม 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ 
บริหารความ
เสี่ยงองค์กร 
รวม 3 คร้ัง 

9.  นำยพรชัย รุจิประภำ      3/4 2/2      

10. นำยจิตรพงษ์ กว้ำงสุขสถิตย ์ 3/3       

11. พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง 7/7  0/1 1/1    
12. นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ 7/10    1/1   

13. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ 6/6 7/7      
14. นำยสุเทพ  เหลี่ยมศิรเิจริญ 6/6       

หมายเหตุ  :  ในเดือนมกราคม – กันยายน 2557  มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 12  ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 9 ครัง้ และ ประชุมนัด 
                         พิเศษ 3 ครัง้  
 นอกจากนี้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง  

*สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการแต่ละท่านจะมีการส่งหนงัสือ
ลาประชุม ให้กับประธานกรรมการ ล่วงหน้า 

8.2   ผู้บริหาร    

8.2.1     รายช่ือผู้บริหาร ณ ปัจจุบนั  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 

(โครงสร้างการจดัการบรษิัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (organization chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
แล้ว) 

 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

2.  นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 1/ รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  

3.  นำยสุรงค์  บูลกุล   2/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

4.  นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 

5.  นำยสรัญ  รังคสิร ิ ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

6.  นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร 

7.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร 3/  รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

8.  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ 

9.  นำยชวลิต พันธ์ทอง 4/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ำมัน 

10.  นำยสรำกร กุลธรรม 5/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 

11.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร 6/ รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

12.  นำยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 7/ รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร 

13.  นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)         ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(8) หน้ำที่ 12 
 

 ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

14.  นำยอธิคม  เติบศริิ 8/  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ปฏบิตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษทั ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

15.  นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ 9/ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บรษิัท พีททีี โกลบอล เคมคิอล 
จ ำกัด (มหำชน)  

16.  นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปฏิบตัิงำน Secondment ในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน)  

17.  นำยประมินทร์ พันทวีศักดิ์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ปฏิบตัิงำน Secondment บริษทั พีททีี โกลบอล เคมคิอล 
จ ำกัด (มหำชน) เพื่อส่งไปปฎบิัตงิำนที่บรษิัท พทีีที ฟีนอล จ ำกัด ในต ำแหน่ง 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

18.  นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล
10/ 

รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กำรเงนิองค์กร  

19.  นำงนิธิมำ เทพวนังกูร 11/ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญบ่ัญชีองค์กร  

หมายเหตุ :  1/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นายสุรงค์  บลูกุล  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ   
                 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน                     
 2/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 
 3/  แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ซึ่งไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 

 ใหญ่ ปฏิบตัิงาน Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 จ ากัด (มหาชน)  
 4/  แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2557 แทน นายสรัญ รังคสิริ  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติการ 

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 5/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายอธิคม  เติบศิริ ซึ่งไปด ารงต าแหนง่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏบิัติงาน Secondment 

ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บรษิัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
 6/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสรากร กลุธรรม  ซึ่งไปด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่   

 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
 7/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
 8/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาลซึ่งเกษียณอายุ 
 9/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายบวร  วงศส์ินอุดม ซึ่งเกษียณอายุ 
 10/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แทน นายวิรตัน์ เอ้ือนฤมิต ที่ซึ่งไปด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 การเงิน 
 11/ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นางปริศนา ประหารขา้ศึก ที่ได้รบัแต่งตั้งให้ปฏิบตัิงาน Secondment   

 ในบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

8.2.2   อ านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ)่ 
 ตำมข้อบังคับของบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรบริษัท ตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย และจะต้องบริหำรบริษัทตำมแผนงำนหรืองบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรอย่ำงเคร่งครัด  ซ่ือสัตย์  สุจริต
และระมัดระวัง  รักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด อ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ให้รวมถึงเรื่อง
หรือกิจกำรต่ำงๆ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

 ด ำเนินกิจกำร  และ/หรือบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัท 
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 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน  หรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย พนักงำนและลูกจ้ำง 
ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  

 ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำและส่งมอบนโยบำยทำงธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงำนและงบประมำณต่อ
คณะกรรมกำรเพื่อขออนุมัติ  และมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรในทุกๆ 3 เดือน 

 ด ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้ เป็นไปตำมนโยบำย  แผนงำนและงบประมำณที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำร ปตท.ได้มอบอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีหลักกำรและขอบเขต
อ ำนำจ  ดังต่อไปนี้ 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทตำมวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  นโยบำย  ระเบียบ  ข้อก ำหนด  
ค ำส่ังและมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประกำร 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำ  ติดต่อ  ส่ังกำร  ด ำเนินกำร  ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรม  สัญญำ  
เอกสำรค ำส่ังหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจและบุคคลอื่น  
ตลอดจนให้มีอ ำนำจกระท ำกำรใดๆที่จ ำเป็นและสมควร  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงทุกต ำแหน่งรวมถึงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน 
ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง  ลงโทษทำงวินัย  ตลอดจนให้ออกจำกต ำแหน่งตำมระเบียบ ข้อก ำหนดหรือ
ค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนด  แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงช้ันที่ ปรึกษำ รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเทำ่ขึ้นไปจะตอ้งได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทักอ่น 
และให้มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรท ำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง  และออกระเบียบว่ำด้วยกำร
ปฏิบัติงำนของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

 ให้มีอ ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง  และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดย
กำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำม
หนังสือมอบอ ำนำจดังกล่ำว และ/หรือให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำส่ังที่คณะกรรมกำรของ
บริษัท และ/หรือบริษัทก ำหนดไว้ 

ทั้งนี้ กำรใช้อ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระท ำได้ หำกกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในกำรใช้อ ำนำจดังกล่ำว  โดยในปี 2556 และในช่วง
เดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม 2557  ไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอ ำนำจดังกล่ำว 

8.2.3     คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2544  ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 
เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำรจดักำร ปตท. ทั้งนี้ ปจัจบุัน   ( 1 ตุลำคม 2557)  ประกอบด้วยผูบ้ริหำร 12 ต ำแหน่ง ดังนี ้

ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
1.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ ประธำนกรรมกำร 
2.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรกำรเงิน  กรรมกำร 
3. ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กรรมกำร 
4.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
5.  ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิัติกำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย กรรมกำร 
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ช่ือต ำแหน่ง ต ำแหน่ง 
6. รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรพัยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร กรรมกำร 
7.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่บรหิำรควำมยั่งยืนและวิศวกรรมโครงกำร กรรมกำร 
8.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ กรรมกำร 
9.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ำมัน กรรมกำร 
10.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญห่น่วยธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน กรรมกำร 
11.  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญห่น่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
12.  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีผู้จดัการฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมกำรจัดกำรฯ มีก ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556  มีกำรประชุมรวม 42 ครั้ง 
และในช่วงเดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม 2557 มีกำรประชุมรวม 26 ครั้ง  

 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ให้ค ำปรึกษำและข้อเสนอแนะต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  ในกำรตัดสินใจ
ในประเด็นที่ส ำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ  แผนกำรด ำเนินงำนในระยะยำว ผลกำร
ด ำเนินงำน แผนกำรลงทุน  งบประมำณ  กำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น  
รวมทั้งบริหำรจัดกำรให้เกิดระบบกำรท ำงำนของบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ให้
รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมกำรด ำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ และภำรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดทิศทำงกลยุท ธ์องค์กร และเป้ ำหมำยกำรด ำเนิ น ธุรกิจของกลุ่ม  ปตท. ตลอดจน  
  ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองถึงโครงสร้ำงกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกร เพื่อกำรลงทุน และ 
  กำรสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital Allocation Structure) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรกำรลงทุนของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.  (PTT Group’s Portfolio  
   Management) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรอง และติดตำมกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำงประเทศของกลุ่ม ปตท. 
- กำรก ำหนดนโยบำย/กำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำ  
   ผู้บริหำรของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ เพื่อรองรับภำรกิจของ 
   กลุ่ม ปตท. ในอนำคต (Leadership Affliliation & Alignment Program) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำน/ กำรสร้ำงกลไกกำรบริหำรจัดกำร ระบบ  
   ทรัพยำกรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้ำงองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้ำวไปสู่องค์กร 
   แห่งควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 
- กำรพิจำรณำ กลั่นกรอง ก ำหนดนโยบำยและหลักกำรกำรก ำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  
   Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทำงปฎิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้  
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลและกำรเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท.  
  ถือหุ้น 
- กำรหำข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตร 
  เลียมขั้นปลำย 
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- กำรติดตำมควำมคืบหน้ำ และผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด (PA &  
  KPIs) 
- กำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
- กำรกล่ันกรองระเบียบวำระกำรประชุมก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. 
- กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผลกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร ปตท.  เพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรอย่ำง 
   มีประสิทธิผล 
- กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร และ/หรือ คณะท ำงำน เพื่อช่วยปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรฯ  
- ปฎิบัติงำนอื่นตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่มอบหมำย 

นอกจำกคณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. ตำมข้ำงต้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถผลักดันกลยุทธ์ และกำรด ำเนินธุรกิจภำยในกลุ่ม ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยได้ ปตท. ได้มีจัด
แบ่งกลุ่มของคณะกรรมกำรเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy Committees) ประกอบด้วย 
    1.1 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: PTTGMC) 
    1.2 คณะกรรมกำรจัดกำรของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น) 
2. คณะกรรมกำรประสำนและตัดสินใจระหว่ำงธุรกิจ (Coordination Committees) ประกอบด้วย 
   2.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊ำซธรรมชำติ (Upstream & Gas  

                         Business Group Alignment & Coordination Management Committee (UAC)) 
    2.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย (Downstream Business Group  

          Alignment & Coordination Committee: DAC) 
    2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของหน่วยธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
    2.5 คณะกรรมกำรกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน กลุ่ม ปตท.  
    2.6 คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ (Gas Business Strategic Alignment Committee:   

           (GBSC)) 
    2.7 คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจน้ ำมัน (Oil Business Strategic Alignment Committee : (OBSC)) 
    2.8 คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกลั่น (Petrochemicals & Refining Business Strategic 

           Alignment Committee: (PRSC)) 
   2.9  คณะกรรมกำรแผนกลยุทธ์ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Trading Business StrategicAlignment          

            Committee: (TBSC)) 
   2.10 คณะกรรมกำรเทคโนโลยกีลุ่ม ปตท. (Technology  Strategic Alignment Coordination (TRSC)) 
3. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กร (Support Committees) ประกอบด้วย 
    3.1 คณะกรรมกำรแผนวิสำหกิจ (Corporate Plan Committee (CPC)) 
    3.2 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control Committee:  

                         (RMCC)) 
    3.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Group Alignment &  

                          Coordination Management Committee : HRAC) 
    3.4 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมร่วมมือของกลุ่มกำรเงินและบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment &  

           Coordination Management Committee (FAAC)) 
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    3.5 คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้กลุ่ม ปตท. 
    3.6 คณะกรรมกำรบรหิำรจัดกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในกลุ่ม ปตท.  (PTT Group Internal Audit Management  

                          Committee) 
    3.7  คณะกรรมกำรนโยบำย คณุภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมกลุ่ม ปตท.  
            (PTT Group Quality, Security, Safety, Health, and Environment Management Committee : QSHEGMC) 
    3.8 คณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศกลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee) 
    3.9 คณะกรรมกำรนโยบำยและกำรจัดหำเชิงกลยทุธ์ระหว่ำงบรษิัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy &  

                           Strategic Sourcing Committee) 

8.3  เลขานุการบริษัท  

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และ
ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  คณะกรรมกำร ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทขึ้น โดยมี
ภำระหน้ำที่ในกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบัติ  กำรจัดกำรประชุม  รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร  เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป ระสิทธิผล  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งกำรจัดท ำและเก็บรักษำเอกสำร  อำทิ  ทะเบียนกรรมกำร  หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  รำยงำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น  และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร  

โดยในปี 2556 นำงสุมณฑ์ รังคสิริ ปฎิบัติหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรบริษัท จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2556 และได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่นโยบำยและเศรษฐกิจพลังงำน ปตท. และคณะกรรมกำรฯ ได้ แต่งตั้ง นำงวันทนีย์ 
จำรึก ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท (แทนนำงสุมณฑ์ฯ) ปฎิบัติหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำรบริษัทฯ อีกหน้ำที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2556 จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติเลขานุการบริษัท ดังนี ้
 เลขานุการบรษิัท  (2554- 30 พฤศจิกายน 2556)    :     นางสุมณฑ์ รังคสิร ิ      
อายุ 58 ป ี
สัดส่วนการถอืหุ้น     ไม่ม ี
ประวัติการศึกษา 
-รัฐศำสตร์บัณฑิต (บริหำรรัฐกิจ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
-รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์ (นิด้ำ) 
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 31/2009, Board 

 Reporting Program (BRP) 7/2012 
-สมำคมบรษิัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 10/2012 
-หลักสูตร NIDA – Wharton Executive Leaders 2010 
-Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT รุ่นที ่6/ 2013 
ประสบการณ์ท างาน 
-2549-2554     ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกิจกำรองค์กร บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด (มหำชน) 
-2554-2556     ผู้จัดกำรฝ่ำย ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั บรษิัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (ปตท.) 
-2555-2556     ประธำนชมรมเลขำนุกำรบริษัทจดทะเบียนไทย 
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-2556-ปัจจบุัน  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญน่โยบำยและเศรษฐกิจพลังงำน ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
คู่สมรส นำยสรัญ รังคสิริ ซ่ึงเป็นผู้บริหำร ปตท.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เลขานุการบรษิัท  (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)   :   นางวนัทนีย์ จารึก 
อายุ  54 ป ี
สัดส่วนการถอืหุ้น     ร้อยละ  0.000903 
ประวัติการศึกษา 
-ศิลปศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ภำษำเยอรมัน) 
-บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (Master of Business Administration) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท 
-สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 2/2002, Effective  
  Minute Taking (EMT) 1/2006, Board Reporting Program (BRP) 9/2012, Company Reporting Program (CRP) 4/2012 
- หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 
ประสบการณ์ท างาน 
- 2545 -2548   ผู้ช ำนำญกำร ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท. 
- 2549 -2556   หัวหน้ำทีม ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
-2556-ปัจจบุัน     ผู้จัดกำรฝ่ำย ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
-ไม่ม-ี 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
-ไม่ม-ี 

8.4  ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน        
ท ำหน้ำที่ทบทวน  โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม  และสอดคล้องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมกำรที่
ได้รับมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ให้ได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมควำมรับผิดชอบที่เ พิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรได้รับกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ดังนี้ 

8.4.1   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษำยน 2557 มีมติอนุมตัิ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร  แยกเป็นดงันี ้
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1.  ค่าเบี้ยประชุม   
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ประกอบด้วย 

-  เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน  เดือนละ  30,000  บำท (เท่ำกับอัตรำเดิม) 
-  เบี้ยประชุม เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุมครั้งละ  50,000  บำท (เท่ำกับอัตรำเดิม)โดยจ ำกัดกำร  

               จ่ำยเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ  15 ครั้ง 
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรอื่น ที่คณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้ง ได้แก่ 

1.2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
- เบี้ยกรรมกำรรำยเดือน เดือนละ 15,000 บำท  
-  เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บำท (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  
   และเลขำนุกำรฯ ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บำท 

1.2.2   ส ำหรับคณะกรรมกำรอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก ำหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บำท 
(เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)  

1.2.3   ส ำหรับคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงองค์กร ที่ไดร้ับกำรแต่งตัง้ใหม่เมื่อปี 2556 และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่อำจมกีำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตำมควำมจ ำเปน็และ
เหมำะสมในอนำคต ก ำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000  บำท เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม 

1.3  ประธำนกรรมกำรของทุกคณะฯ ให้ได้รบัสูงกว่ำกรรมกำร ในอัตรำร้อยละ 25 
 เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจ าปี 2557 

ก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเงินโบนัสให้สะท้อนและเชื่อมโยงกบัผลประกอบกำรหรือก ำไรสุทธิของ ปตท. ในอัตรำ
เท่ำกับร้อยละ 0.05 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2557  แต่ก ำหนดวงเงนิสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บำท ตอ่คนต่อปี (เท่ำกับอัตรำเดิม) และ
ให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหนง่ และประธำนกรรมกำร ปตท. ได้รับสูงกว่ำกรรมกำรฯในอัตรำร้อยละ 25  
ค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รบัเป็นรายบุคคล ปี 2557 (วันที่ 1มกราคม  2557 – วันที่ 30 มิถุนายน  2557) 

  หน่วย : บำท 

ล ำดับ รำยนำม จ ำนวนวัน  
( 181 วัน) 

ประมำณกำร
โบนัส 

ม.ค.-มิ.ย.57 
เบี้ยประชุม
กรรมกำรฯ 

เบี้ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี้ย
ประชุม 

รวม
ค่ำตอบแทน 

1.  นำยวัชรกิต ิ วัชโรทัย  181 1,528,801.00 480,000.00 102,000.00 582,000.00 2,110,801.00 

2.  นำยมนตร ีโสตำงกูร 181 1,528,801.00 355,000.00 30,000.00 385,000.00 1,913,801.00 

3.  นำยประเสริฐ บุญสัมพันธ ์ 181 1,528,801.00 480,000.00 0.00 480,000.00 2,008,801.00 

4.  นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 181 1,528,801.00 430,000.00 24,000.00 454,000.00 1,982,801.00 

5.  นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ  181 1,528,801.00 380,000.00 30,000.00 410,000.00 1,938,801.00 

6.  พลอำกำศเอกประจนิ จั่นตอง 82 692,606.00 231,000.00 0.00 231,000.00 923,606.00 

7.  นำยไพรินทร ์ชูโชติถำวร 181 1,528,801.00 480,000.00 48,000.00 528,000.00 2,056,801.00 

 รวมทั้งสิ้น 9,865,412.00 2,836,000.00 234,000.00 3,070,000.00 12,935,412.00 

หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดับที่ 1 นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2555 
 บุคคลล ำดับที่ 2 นำยมนตรี  โสตำงกูร  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 3 นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556  
 บุคคลล ำดับที่ 4 นำยสมชัย  สัจจพงษ ์             ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2556 และลำออกมีผลวันที่ 21 กรกฎำคม 2557  
 บุคคลล ำดับที่ 5 นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2555 และลำออกมีผลวันที่28 สิงหำคม  2557   
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 บุคคลล ำดับที่ 6 พล อ.อ. ประจิน  จั่นตอง  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผลวันที่ 23 สิงหำคม  2557  
 บุคคลล ำดับที ่7 นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2555  
 
* ค ำนวณจำกอัตรำ 0.05% ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2556 แต่ก ำหนดวงเงินสูงสุดที่กรรมกำรจะได้รับไว้ไม่เกิน 3,000,000 บำทต่อท่ำน  
   และให้ค ำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำด ำรงต ำแหน่ง โดยประธำนกรรมกำรจะได้รับโบนัสสูงกว่ำกรรมกำรฯ ในอัตรำร้อยละ 25 
   ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2556 เม่ือวันที่ 10 เมษำยน 2557 
 กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557  ( วันที่ 1 มกราคม  2557 – วันที่ 30 มิถุนายน  2557)  

หน่วย  : บำท 

ล ำดับ รำยนำม จ ำนวนวัน  
( 181 วัน) 

ประมำณกำร
โบนัส 

ม.ค.-มิ.ย.57 
เบี้ยประชุม
กรรมกำรฯ 

เบี้ยประชุม
กรรมกำรฯ 
เฉพำะเรื่อง 

รวมค่ำเบี้ย
ประชุม 

รวม
ค่ำตอบแทน 

1.  นำยปำนปรีย์ พหทิธำนุกร  (เป็นประธำนกรรมกำรต้ังแต่ 5 ก.ค.56) 
165 1,742,073.00 517,500.00 0.00 517,500.00 2,259,573.00 

2.  นำยจิตรพงษ ์กว้ำงสุขสถิตย ์ 100 844,641.00 250,000.00 0.00 250,000.00 1,094,641.00 

3.  นำยวรุณเทพ วัชรำภรณ์  166 1,402,105.00 512,500.00 90,000.00 602,500.00 2,004,605.00 

4.  นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  167 1,410,552.00 411,766.13 0.00 411,766.13 1,822,318.13 

5.  นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  181 1,528,801.00 477,000.00 0.00 477,000.00 2,005,801.00 

6.  รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ 180 1,520,354.00 587,125.00 127,500.00 714,625.00 2,234,979.00 

7.  นำยอินสอน บัวเขียว  180 1,520,354.00 553,500.00 99,000.00 652,500.00 2,172,854.00  

8.  นำยสีหศักดิ ์ พวงเกตุแก้ว  180 1,520,354.00 379,000.00 72,000.00 451,000.00 1,971,354.00 

9.  นำยทศพร ศิริสัมพันธ ์ 180 1,520,354.00 479,000.00 60,000.00 539,000.00 2,059,354.00 

 รวมทั้งสิ้น 13,009,588.00 4,167,391.13 448,500.00 4,615,891.13 17,625,479.13 
หมำยเหตุ  :  
 บุคคลล ำดับที่ 1 นำยปำนปรีย์  พหิทธำนุกร ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนำยน 2556  และลำออกมีผล 15 มถินุำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 2 นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2554 และครบวำระมีผล 10 เมษำยน 2557
 บุคคลล ำดับที่ 3 นำยวรุณเทพ  วัชรำภรณ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556  และลำออกมีผล 16 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 4 นำยอรรถพล  ใหญ่สว่ำง ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เมื่อวันที่ 10 เมษำยน  2557 และลำออกมีผล 17 มถิุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 5 นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2556  และลำออกมีผล 28 มิถุนำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที่ 6 นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 11 เมษำยน 2556  และลำออกมีผล 30 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที่ 7 นำยอินสอน  บัวเขียว  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต้ังแต่วันที่ 10 เมษำยน  2555 และลำออกมีผล 30 มิถุนำยน 2557 
 บุคคลล ำดับที ่8 นำยสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผล30 มิถุนำยน  2557  
 บุคคลล ำดับที ่9 ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วันที่ 10 เมษำยน 2557 และลำออกมีผล30 มิถุนำยน 2557  
 
สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554-2556 และส าหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2557 

หน่วย : บาท 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557  

จ ำ
นว

น 
รำ
ย จ ำนวนเงิน จ ำ

นว
น 

รำ
ย จ ำนวนเงิน จ ำ

นว
น 

รำ
ย จ ำนวนเงิน จ ำ

นว
น 

รำ
ย จ ำนวนเงิน 

เงินเบี้ย
ประชุม 

15 11,355,399.76 14 11,316,572.58 15 16,324,759.22 16 7,685,891.13 

โบนัสรวม 15 28,802,739.73 14 30,122,950.82 15 45,129,452.06 16 22,875,000.00 
รวม  40,158,139.49  41,439,523.40 

 
61,454,211.28  30,560,891.13 
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อย ปี 2556 

ในรอบปี 2556 กรรมกำรอิสระของ ปตท. ทีด่ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระในบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบรษิัทย่อยของ ปตท. จ ำนวน  1  คน ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.สผ. ดังนี ้

 

 

กรรมกำรอิสระ ปตท. ที่ลำออกระหว่ำงปี 2556 และเปน็กรรมกำรอิสระใน ปตท.สผ. ปัจจุบัน 
  

 

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รบัจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยระหว่างป ี2557 ( วันที่ 1 มกราคม  2557 – วันที่ 30 
มิถุนายน  2557) 

กรรมกำรอิสระของ ปตท. ที่ลำออกระหว่ำงปี 2557 ( วันที่ 1 มกรำคม  2557 – วันที่ 30 มิถุนำยน  2557)  และเป็น
กรรมกำรอิสระในบริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) ( ปตท.สผ.) ซ่ึงเปน็บรษิทัย่อยของ ปตท. จ ำนวน  1  
คน (และลำออกจำก ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2557) ได้รับค่ำตอบแทนจำก ปตท.สผ. ดังนี ้

ค่าตอบแทนอื่นๆ 
 -ไม่มี 

8.4.2    ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กรรมกำร ปตท. ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับ ผลกำรด ำ เนิ น งำน
ของ ปตท. ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ (Performance Agreement : PA ) ก ำหนดโดยกระทรวงกำรคลังซ่ึงประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรทุกระดับร่วมกันก ำหนดตัวช้ีวัดและ ตั้งค่ำเป้ำหมำย (Key Performance Indicators : 
KPIs) ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจและน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรทกุระดับ โดยคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเปน็ผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนใหส้ะท้อน
ถึงผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมำตรฐำนของกลุ่มธุรกิจช้ันน ำประเภทเดียวกัน พร้อม
ทั้งน ำเสนอหลักกำรและจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการเฉพาะเรื่อง 
รวมค่าตอบแทน โบนัส

กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดือน 

 นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง 134,740.62 80,000.00 0.00 214,740.62 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

เฉพาะเรื่อง 
รวมค่าตอบแทน โบนัส

กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดือน 

พลเอกวรวัฒน์ อินทรทัต 2,515,158.32 800,000.00 130,000.00 3,445,158.32 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

เฉพาะเรื่อง 
รวมค่าตอบแทน โบนัส

กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทน รายเดือน 

 นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง 134,740.62  320,000.00   0 454,740.62 
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 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูงของ ปตท. จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 12 ท่ำนได้รับ
ค่ำตอบแทนจำก ปตท. (ไม่รวมผู้บริหำรระดับสูง ที่ไปปฏิบัติงำนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุ้น ที่มำปฏิบัติงำนที่ ปตท.) ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ปตท. ปี 2554-2556 และส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

        หน่วย  :  บำท 

 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีส าหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ปี 2554-2556 และส าหรบังวด 6 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2557 

                                     หน่วย  :  บำท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินสมทบ
กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพ 

8 3,980,468.00 9 6,276,900.00 9 6,652,851.60 9 4,106,913.00 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั มีดังนี ้
ไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท ำควำมผิดตำมกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำเกี่ยวกับ  
1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำ ยกเว้นที่เป็นควำมผิดอันเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหุโทษ หรือ

ควำมผิดในท ำนองเดียวกัน  
2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  
3) กำรเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือ    

ถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

8.5  พนักงาน 
บุคลำกรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรด ำเนินธุรกิจ  โดยมีควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรเจริญเติบโตของ

องค์กรขึ้นอยู่กับพนักงำนที่มีคุณภำพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบำยมุ่งเน้นที่จะพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำร และระบบ        
กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  เพื่อที่จะเสริมสร้ำงและพัฒนำให้
พนักงำนเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงำนเป็น
กลไกหลักในกำรพัฒนำให้  ปตท. ก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมควำมยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม                 

ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 6 เดือน ปี 2557 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

จ า
นว

นร
าย

 

จ านวนเงิน 

เงินเดือนรวม 10 62,091,720.00 9 62,769,000.00 10 69,023,520.00 10 39,667,410.00 
โบนัสรวม 6 24,581,820.00 9 23,993,379.77 10 30,772,449.50 10 34,428,132.00 

รวม  86,673,540.90  86,762,379.77  99,795,969.50  74,095,542.00 
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ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร มุ่งไปสู่กำรเป็นบริษัทที่สร้ำงควำมมั่นคงทำง
พลังงำนให้แก่ประเทศชำติ 

จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
จ ำนวนพนักงำน ปตท. (รวมพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2556  

เท่ำกับ 4,395 คน และ ทั้งนี้ ปตท. ยังคงด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมผันผวน
ของสภำวะเศรษฐกิจ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรทรัพยำกรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่ม หรือมีควำมจ ำเป็นต่อเนื่องจำกกำร
ลงทุน นอกจำกนั้น ยังได้จัดท ำแผนและด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนอย่ำงจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอน          
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

จ ำนวนบคุลำกรแบ่งตำมกลุ่มธุรกิจ ปี 2554 – ถึง 30 มิถุนำยน 2557 มีรำยละเอียด ดังนี้  

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) 

ปี 2557 

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

ปตท. 
กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 
ปตท. 

กลุ่ม 

ปตท. 

1.  ก๊ำซธรรมชำต ิ 1,270 - 1,367 - 1,424 - 1,415  

2. น้ ำมัน 1,387 - 1,296 - 1,496 - 1,386  

3.  ปิโตรเคมีและกำรกล่ัน 68 - 103 - 95 - 99  

4.  สนับสนุน และปฏบิัติงำนใน 
     บริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 

1,0451/ 2762/ 1,1971/ 2652/ 1,0981/ 2822/ 1,2361/ 2902/ 

5.  บริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำ - 17,964 - 20,551 - 24,969 - 25,527 

รวม 3,770 18,240 3,963 20,816 4,113 25,251 4,136  25,817 
หมำเหตุ  :   1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
                  2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
 

ค่ำตอบแทนแก่บคุลำกร (ไม่รวม กรรมกำรผู้จัดกำรใหญแ่ละผูบ้ริหำรระดับสูง) ปี 2554-2556 และส ำหรับงวด 6 เดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 มีรำยละเอียด ดังนี ้

 หน่วย : บำท 

ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

เงินเดือนรวม 3,044,018,589.00 3,311,831,273.00 3,549,202,456.00 1,870,277,051.00  
โบนัสรวม 1,465,345,881.00 1,653,647,970.00 1,756,840,371.00 1,497,042,895.00  
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 293,871,121.00 318,714,613.00 415,284,584.00 220,541,433.00  
อื่นๆ (ถ้ำม)ี 2,076,671,038.00 2,331,060,076.00 2,364,683,270.00 339,181,538.00  
รวม 6,879,906,629.00 7,615,253,932.00 8,086,010,681.00 3,927,042,917.00  
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ค่าตอบแทนอื่นๆ 
ปตท.ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรด ำรงชีพ ตลอดจน 
มำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจช้ันน ำประเภทเดียวกัน อำทิเช่น ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัด ค่ำล่วงเวลำ เป็น

ต้น โดยในปี 2556 ปตท. ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเงินเดือนของ ปตท. ให้สำมำรถแข่งขันได้ นอกจำกนั้น ปตท. มีกลยุทธ์และ
นโยบำยในกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่พนักงำนทั้งในรูปแบบของตัวเงิน และไม่ใช่รูปแบบของตัวเงิน อำทิเช่น นโยบำยสวัสดิกำร
ทำงเลือก (Flexible Benefit) เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีสิทธ์ิเลือกใช้สวัสดิกำรที่เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของตนเอง 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรตรวจสุขภำพของผู้ปฏิบัติงำนที่ท ำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง  และกำรปรับปรุงค่ำตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ส ำหรับพนักงำนที่ไปปฏิบัติงำนประจ ำในต่ำงประเทศที่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ปี 2556 ค่ำเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย 2,986 บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำน
ทั้งระบบ (ระบบสวัสดิกำรที่ ปตท. บริหำรและระบบประกันสุขภำพ) เฉลี่ย 58,362 บำทต่อคนต่อป ี 
 ปี 2557 ( 1 ม.ค- 30 มิ.ย.)   มีกำรปรับอัตรำค่ำเล่ำเรียนบุตรใหม่ ตำมประกำศกรมบัญชีกลำง ค่ำเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย 
2,929.84 บำทต่อคนต่อปี และค่ำรักษำพยำบำลที่ ปตท. จ่ำยเป็นสวัสดิกำรให้พนักงำนและครอบครัวทั้งระบบสวัสดิกำรที่ ปตท. 
บริหำรและระบบประกันสุขภำพ เฉลี่ย 50,326.44 บำทต่อคน  ( 1 ม.ค- 30 มิ.ย. 2557) 

 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรพัยากรบุคคล 
เพื่อให้องค์กรพัฒนำไปสู่กำรเป็นองค์กรแหง่ควำมยั่งยืน  ปตท. ยังคงพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรและพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคลให้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อทีจ่ะพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ได้ใช้ควำมรู ้
ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเตม็ที่ เพื่อน ำพำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรมีโอกำสก้ำวหน้ำใน
หน้ำที่กำรงำน และเติบโตไปพรอ้มๆ กับควำมส ำเร็จขององค์กรดว้ย 

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับร่วมกันก ำหนดแผนงำนให้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของ
องค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้บริหำรระดับสูงของ 
ปตท. และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  รวมทั้งสำยงำนสนับสนุนมำร่วมประชุมหำรือและก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงของ
องค์กรร่วมกัน  และถ่ำยทอดทิศทำงดังกล่ำวไปสู่หน่วยงำนภำยในสำยงำนต่ำงๆ จำกกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนกำรใช้
งบประมำณที่มีควำมสอดคล้องในทิศทำงเดียวกัน พนักงำน ปตท. ทุกระดับได้ก ำหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัด (Key Performance 
Indicators : KPIs) ที่ถ่ำยทอดลงมำตำมล ำดับเป็นรำยบุคคล ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงำน ลงมำจนถึงพนักงำน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
และตัวช้ีวัดที่พนักงำนก ำหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบกำรปฏิบัติงำนและมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละ
บุคคล ซ่ึงสำมำรถสะท้อนควำมแตกต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนได้ 
 ปตท. ได้น ำแนวทำงในกำรบริหำรสำยอำชีพ (Career Management) มำใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อม และส่งเสริมพนักงำน 
ทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ให้เป็นไปตำมรูปแบบ (Model) ที่องค์กรก ำหนดขึ้น เพื่อรองรับภำรกิจ และ 
สร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กร อย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทำงหลักของกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนในทุกระดับ  
กำรก ำหนดสำยอำชีพของ ปตท.ขึ้นอยู่กับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้ำงให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดย  
แบ่งกำรด ำเนินงำนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มพนักงำน ที่เช่ือมโยงกันอย่ำงชัดเจนและมี ประสิทธิภำพ  
ซ่ึงมีกระบวนกำรคัดเลือก ประเมินศักยภำพ  และจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan) อย่ำงเป็นระบบ  โดย 

 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง  (ระดับเทียบเท่ำผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไป)  เป็นกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบกลุ่ม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรผู้บริหำรระดับสูง ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ มีคณะผู้บริหำรระดับ 
CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกว่ำ คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC)  
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่ม
ผู้บริหำรระดับสูง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Group 
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Alignment & Coordination Management Committee : HRAC) มีหน้ ำที่ ให้ ค ำปรึกษำและข้อ เสนอแนะให้ แก่ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรัพยำกรบุคคลและศักยภำพองค์กร ในกำรตัดสินใจประเด็นควำมร่วมมือที่ส ำคัญต่อ    
กลยุทธ์และทิศทำงในกำรก ำกับดูแลด้ำนทรัพยำกรบุคคลของกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทำงของกลุ่ม ปตท.  

 กลุ่มพนักงำน (ระดับผู้จัดกำรส่วนหรือเทียบเท่ำลงมำ) เป็นกำรบริหำรและพัฒนำพนักงำนตำมควำมจ ำเป็นของ       กำร
ด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคต ส ำหรับ ปตท.ได้ก ำหนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (Corporate Human Resource Committee : HRC) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนในเรื่องกำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
และกลุ่มที่ปรึกษำประจ ำสำยอำชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สำยอำชีพ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรบริหำรสำยอำชีพกลุ่มพนักงำน ให้ค ำปรึกษำ ช้ีแนะ ควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในกำร
บริหำรสำยอำชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงำนตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนพัฒนำตนเอง เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและสร้ำง
คุณค่ำในงำนที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและทิศทำงขององค์กร ทั้งในรูปแบบกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม ตำม 
Success Profile รวมถึง กำรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ตำม Career Path เพื่อให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำ
ทักษะ ควำมช ำนำญจำกประสบกำรณ์ในต ำแหน่งหน้ำที่ใหม่  ตลอดจนกำรแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงำนให้เหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและศักยภำพของพนักงำน ซ่ึงกำรพัฒนำพนักงำนให้เหมำะสมตำมควำมสำมำรถและควำม
ต้องกำรของพนักงำนและองค์กรนั้น นอกจำกพนักงำนจะมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเติบโตเป็นผู้บริหำรระดับสูงของ
กลุ่ม ปตท. แล้วยังจะน ำ ปตท. ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในที่สุด 

               ในปี 2556  ปตท. ได้จัดให้มีโครงกำร Young People to Globalization : YP2G  เพื่อคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมพร้อมไป
ปฏิบัติงำนต่ำงประเทศตำมกลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนักงำนดังกล่ำวจะได้รับกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมควบคู่กันไปด้วย  
เพิ่มเติมจำกปี 2555 ปตท. ซ่ึงได้มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรสำยอำชีพ และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Career and 
Competency Management) โดยมีกำรจัดท ำและทบทวน Success Profile ของแต่ละต ำแหน่งงำน และปรับปรุงวิธีกำรประเมิน 
Competency กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือ
กำรใช้งำนเพื่อพัฒนำพนักงำนตำมสำยอำชีพที่ก ำหนด  และสอดคล้องกับกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร และ 

นอกจำกนี้ ปตท. ยังค ำนึงถึงกลไกในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน (Lifetime Learning Organization) โดย  ปตท. ได้
พัฒนำระบบส ำหรับจัดเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ที่ส ำคัญขององค์กร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนมีกำรจัดเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถใช้ประโยชน์
ได้จำกระบบฐำนข้อมูลดังกล่ำว  ซ่ึงจะช่วยให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ แก้ไขปัญหำต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยส่งเสริม
ให้พนักงำนพัฒนำศักยภำพได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืน ดังนั้น 
“กำรที่เรำจะมุ่งไปสู่องค์กรแห่งควำมยั่งยืนได้นั้น ก็ด้วยก ำลัง สติปัญญำของคน Learning เป็น Lifetime หยุดไม่ได้”  ทั้งนี้ ปตท. มี
โปรแกรมอบรมและพัฒนำให้กับผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเข้ำจนถึงเกษียณอำยุกำรท ำงำน เพื่อเตรียม       
ควำมพร้อมและสร้ำงขีดควำมสำมำรถตำมทิศทำงขององค์กรและหน่วยงำนต้องกำร สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ของ
องค์กรและสังคม 
                นอกเหนือจำกระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล ที่มุ่งเน้นพัฒนำพนักงำน ปตท. ให้เปน็ คนเก่ง หรือเปน็ผู้ที่มศีักยภำพ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมคำดหวังขององค์กรในกำรด ำเนินธุรกิจได้แล้ว ปตท. ยังใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำพนักงำนให้เป็น
คนด ีมีส่วนร่วมในกำรดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี (Corporate Governance) เป็นกรอบใหผู้้บรหิำรและพนักงำนถอืปฏิบตัิ   ทั้งนี้ ปตท. มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรพัฒนำพนักงำนให้เป็น
คนดี และคนเกง่นั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเตบิโตอย่ำงมั่นคงและยัง่ยืนในระยะยำว 
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สรุปตัวเลขกำรพัฒนำพนักงำน 
                                                                                                                                                                         ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

จ ำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนตอ่ป ี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

พนักงำน 44.0 60.1 63.0 12.4 
ผู้บริหำร 44.8 41.8 43.0 13.3 

                                                                                                                                    
                                  บำทต่อคนต่อป ี

ค่ำใช้จ่ำยอบรมต่อคนต่อป ี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557  

(1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) 

พนักงำนและผู้บรหิำร 41,182.00 54,611.00 58,000.00 24,419.00 
 
การสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนกังานเพือ่เป้าหมายเดียวกัน 

ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบกำรส่ือควำมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน  เพื่อให้พนักงำนทุกระดับได้รับทรำบถึงแนวทำง  
กำรด ำเนินงำนขององค์กร   อุปสรรคหรือผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น และเปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมเห็นและมีส่วนร่วม    
ในกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนขององค์กร ในแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร  กิจกำร
สัมพันธ์ ปตท. ที่ก ำหนดวำระกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ (Joint 
Consultation Committee : JCC) ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนภูมิภำคทั่วประเทศ 
นอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ยังได้จัดประชุมส่ือควำมกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะมำโดย
ตลอด  รวมทั้งกำรประชุมระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทั้งในและนอกสังกัด  และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
พนักงำนเป็นประจ ำทุกปี เพื่อรับทรำบระดับควำมพึงพอใจและระดับควำมผูกพันในปัจจัยต่ ำงๆ และหำทำงแก้ไขและปรับปรุง  
โดย ปตท. มีควำมเชื่อม่ันว่ำกำรส่ือควำมที่ดี และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนจะน ำไปสู่สัมพันธภำพ
ที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ  และท ำให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรร่วมกัน  รวมทั้งได้ด ำเนินกำร สอบทำนควำม
ต้องกำรพื้นฐำนด้ำนทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรและพนักงำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรหลำยคณะ เช่น 
คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมกำรบริหำรสำยอำชีพ เป็นต้น และมีกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนโดยที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำยนอกจ ำนวน 1 ครั้ง  และมีกำร
ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำรของกลุ่มร่วมกัน และจัดท ำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของ
กลุ่ม ปตท. ร่วมกัน  

การก าหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่ม ปตท.มีควำมเชื่อร่วมกันว่ำ ค่ำนิยม SPIRIT จะเป็นตัวช่วยให้

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผู้บริหำร พนักงำน เกิดวิถีกำรท ำงำนร่วมกัน มีทิศทำงที่สอดคล้องกัน มีควำมเชื่อร่วมกัน และจะช่วยสร้ำง
ควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะไปสู่สำยตำคนภำยนอกและน ำองค์กรสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมยั่งยืนได้  โดยเรำยึดค่ำนิยม 
SPIRIT เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบควำมคิด และควำมเชื่อทีจ่ะน ำไปสู่พฤติกรรมและแนวทำงปฏิบตัิ ค่ำนิยมกลุ่ม ปตท.จงึเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญต่อกำรเกิดวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นตวัช่วยพวกเรำในกำรตัดสินใจสร้ำงควำมไว้วำงใจกันและกัน และ
สร้ำงควำมรู้สึกร่วมกันในกำรเป็นกลุ่มเดียวกัน ค่ำนิยมจึงเป็นตัวผลักดันที่ส ำคัญตอ่วิธีกำรคิดและกำรปฏิบัตใิห้พนักงำนในกลุ่ม 
ปตท. เป็นทัง้คนเก่งและคนดี. ซ่ึงค่ำนิยม SPIRIT ประกอบด้วย:  
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Synergy   =  สร้ำงพลังร่วมอนัยิ่งใหญ ่
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ควำมเป็นเลศิ 
Innovation  =  ร่วมสร้ำงนวัตกรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
Integrity & Ethics  =  ร่วมสร้ำงพลังควำมดี 
Trust & Respect  =  ร่วมสร้ำงควำมเชื่อมั่น 

การสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้บรหิาร 
เนื่องจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ดังนั้นกำรสรรหำและแตง่ตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  จึงต้องเป็นไป

ตำมพระรำชบัญญัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรี และด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จัตวำ โดยคณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหนึ่งจ ำนวน 5 คน ที่มคีุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับเป็น
ผู้บริหำร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเว้น เป็นผู้บรหิำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยุไม่เกิน 58 ปีบรบิูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผู้ที่มคีวำมเหมำะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจพจิำรณำแต่งตั้ง โดยต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ผูบ้รหิำรเดิมพ้นจำกต ำแหนง่ สัญญำ
จ้ำงมีระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรจะจ้ำงผู้บรหิำรเดิมต่อหลังจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ต้อง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจ้ำงเกินสองครำวติดต่อกันไม่ได้ ซ่ึงในป ี 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ได้ด ำเนินกำร
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่คนใหม่เพื่อท ำหน้ำที่แทนนำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ซ่ึงครบวำระตำมสัญญำจ้ำงในวันที ่
9 กันยำยน 2554 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ตำมพระรำชบัญญตัิมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ทั้งนี้ มผีู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนจ ำนวน 4 คนโดยแบ่งเปน็ผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. 3 คน และ
บุคคลภำยนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนกำรสรรหำด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสภำยใต้แนวทำงกำรสรรหำผู้บรหิำรสูงสุด ตำมมำตรำ 8 
วรรค 3 แห่งพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ (ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะกรรมกำร
สรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ไดพ้ิจำรณำคัดเลือกผู้สมัครที่เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำ คือนำยไพรินทร ์ 
ชูโชติถำวร  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2554 คณะกรรมกำร ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. เสนอและแต่งตั้งนำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ให้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร
ใหญ่ ปตท. คนใหม่ ต่อจำกนำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ โดยเข้ำรับต ำแหนง่ตั้งแต่วันที่  10 กนัยำยน 2554 และมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 4 ปี นับจำกวันที่ได้รบักำรแต่งตั้ง 

ปตท. ได้ด ำเนินกำรพฒันำผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีผู้บริหำรขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม 
สมัครเข้ำคัดเลือกในกำรสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ครัง้ต่อไป โดยมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผูบ้รหิำร
ระดับสูงที่จะเกษียณอำยุ ในระหว่ำงปี 2555 – 2560  และนโยบำย/แนวทำงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งกำร
จัดท ำแผนพัฒนำรำยบคุคล คือ Management  Pool  ประกอบด้วยผู้บริหำร 354 คน และ Potential Pool ของต ำแหน่ง Key Area  ไว้
เรียบร้อยแล้ว  

กำรบริหำรดังกล่ำว ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2550 โดย ปตท. มีระบบ “กำรพัฒนำผู้บริหำรระดบัสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพื่อเปน็กำรวำง  Succession Plan ส ำหรับเตรียมบคุลำกรใหม้ีควำมพร้อมขึ้นด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้นเมื่อมีต ำแหน่งว่ำงของกลุ่ม ปตท. ได้แก่ต ำแหน่งต่ำง ๆ ดงันี้ 

 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (President) 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำ (Senior Executive Vice President  :  SEVP) 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญห่รือเทียบเท่ำ (Executive Vice President :  EVP) 
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 ผู้จัดกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ (Vice President  : VP) 
โดยมีกลไกกำรบริหำร ดังนี ้

 คณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือของกลุ่มทรัพยำกรบคุคล (Human Resources Alignment 

& Coordination Management Committee : HRAC) 
 คณะกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 

ผลการด าเนินการ ปี 2556 
 กำรเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ  EVP  

- จ ำนวน Pool Member 80 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2556) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  13  รำย (ปี 2551 - 2556) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บรหิำรระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member 128 รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2556) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  8  รำย  (ปี 2551 - 2556) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บริหำรระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จ ำนวน Pool Member  146   รำย  (ณ 31 ธันวำคม 2556) 
- Pool Member ไดร้ับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  63   รำย (ปี 2552 - 2556) 

ผลการด าเนินการ ปี 2557 
 กำรเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผู้บริหำรระดับ  EVP  

- จ ำนวน Pool Member 74 รำย  (ณ 30 มิถุนำยน 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  16  รำย (ปี 2551 – 30 มิ.ย. 2557) 

 กำรเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผู้บรหิำรระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จ ำนวน Pool Member 125 รำย  (ณ 30 มิถุนำยน 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  13  รำย  (ปี 2551 - 30 มิ.ย. 2557) 

 กำรเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุม่ผู้บริหำรระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จ ำนวน Pool Member  174   รำย  (ณ 30 มิถุนำยน 2557) 
- Pool Member ได้รับกำรแต่งตั้งให้ขึ้นด ำรงต ำแหน่ง  72  รำย (ปี 2551 – 30 มิ.ย.2557) 

ข้อพพิาทด้านแรงงาน 
ปตท. ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส ำคัญในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3.2(9) หนำ้ท่ี 1 
 

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

 ในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนกัเสมอวำ่ ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนเป็นเจำ้ของ ปตท. ดงันั้นส่ิงท่ีจะท ำให้ผูถื้อหุ้นไวว้ำงใจ 
และมัน่ใจในกำรลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  ก็คือกำรมีนโยบำยหรือกำรด ำเนินกำรท่ีรักษำสิทธิพ้ืนฐำนท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บอยำ่งเป็น
ธรรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมำกกวำ่นั้น รวมถึงกำรจดักำรท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ี
ยอมรับจำกผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยอยูเ่สมอ 

 นบัตั้งแต่แปลงสภำพเป็น บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  และกระจำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปลำยปี 2544  
ปตท. ใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีมำโดยตลอด โดยก ำหนดให้ ปตท. “ตอ้งจดัท ำนโยบำยเก่ียวกบัจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง ฝ่ำยจดักำร และพนกังำน ตำมระบบกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้ำตรฐำนและเป็นแนวทำงท่ีถูกตอ้ง” ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) รวมทั้งไดก้ ำหนดระเบียบบริษทัวำ่ดว้ยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในปี 2544 และจดัท ำคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ 
ปตท. ส่งมอบให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคน ลงนำมรับทรำบและถือปฏิบัติ เป็นคร้ังแรกในปี 2546 และต่อมำ 
คณะกรรมกำร ปตท. จดัให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองอีกจ ำนวน 3 ฉบบั ในปี 2548  ปี 2552 และปรับปรุงคร้ังท่ี 3 ในปี 2556 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกรำยงำน Corporate Governance Assessment Report ของสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
ท่ีปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบติัท่ีดีของบริษทัชั้น
น ำในระดบัสำกล โดยแกไ้ขช่ือคู่มือเป็น “คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  สำระส ำคญัท่ีปรับปรุงในคู่มือ CG ฉบบัน้ี คือ 

 เพ่ิมเติมสำระเก่ียวกบัมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพ่ือให้คู่มือ CG ของ ปตท. มีสถำนะเป็นประมวลจริยธรรมตำม
รัฐธรรมนูญ 

 เพ่ิมเติมกลไกและหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัคู่มือ CG เพื่อให้มีควำมชดัเจนในกำรปฏิบติัและกำรลงโทษเม่ือมีกำรฝ่ำฝืน
หรือละเวน้ 

 เพ่ิมเติมจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี เพ่ือใหค้รอบคลุมกำรดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มเจำ้หน้ีใหช้ดัเจนข้ึน   
ทั้งน้ี ปตท. ก ำหนดใหก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่ำนิยมขององคก์ร โดยมีเป้ำหมำย

ท่ีจะให้ ปตท. เป็นบริษทัท่ีเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลกัดนัให้เป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้มชำติ
ชั้นน ำ เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภำพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี (Corporate Governance : CG)    

 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) 

ปตท. มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฯ ตำมโอกำสให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ลงนำมรับทรำบและยึดถือปฏิบติั
เป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำน เพ่ือใหเ้ห็นถึงค ำมัน่สญัญำในกำรน ำนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯ ไป
ปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมกำร ปตท. ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะน ำเอำหลกัส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. 
ทั้ง 6 ประกำร คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term 
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Value และ Ethics มำใชใ้นกำรด ำเนินงำน มีโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์กนัระหวำ่งคณะกรรมกำร ปตท. 
ผูบ้ริหำรและผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมกำร ปตท. จะปฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีควำมเป็นอิสระและมีกำรจดัแบ่งบทบำท
หนำ้ท่ีระหวำ่งประธำนกรรมกำรกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน 

3. คณะกรรมกำร ปตท. มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของ ปตท. โดย
จะตอ้งพิจำรณำถึงปัจจยัเส่ียงและวำงแนวทำงกำรบริหำรจดักำรท่ีมีควำมเหมำะสม รวมทั้งตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือให้
มัน่ใจวำ่ระบบบญัชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชี มีควำมน่ำเช่ือถือ  

4. คณะกรรมกำร ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้ ำในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่ำงในกำรปฏิบติังำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมกำร ปตท. อำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองข้ึนตำมควำมเหมำะสม เพ่ือช่วยพิจำรณำกลัน่กรองงำนท่ีมี
ควำมส ำคญัอยำ่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมกำร ปตท.  ตอ้งจดัให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปี เพื่อใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี
ของคณะกรรมกำร  

7. คณะกรรมกำร ปตท.  เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดจรรยำบรรณของ ปตท. เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน รวมถึง
ลูกจำ้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8. มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทำงกำรเงินอยำ่งเพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละ
ทันเวลำ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ได้รับสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน มีหน่วยงำน
ประชำสมัพนัธ์และหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองกำรใหข้อ้มูลกบันกัลงทุนและประชำชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุ้น ปตท. จะไดรั้บกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกนั มีสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศ และมีช่องทำงในกำร
ส่ือสำรกบั ปตท.ท่ีเหมำะสม 

10. มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสมและมี
กระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

ปตท. ไดเ้ผยแพร่คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 บนระบบเครือข่ำย PTT Intranet และบน เวบ็ไซต ์ของ ปตท. แลว้ 

โดยสรุปสำระส ำคญักำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็น ดงัน้ี  

9.1.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 ในฐำนะเจำ้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส ำคญัต่อบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุ้นจึงเป็นเวทีส ำคญัส ำหรับผูถื้อหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็น ติดต่อซักถำม และ
พิจำรณำลงคะแนนเสียงช้ีขำด และคดัเลือกคณะกรรมกำรเพ่ือท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลบริษทัแทนผูถื้อหุ้นดงันั้นผูถื้อหุ้นจึงมีสิทธิโดย
ชอบท่ีจะเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ มีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรพิจำรณำ และรับทรำบผลกำรประชุม 

9.1.1.1  ก าหนดการจดัประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. ไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ ปตท. 
และในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมำย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิำมญัผู ้
ถือหุน้เป็นกรณีไป  
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ทั้งน้ีในปี 2557 ปตท. ไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 เมษำยน 2557 ณ หอ้งจดังำน EH 101-102 ชั้น 
1 ศูนยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.1) บำงนำ กรุงเทพฯ และไม่มีกำรเรียกประชุมวสิำมญัผู ้
ถือหุน้  

9.1.1.2  การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
 ในปี 2557 คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 มีมติให้มีกำรจดักำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีในวนัท่ี 10 เมษำยน 2557  โดยไดเ้ปิดเผยมติกำรประชุม วนัประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมและแจง้
ข่ำวประกำศในเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ในวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติก่อนกำร
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์อง ปตท. จะเป็น
ผูด้  ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรำยละเอียดวำระกำรประชุม ขอ้มูลประกอบท่ีส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับกำรตดัสินใจ/ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนมำซ่ึงมีรำยละเอียดครบถว้น  รำยงำนประจ ำปีพร้อมทั้งเอกสำรประกอบกำร
ประชุม  เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรใชไ้วช้ดัเจนตำมท่ี ปตท. ก ำหนด โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้มำกกวำ่ 
14 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ หนงัสือเชิญประชุมส่งออกวนัท่ี  21 มีนำคม 2557   และไดท้ ำกำรประกำศลงในหนงัสือพิมพร์ำยวนัทั้ง
ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษ อยำ่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั (วนัท่ี  4 - 6 เมษำยน  2557) 
เพ่ือบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้เพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนมำเขำ้ร่วมประชุม  

 ทั้งน้ีในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ปตท.ไดน้ ำขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบเปิดเผยใน เวบ็ไซต ์
ของ ปตท. ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 วนั (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  10 มีนำคม  2557) 

9.1.1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเร่ิมกำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  ประธำนท่ีประชุมจะแนะน ำคณะกรรมกำร คณะผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชีของบริษทั 

และท่ีปรึกษำกฎหมำยซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นคนกลำงใหท่ี้ประชุมรับทรำบ แลว้จึงช้ีแจงกติกำทั้งหมดรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวำระตำมขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระอยำ่งชดัเจน และเม่ือมี
กำรใหข้อ้มูลตำมระเบียบวำระแลว้ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถำมค ำถำม
ในแต่ละวำระ  และให้เวลำอภิปรำยอยำ่งเหมำะสมเพียงพอ  จำกนั้นประธำนฯ และผูบ้ริหำรจะตอบขอ้ซักถำมอยำ่งชดัเจน ตรง
ประเด็น และให้ควำมส ำคญักบัทุกค ำถำม แลว้จึงให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร 
ประธำนฯจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรำยบุคคล 

 ประธำนฯ จะด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระกำรประชุม และไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบ
ล่วงหนำ้ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขำ้
ร่วมประชุม หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดอำจขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ
เร่ืองอ่ืนนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จำรณำระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี 2557 ไม่มีกำรเปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระ และไม่มีกำร
ขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้ ำหนดไวใ้นท่ีประชุมอยำ่งใด 

 อน่ึง ในกำรประชุมทุกคร้ังจะมีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยกำรลงมติพร้อมกบั
นบัคะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลำท่ีใชใ้นกำรประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมำณ  3 - 4 ชัว่โมง ทั้งน้ีในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั
ประจ ำปี 2557 ไดก้ ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลำ 07.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วม
กำรประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 4,568 รำย  โดยมำประชุมดว้ยตนเอง 1,806 รำย และรับมอบฉันทะ 2,762 รำย  รวมจ ำนวนหุ้นทั้งส้ิน 
1,817,397,942  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.63   ซ่ึงเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้ งหมดของ ปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 
2,856,299,625 หุน้  โดยมีผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุมและช้ีแจงขอ้มูล ประกอบดว้ย  
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กรรมการบริษัท  
1. นำยปำนปรีย ์พหิทธำนุกร   ประธำนกรรมกำร ปตท. 
2. นำยอรรถพล  ใหญ่สวำ่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำ/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

องคก์ร 
3. นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้   

 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี/กรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

4. นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
5. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ กรรมกำร  
6. นำยจิตรพงษ ์ กวำ้งสุขสถิตย ์ กรรมกำร 
7. นำยบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. ศำสตรำจำรยพ์ิเศษ ดร.ทศพร ศิริ

สมัพนัธ์       
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  /  ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

9. นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ ์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
10. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
11. นำยอินสอน  บวัเขียว กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 
12. นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ / 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
กรรมกำร 3 ท่ำน คือ นำยสมชยั สจัจพงษ ์ นำยมนตรี โสตำงกรู ติดปฏิบติัรำชกำรต่ำงประเทศ และนำยอำคม  
เติมพิทยำไพสิฐ ติดภำรกิจประชุมด่วนกบัรักษำกำรนำยกรัฐมนตรีฯ 

ผู้บริหาร  

1. นำยสุรงค ์ บูลกลุ   ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรกำรเงิน 
2. นำยณฐัชำติ  จำรุจินดำ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊ำซธรรมชำติ 
3. นำยสรัญ รังคสิริ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำรกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลำย 

รวมทั้งยงัมีผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ของหน่วยธุรกิจ และผูบ้ริหำรจำก
บริษทักลุ่ม ปตท. เขำ้ร่วมประชุมและตอบขอ้ซกัถำมดว้ย  
ทั้งน้ี กรรมกำรอิสระ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้รำยยอ่ยดว้ย 

ผู้สอบบัญชี  

1. นำงสำวสุนนัท ์วงศเ์มฆ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
2. นำงสำวมะยรีุย ์จนัทะมำตย ์ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
3. นำงสำวจินตนำ  ฉำยำกลุ ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 
4. นำงสำวกรรณิกำ  แสงธีระวฒัน์พร ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน 

ทีป่รึกษากฎหมาย (ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและกำรลงคะแนนเสียงกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดกำรประชุม) 

1. นำงสำวเพียงพนอ  บุญกล ่ำ 
2. นำงสำวสวติำ ปิตะวรรณ   

บริษทั วรีะวงศ ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 
บริษทั วรีะวงศ ์ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั 

3. นำยอคัรพล  พิเชษฐวณิชยโ์ชค บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
4. นำงสำวมนญัญำ  ฐิตินนัทวรรณ    บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.00 น.) 
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มีผูถื้อหุน้มำประชุมรวมทั้งส้ิน 7,409 รำย โดยมำประชุมดว้ยตนเอง 3,079 รำย และรับมอบฉนัทะ 4,330 รำย 
รวมเป็นจ ำนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,395,490,574   หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 9.1.1.4  แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจดัท ำรำยงำนควำมขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นแบบรำยงำนประจ ำปี และแบบรำยงำนใหม่ระหวำ่งปีกรณีมีกำรเปล่ียนแปลง และในกำรประชุมใดๆ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบั ปตท. จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำหรืองดออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ หำกมีกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในวำระใด  กรรมกำรท่ำนนั้นจะแจง้
ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนั้นๆ   

 9.1.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในปี 2557  ปตท. จะจดัส่งรำยงำนสรุปผลกำรลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมกำรตลำด
หลกัทรัพยภ์ำยในช่วงเย็นหลงัจำกเสร็จส้ินกำรประชุม (วนัท่ี 10 เมษำยน 2557) และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น  (ซ่ึงจด
บนัทึกรำยงำนกำรประชุม โดยแยกวำระชดัเจน ระบุจ ำนวนกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม/ลำประชุม ขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้นและขอ้ช้ีแจง
ของคณะกรรมกำร วิธีกำรนับคะแนนเสียง และผลกำรนับคะแนนในแต่ละวำระไวอ้ย่ำงครบถว้น) ให้ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และ
คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยภ์ำยในก ำหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุม วีดีทศัน์ ภำพ และเสียงของกำรประชุม
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. ไวแ้ลว้ดว้ย 

9.1.2    การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
 ปตท. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้แต่ละรำยเท่ำเทียมกนั (แมว้ำ่จะถือหุน้ไม่เท่ำกนัและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกนั ตำมจ ำนวนหุน้ท่ี

ถือ) ผูถื้อหุน้ทุกรำยมีสิทธิพ้ืนฐำนในฐำนะผูถื้อหุน้เท่ำเทียมกนั โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำย ุ เช้ือชำติ สญัชำติ ศำสนำ ควำมเช่ือ ฐำนะ
ทำงสงัคม ควำมพิกำร หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง โดยในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัเตรียมท่ีนัง่ส ำหรับผูพิ้กำร ผูสู้งอำย ุ
และหญิงมีครรภไ์วใ้นจุดท่ีสะดวกท่ีสุด  รวมทั้งจดัเจำ้หนำ้ท่ีไวค้อยอ ำนวยควำมสะดวก  ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลกำรประชุมผู ้
ถือหุน้ของบริษทัเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้และจดัท ำเป็นภำษำองักฤษเผยแพร่พร้อมภำษำไทย รวมทั้งก ำหนดให้
กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดเวน้กำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนั้นๆ   ซ่ึงรวมถึงกำรจดักิจกรรมอ่ืนๆ ส ำหรับผูถื้อ
หุน้ ปตท. ก็เปิดโอกำสใหโ้ดยไม่มีขอ้จ ำกดั 

 9.1.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. ก ำหนดหลกัเกณฑ ์รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวำระ  และ/หรือ
ช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ใหค้ณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำก ำหนดเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เพ่ือใหโ้อกำสผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรก ำกบัดูแลบริษทั และกำรคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมและปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ำนเดียว หรือหลำยท่ำนท่ีมีหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 100,000 หุน้เสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ปตท. ก่อน
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี 

 ส ำหรับกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ปี 2557 ปตท. ไดน้ ำหลกัเกณฑด์งักล่ำวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. และแจง้ข่ำว
ประกำศในเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม  2556 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
แลว้ อยำ่งไรก็ตำม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชุม และไม่มีกำรเสนอช่ือบุคคลเสนอแตง่ตั้งเป็นกรรมกำรในระยะเวลำดงักล่ำว 
ซ่ึง เลขำนุกำรบริษทัไดร้ำยงำนตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบแลว้ 
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 9.1.2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 เช่นเดียวกบักำรด ำเนินกำรท่ีผำ่นมำ ในกำรจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2557  ปตท. ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้น
ทุกรำย ตั้งแต่กำรเลือกสถำนท่ีจดักำรประชุมใหส้ะดวก เพียงพอกบัจ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีจะมำเขำ้ร่วมประชุม รวมทั้งจดัให้มีเจำ้หนำ้ท่ีคอย
ดูแล ตอ้นรับ ใหค้วำมสะดวกอยำ่งเพียงพอ สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูสู้งอำยแุละผูพิ้กำรท่ีใชร้ถเขน็ กำรจดัหอ้งประชุมส ำรอง
และระบบกำรถ่ำยทอดสัญญำณโตต้อบระหวำ่งห้องประชุม กำรเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภยัและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้กับผูเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม กำรเปิดบริกำรตรวจรับเอกสำรลงทะเบียนล่วงหน้ำ 1 วนั กำรจัดเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรถ่ำยเอกสำรและ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเอกสำร กำรเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 2 ชัว่โมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำ
ก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดทำ้ย กำรน ำเทคโนโลยีมำใชก้บักำรประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยกำรใชร้ะบบ Barcode ในกำรลงทะเบียน
และกำรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งกำรจดัใหมี้กำรเล้ียงรับรองส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุม  
 แมผู้ถื้อหุ้นส่วนใหญ่ท่ีมำเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมญัประจ ำปีของ ปตท. เป็นคนไทย  และด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
ภำษำไทย แต่ ปตท. ได้จัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมผู ้ถือหุ้น และเอกสำรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ส ำหรับผูถื้อหุ้นชำวไทยและชำวต่ำงชำติ  และจดัท ำเวบ็ไซตข์อง ปตท. เป็น  2  ภำษำ รวมทั้งจดัให้มีพนักงำนท่ีมีควำม
เช่ียวชำญทำงภำษำคอยให้ควำมสะดวกในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถส่ือสำรเป็นภำษำไทยซกัถำมขอ้
สงสัยหรืออภิปรำยในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ปตท. จะจดัให้มีกำรส่ือสำรท่ีเหมำะสมและมีกำรแปลเป็นภำษำไทยทั้งค  ำถำม และค ำตอบ
ส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมท่ำนอ่ืนในท่ีประชุมเพ่ือรักษำประโยชน์ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ือสำรส ำหรับผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติ 

 9.1.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพ่ือรักษำสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขำ้ประชุม ประจ ำปี 2557 ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ท่ำนใดท่ำนหน่ึงจำกกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรำยช่ือไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะตำม
แบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนดเพ่ือใหเ้ป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบ
ฉนัทะใหก้บัผูอ่ื้น ปตท. จะใหสิ้ทธิและปฏิบติัต่อผูรั้บมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่ำนหน่ึง นอกจำกน้ี ปตท. ไดเ้ปิดเผยแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรำยละเอียด และขั้นตอนต่ำงๆ บน เวบ็ไซตข์อง ปตท. ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้
สำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ั้งทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนๆ เช่น Website, E-mail เป็นตน้ 

9.1.3  บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ในฐำนะบริษทัพลงังำนแห่งชำติ ไดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและ

ภำยนอกบริษทั รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และ
ก ำหนดพนัธกิจเป็นเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มอยำ่งสมดุลดงัต่อไปน้ี 
ต่อประเทศ สร้ำงควำมมัน่คงดำ้นพลงังำนในระยะยำว โดยกำรจดัหำพลงังำนในปริมำณท่ีเพียงพอ มีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำน 

และ รำคำท่ีเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ  
ต่อสงัคมชุมชน เป็นองคก์รท่ีดีของสงัคม ด ำเนินธุรกิจท่ีมีกำรบริหำรจดักำรผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตำมมำตรฐำนสำกล และ มี

ส่วนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่สงัคมชุมชน 
ต่อผูถื้อหุน้  ด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย ์ สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดี  และมีกำรขยำยธุรกิจใหเ้ติบโตต่อเน่ืองอยำ่งย ัง่ยนื   
ต่อลูกคำ้ สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผกูพนัแก่ลูกคำ้โดยผำ่นกำรน ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีมีคุณภำพในระดบั

มำตรฐำนสำกลดว้ยรำคำเป็นธรรม    
ต่อคู่คำ้ ด ำเนินธุรกิจร่วมกนับนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม  มุ่งสร้ำงควำมไวว้ำงใจ ควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมือท่ีดี   

เพื่อพฒันำศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยำว 
ต่อพนกังำน สนบัสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดบัมืออำชีพอยำ่งต่อเน่ือง  ใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวติกำร

ท ำงำนของพนกังำนทดัเทียมบริษทัชั้นน ำ เพ่ือสร้ำงควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
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9.1.3.1 การปฏบิัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 

9.1.3.1.1 ประเทศ  
ในฐำนะรัฐวิสำหกิจท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นบริษทัพลงังำนแห่งชำติ ปตท. เป็นผูจ้ ัดหำทรัพยำกรธรรมชำติรำยใหญ่เพ่ือ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงดำ้นพลงังำนของประเทศอย่ำงเพียงพอ และตอบสนองนโยบำยภำครัฐในกำรวิจยั พฒันำ ผลิต และจดั
จ ำหน่ำยพลงังำนทำงเลือกและพลงังำนสะอำดเพ่ือลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเขำ้ทรัพยำกรจำกต่ำงประเทศ  สร้ำงรำยไดใ้ห้ภำครัฐซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่เพ่ือน ำไปใชใ้นกำรพฒันำประเทศ และเป็นผูน้ ำในกำรพฒันำพลงังำนทดแทน 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจกำรจดัหำ ขนส่ง จดัจ ำหน่ำย โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ และลงทุนในสถำนีบริกำร NGV รวมทั้ง
ธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัก๊ำซธรรมชำติผำ่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยกำรจดัหำก๊ำซธรรมชำติครอบคลุมกำรจดัหำ
จำกแหล่งในประเทศ น ำเขำ้จำกประเทศเพื่อนบำ้น และในรูปของก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพื่อให้
เพียงพอกบัควำมตอ้งกำรใชท่ี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรทั้งในภำคไฟฟ้ำ อุตสำหกรรม และขนส่ง มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรแยกก๊ำซธรรมชำติและกำรผลิตผลิตภณัฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
และเป็นวตัถุดิบในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง  

ปตท. จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเช้ือเพลิง ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑน์ ้ ำมนัหล่อล่ืนและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 3 ช่องทำงหลกั คือ 1) ตลำดคำ้ปลีก โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ซ่ึงได้
พฒันำเป็นสถำนีบริกำรท่ีทนัสมยัแบบครบวงจร 2) ตลำดพำณิชย ์โดยจดัจ ำหน่ำยผ่ำนกลุ่มลูกคำ้รำชกำร รัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรม 
สำยกำรบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊ำซ ร้ำนคำ้ก๊ำซ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑไ์ปยงัตลำดต่ำงประเทศ   3) กำรจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑใ์หก้บัผูค้ำ้น ้ ำมนั ตำมพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ ำมนัเช้ือเพลิง  รวมทั้งมีกำรส่งเสริมกำรใชเ้ช้ือเพลิงชีวภำพทั้งแก๊สโซฮอลเ์พ่ือ
ทดแทนน ้ ำมนัเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทนน ้ ำมนัดีเซลอยำ่งต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัมีกำรลงทุนในธุรกิจส ำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลัน่น ้ ำมนั  และธุรกิจปิโตรเคมีผ่ำนบริษทัใน
เครือโดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงดำ้นพลงังำน และเป็นกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอนัมีส่วน
ส ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศ อน่ึง  รำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวปรำกฏอยูใ่นหัวขอ้ “ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและผล
กำรด ำเนินงำน”  

9.1.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. มุ่งมัน่ในกำรมีส่วนร่วมพฒันำสังคมและชุมชนในทุกๆ พ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ เพ่ือกำรกำ้วไปสู่อีกขั้น

หน่ึงในกำรสร้ำงควำมยัง่ยืนให้สังคมไทย จึงเร่ิมน ำแนวคิดในกำรสร้ำงมูลค่ำร่วม Creating Shared Value หรือ CSV มำใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรองคค์วำมรู้ ทั้งดำ้นกำรพฒันำเทคโนโลย ีกำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมพลงังำน และกำรพฒันำวิถีชีวิตควำม
เป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมและชุมชนผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะช่วยสร้ำงมูลค่ำร่วมใหก้บัทั้งองคก์ร ชุมชน สงัคม และประเทศชำติ  ในปี 2556 
ปตท. จึงไดจ้ดัท ำโครงกำรน ำร่องในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือวำงแนวทำงเบ้ืองตน้ใหก้บักำรน ำ CSV มำอยูใ่นทุกกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจ  

ตลอดเวลำของกำรท ำงำนเพ่ือคนไทย ปตท. ได้รับควำมเช่ือมัน่และไวว้ำงใจจำกชุมชน จนได้รับรำงวลัใน
ระดบัประเทศและระดบัโลก โดยล่ำสุด ในปี 2556 ปตท. ยงัคงเป็นบริษทัท่ีมีรำยช่ือในดชันีควำมยัง่ยืนดำวโจนส์ (Dow Jones' 
Sustainability Indexes: DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ซ่ึงเป็นผลของงำนพฒันำเพ่ือควำมยัง่ยืนภำยใตก้ลยุทธ์ 3 ดำ้น คือ กำรพฒันำ
กำรศึกษำ กำรพฒันำสงัคมและชุมชน และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกำรพฒันำเหล่ำน้ีจะยงัคงด ำเนินต่อไป
เพ่ือกำรกำ้วไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำร่วมกนัอย่ำงแทจ้ริง อน่ึง รำยละเอียดในเร่ืองดงักล่ำวปรำกฏอยูใ่นหัวขอ้ “เพ่ือคนไทย กำ้วไกลไป
ดว้ยกนั”  

9.1.3.1.3 ผู้ถือหุ้น  
กลยทุธ์กำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) ถูกน ำมำใชใ้นกำรบริหำรจดักำร ปตท. ใหเ้ป็น

องคก์รท่ีมีควำมเป็นเลิศในดำ้นกำรด ำเนินงำน (High Performance Organization) โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
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(Corporate governance) ควบคู่ไปกบักำรดูแลสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) เพ่ือใหน้กัลงทุนมัน่ใจ
วำ่ ปตท. จะเป็นบริษทัท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี มีควำมยัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีอยูคู่่สงัคมไทยตลอดไป 

 กจิกรรมส ำหรับผู้ถอืหุ้นสำมัญ 
ปตท. ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยเขำ้เยี่ยมชมกิจกำร เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นรำยย่อยได้มีโอกำสเยี่ยมชมกำร

ด ำเนินงำน รับทรำบขอ้มูล พบปะกบัคณะผูบ้ริหำร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ระยองของ ปตท. อยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มำ  

ส ำหรับในปี 2556 ปตท. ไดมี้ก ำหนดแผนงำนจะจดักิจกรรมในวนัท่ี 14-15-16 มกรำคม 2557 โดย ปตท. ไดน้ ำส่ง
หนงัสือเชิญและเอกสำรตอบรับไปยงัผูถื้อหุ้นซ่ึงปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ประจ ำปี 2556 
(วนัท่ี 23 กนัยำยน 2556) โดยทำงไปรษณีย ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้แจง้ควำมประสงคใ์นกำรเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจำกมีผูใ้ห้
ควำมสนใจและแจง้ควำมประสงคท่ี์จะเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. จ ำนวนมำกถึง 2,000 คน ซ่ึงยงัคงเป็นจ ำนวนสูงอยูม่ำก  ปตท. จึง
ตอ้งใชว้ธีิกำรจบัสลำกในกำรคดัเลือกผูมี้สิทธิเขำ้เยี่ยมชมกิจกำรเช่นเดียวกบัท่ีผ่ำนมำ  โดยมีผูบ้ริหำร และคณะท ำงำนกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี เป็นสกัขีพยำน เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2556  และประกำศรำยช่ือผูมี้สิทธิเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. 
เจำ้หนำ้ท่ีของ ปตท. ไดด้ ำเนินกำรแจง้ผูมี้สิทธิเขำ้เยีย่มชมกิจกำรของ ปตท. ทำงโทรศพัทเ์พ่ือยนืยนักำรตอบรับเขำ้เยี่ยมชมกิจกำรของ 
ปตท.  แต่เน่ืองจำกเกิดเหตุกำรณ์ชุมนุมทำงกำรเมือง จึงจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกิจกรรมออกไป เพรำะอำจมีผลกระทบต่อกำรเดินทำงและ
สวสัดิภำพของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีไดมี้ก ำหนดกำรจดักิจกรรมใหม่เป็นวนัท่ี 14-15-16 ตุลำคม 2557 โดยกิจกรรมดงักล่ำวจะจดัให้ผูถื้อหุ้น
รำยยอ่ยเขำ้เยีย่มชมกิจกำร ณ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด (เป็นกำรนัง่
รถเยีย่มชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง เป็นผูแ้นะน ำและตอบขอ้ซกัถำม) และ ทศันศึกษำกำรท ำ 
CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จงัหวดัระยอง จ ำนวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 160 คน เช่นปีท่ีผำ่นมำ 

ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในคร้ังต่อไป (ประจ ำปี2557) สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รำยละเอียดโครงกำรไดบ้นเวบ็ไซตข์อง ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่เคยเขำ้ร่วมกิจกรรมเท่ำนั้น 

กจิกรรมส ำหรับผู้ถอืหุ้นกู้ 
จำกควำมส ำเร็จและกระแสตอบรับในกำรจดักิจกรรมวำไรต้ีคอนเสิร์ตส ำหรับผูถื้อหุน้กูอ้ยำ่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2553 

– 2555 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) จึงไดจ้ดักิจกรรม Variety Concert  คร้ังท่ี 4 ข้ึนอีกคร้ังในปี 2556 ภำยใต ้ ช่ือวำ่ “The Eternity 
Concert”  โดยในคร้ังน้ีไดน้ ำศิลปินนกัร้องท่ีเป็นท่ีประทบัใจตลอดกำล รวมถึงศิลปินระดบัแนวหนำ้ของประเทศไทย อำทิ สุเทพ วงศ์
ก ำแหง, มำลีวลัย ์ เจมินำ, เจ เจตริน, แสตมป์ ฯลฯ และศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมำกมำย มำร่วมสร้ำงควำมสุข ควำมทรงจ ำดีๆใหก้บั
ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้กูแ้ละผูติ้ดตำมกวำ่ 27,000 คน พร้อมดว้ยกิจกรรมเพ่ือสงัคม (CSR) และเกมต่ำงๆบริเวณ
หนำ้งำน นอกจำกน้ี ยงัมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกมำกท่ี ปตท.จดัข้ึน เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรรักษำ สร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่ง ปตท.กบัผู ้
ถือหุน้กูข้องปตท. และ เพ่ือเป็นกำรตอบแทนผูถื้อหุน้กูท่ี้ใหค้วำมไวว้ำงใจในกำรลงทุนหุน้กูข้องปตท. อำทิ กิจกรรมสมัมนำวชิำกำร
สุขภำพ กิจกรรมสำนสมัพนัธ์ครอบครัว และ ในปีน้ีไดเ้พ่ิม ทริปกำรเดินทำงท่องเท่ียวใหก้บัผูถื้อหุน้กู ้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งกลุ่มผูล้งทุนของ ปตท. เป็นตน้ 

กจิกรรมส ำหรับนักลงทุนสถำบัน 
ในปี 2556  นอกเหนือจำกกิจกรรมผูบ้ริหำรพบนกัลงทุน เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสแลว้ 

ปตท. ไดจ้ดัใหน้กัลงทุนสถำบนัและนกัวเิครำะห์หลกัทรัพยเ์ยีย่มชมกิจกำรและพบผูบ้ริหำรเพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเป็นประจ ำปี
ในช่วงเดือนมกรำคม และจดัใหมี้กำรเยีย่มชมกำรด ำเนินงำนของโรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง นอกจำกน้ี ยงัมีกำรจดั “PTT 
Group Homeshow” ข้ึนคร้ังแรกเพ่ือตอ้นรับนกัลงทุนจำกต่ำงประเทศของ 7 ผูบ้ริหำรระดบัสูงสำยงำนกำรเงินกลุ่ม ปตท.  เพ่ือแนะน ำ
ธุรกิจและศกัยภำพของกลุ่ม ปตท. พร้อมน ำนกัลงทุนเขำ้เยีย่มชมโรงแยกก๊ำซฯ ของ ปตท. โรงกลัน่และโรงโอเลฟินส์ของ PTTGC 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3.2(9) หนำ้ท่ี 9 
 

อยำ่งอบอุ่นและเป็นกนัเองโดยในกำรเยีย่มชมดงักล่ำว นกัลงทุนและนกัวเิครำะห์มีโอกำสทรำบถึงทิศทำงและโอกำสในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. จำกผูบ้ริหำรโดยตรง  

9.1.3.1.4 ลูกค้า 
ปตท. ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคำ้และบริกำรจำก ปตท. ดว้ยรำคำท่ีเป็นธรรม มี

คุณภำพ มุ่งมัน่พฒันำสินคำ้ และใหบ้ริกำรอยำ่งปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และผูบ้ริโภคอยำ่ง
ต่อเน่ือง   

ปตท. น ำระบบกำรบริหำรงำนดำ้นคุณภำพ ควำมมัน่คง ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มมำใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือมุ่งเนน้กำรบริหำรคุณภำพดว้ยกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีสร้ำงควำมพึง
พอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ และถือควำมปลอดภยัเป็นหวัใจในกำรปฏิบติังำน โดยกำรน ำมำตรฐำนต่ำงๆ อำทิ ISO 9001 / ISO 14001 / มอก. 
18001 มำปฏิบติัอยำ่งตอ่เน่ือง 

ปตท. ด ำเนินกำรบริหำรจดักำรลูกคำ้และกำรตลำดท่ีมีบริบทสอดคลอ้งตำมวสิยัทศัน์และพนัธกิจของ ปตท. เพ่ือ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้ ปตท. จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนตลำดหลกั คือ ส่วนตลำดในประเทศ และ
ส่วนตลำดต่ำงประเทศ โดยมี 2 กลุ่มลูกคำ้หลกัคือ Business to Business: B2B และ Business to Customer: B2C ซ่ึงมีกำรซ้ือผลิตภณัฑ์
ท่ีแตกต่ำงกนั 3 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัคือ ผลิตภณัฑก๊์ำซธรรมชำติ ,ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง  และปิโตรเลียมปิโตรเคมี และอ่ืน ๆ โดยก ำหนด
วงจรชีวติลูกคำ้ในแต่ละกลุ่มเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนัหมำยถึง ลูกคำ้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. และ ลูกคำ้ท่ีลดปริมำณกำร
ซ้ือ  2. กลุ่มลูกคำ้ในอนำคตท่ีเป็นทั้งลูกคำ้ใหม่ ลูกคำ้ของคู่แขง่ และลูกคำ้ในอดีต 

ปตท. มีกระบวนกำรในกำรรับฟังลูกคำ้ซ่ึงแตกต่ำงกนัในแต่ละกลุ่มลูกคำ้ ส่วนตลำด และวงจรชีวติ ผำ่นช่องทำงท่ี
หลำกหลำย เพ่ือใหไ้ดค้วำมตอ้งกำร ควำมคำดหวงัและระดบัควำมส ำคญัเชิงเปรียบเทียบของลูกคำ้ ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ Business to 
Business: B2B กรณี ลูกคำ้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. เนน้ Site Visit เป็นวธีิกำรหลกัเพ่ือติดตำมสำรสนเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริกำร 
และกำรสนบัสนุนลูกคำ้ น ำมำจดัท ำแผนงำนสร้ำงควำมสมัพนัธ์ใหเ้กิดควำมผกูพนั กรณี ลูกคำ้ท่ีลดปริมำณกำรซ้ือ ใชว้ธีิกำร Site 
Visit เพื่อหำสำเหตขุองกำรเลิกใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริกำร มำวเิครำะห์จดัท ำแผนงำนชกัจูงใหก้ลบัมำเป็น ลูกคำ้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑข์อง ปตท. 
กรณี กลุ่มลูกคำ้ในอนำคตเนน้กำรประชุมแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่งบริษทัคู่คำ้ในตลำด สถำบนักำรเงินท่ีมีกำรจดัอนัดบั Credit 
Rating, Website รวมถึง Report จำก Publication ต่ำงๆ เพ่ือหำลูกคำ้ท่ีมีศกัยภำพมำใชป้ระโยชน์ในกำรขยำยธุรกรรมและกำร
สนบัสนุนลูกคำ้ในอนำคต ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ Business to Customer: B2C จะใช ้Social Media (PTT Owned/ Public Owned) และ 
Point of Purchase เป็นหลกัในกำรไดม้ำของขอ้มูล รวมถึงช่องทำง 1365 ซ่ึงสำมำรถติดต่อ ปตท. ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง นอกจำกน้ี ทุก
กลุ่มลูกคำ้ใชก้ำร Survey ในกรณีท่ีตอ้งกำรขอ้มูลเฉพำะเร่ืองในกำรแสวงหำลูกคำ้ใหม่ ตลำดใหม่ เช่น น ำมำก ำหนดคุณสมบติัในกำร
พฒันำผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนใหม่ส ำหรับรถยนต ์ Eco-Car เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัน ำสำรสนเทศท่ีไดม้ำเป็นขอ้มูลป้อนเขำ้ในกำรสร้ำงแผน
สร้ำงควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (CRM Plan)  เช่น กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกบัผลิตภณัฑ/์บริกำรอ่ืน, พฒันำโปรแกรม Area Manager 
ใหผู้จ้ดักำรเขตกำรขำยเป็นท่ีปรึกษำพฒันำศกัยภำพผูแ้ทนจ ำหน่ำย, โครงกำร Business Partner ซ่ึงเป็นกำรยกระดบัและมอบสิทธิ
ประโยชน์ทำงธุรกิจ โดยผูจ้ดักำรเขตกำรขำยเขำ้พบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและหำโอกำสทำงธุรกิจร่วมกนั, โครงกำร PTT Tune Up 
บริกำรเช็คเคร่ืองยนตฟ์รีก่อนกำรเดินทำง เป็นตน้ 

ปตท. ใชร้ะบบ QSHE Management System ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน จดัใหมี้คูมื่อขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน คู่มือวธีิกำรปฏิบติังำน และมำตรฐำนกำรบริกำร ในทุกกระบวนกำรท่ีสมัผสักบัลูกคำ้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บุคลำกรทุกคนและ
ทุกกระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่กำรตอบสนองลูกคำ้ ปฏิบติัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั 

ปตท. มีกระบวนกำรจดักำรขอ้ร้องเรียน ในกรณีท่ีลูกคำ้เกิดควำมไม่พึงพอใจเก่ียวกบักำรใหบ้ริกำรหรือผลิตภณัฑ์
ของ ปตท. โดยมีช่องทำงรับขอ้ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้ ผูบ้ริโภคและประชำชนทัว่ไป ตำมช่องทำงผำ่นช่องทำงท่ีหลำกหลำย 
ซ่ึงแตกต่ำงกนัในแต่ละกลุ่มลูกคำ้ ส่วนตลำด และวงจรชีวติ ดงักล่ำวขำ้งตน้ ทุกขอ้ร้องเรียนจะบนัทึกเขำ้ระบบ CRC และตอ้งไดรั้บ
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กำรตอบสนองเบ้ืองตน้ภำยใน 1 วนั และแจง้กลบัลูกคำ้ทนัทีเม่ือด ำเนินกำรแลว้เสร็จเพ่ือสอบถำมถึงควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร
และผลกำรแกไ้ข เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ลูกคำ้พอใจต่อวธีิกำรแกไ้ขและยงัคงมีควำมเช่ือมัน่ต่อ ปตท. 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัมีกระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผกูพนัของลูกคำ้ เพ่ือใหไ้ด้
สำรสนเทศป้อนเขำ้ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ/์บริกำร ระบบงำน กำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ แผนกำรตลำด และ CRM Plan 
เพ่ือให ้ปตท. สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดเ้กินกวำ่ท่ีลูกคำ้คำดหวงัไดท้นัต่อทิศทำงธุรกิจ 

9.1.3.1.5 คู่ค้า 
ปตท. ใหค้วำมส ำคญักบัคูค่ำ้ อนัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส ำคญัท่ีช่วยเหลือ ในกำรด ำเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั โดย 

ปตท. จะปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคบนพ้ืนฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคำรพสิทธิซ่ึงกนัและกนั สร้ำงควำมสมัพนัธ์และควำม
ร่วมมืออนัดี ปฏิบติัตำมสญัญำอยำ่งเคร่งครัด และใหค้วำมส ำคญัในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัหำ ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคญัในกำรควบคุม
ค่ำใชจ่้ำย  คุณภำพสินคำ้ และบริกำรท่ี ปตท.จะน ำมำใชด้ ำเนินกิจกำร มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรจดัหำพสัดุเพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. ก ำหนดให้ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรท ำงำนและกำรใช้
เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัด โดยเฉพำะในกำรท ำงำนท่ีมีผลกระทบต่อควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและ
สภำพแวดลอ้ม  ให้ระมดัระวงัในกำรท ำงำนเป็นพิเศษ  และเขำ้เยี่ยมชมกิจกำรของคู่คำ้ เพ่ือประเมินถึงศกัยภำพในกำรด ำเนินงำน 
โดยเฉพำะดำ้นควำมมัน่คง ปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม นอกจำกน้ีพนกังำนของบริษทัคูค่ำ้ตอ้งผำ่นกำรเขำ้อบรมกำรปฏิบติั
ตนและด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีกำรท ำงำนของ ปตท. และปฏิบติังำนตำมขอ้ก ำหนดในกำรเขำ้ท ำงำนในเขตปฏิบติังำนซ่ึงมีรำยละเอียดกำร
ปฏิบติัตนตำมแต่ละลกัษณะงำนไว ้ 

นอกจำกนั้น ปตท. มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยำ่งย ัง่ยนื ควบคู่ไปกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วำมตั้งใจดงักล่ำวบรรลุตำมปณิธำนท่ีตั้งไวอ้ยำ่งมีประสิทธิผล ปตท.   จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรบริหำร
จดักำรห่วงโซ่อุปทำนและพฒันำใหเ้กิดข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรม ผำ่นทำงกำรก ำกบัดูแลผูค้ำ้ของ ปตท. โดยในปี 2555 “แนวทำงกำร
ปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของผูค้ำ้ของ ปตท.“ (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct) ไดถู้กก ำหนดข้ึน ซ่ึงเน้ือหำและขอบเขตของ
แนวทำงดงักล่ำวนั้นอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึหลกัปฏิบติั 4 ดำ้น ดงัน้ี 

 จริยธรรม (Business Ethics)  
 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
 กำรดูแลอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยัของลูกจำ้ง (Occupational Health and Safety)  
 กำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Environmental Management)  
ทั้งน้ีแนวทำงดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชก้บัผูค้ำ้ท่ีมีกำรท ำสญัญำกบั ปตท. ในวงเงินมูลค่ำตั้งแต่ 2 ลำ้นบำท  และ/หรือ

งำนท่ีมีกำรปฏิบติังำนแลว้มีผลกระทบต่อควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ปตท.  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2555  
เพ่ือใหก้ำรก ำกบัดูแลใหผู้ค้ำ้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของผูค้ำ้ ปตท. อยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม ใน

ปี 2556 จึงจดัท ำคู่มือแนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืของผูค้ำ้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct Guideline) โดยมี
สำระส ำคญั ดงัน้ี 

 ควำมหมำย 
 ตวัอยำ่งท่ีแสดงถึงกำรปฏิบติัท่ีมีแนวโนม้ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด (Non-compliance) 
 ตวัอยำ่งท่ีแสดงถึงกำรบริหำรจดักำร และปฏิบติัอยำ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด (Compliance) 
ปตท. น ำหลกักำร Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเป็นกำรพิจำรณำตน้ทุนในกำรจดัส่งพสัดุ ตลอดจนควำม

สะดวกในกำรติดต่อส่ือสำรมำเป็นเกณฑพิ์จำรณำในกำรคดัเลือกคูค่ำ้ เพ่ือใหโ้อกำสแก่คูค่ำ้ท่ีมีฐำนกำรผลิตและส ำนกังำนในประเทศ
ไทย อนัเป็นกำรสนบัสนุนกำรจดัหำพสัดุในทอ้งถ่ิน (ภำยในประเทศไทย) ส่งผลใหคู้่คำ้ภำยในประเทศมีจ ำนวนมำกข้ึนในพสัดุบำง
ประเภทท่ีบริษทัคูค่ำ้ภำยในประเทศไม่มีขีดจ ำกดัในกำรจดัหำ 
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กำรก ำกบัดูแลใหผู้ค้ำ้มีกำรด ำเนินงำนท่ีดีและมีศกัยภำพควบคู่ไปกบักำรเติบโตของ ปตท. ถือเป็นเป้ำหมำยท่ี ปตท.
ใหค้วำมส ำคญัเพ่ือใหเ้กิดกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืไปพร้อมกบัผูค้ำ้ ปตท.จึงไดมี้กำรวำงแนวทำงในกำรบริหำรและพฒันำผูค้ำ้ของ ปตท. 
ดงัน้ี  

เพ่ือใหเ้กิดกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลและควำมรู้ระหวำ่ง ปตท. กบัผูค้ำ้ และพฒันำศกัยภำพของผูค้ำ้ใหพ้ร้อมสนบัสนุน
ควำมส ำเร็จของ ปตท. ทั้งในดำ้นผลกำรด ำเนินกำร ควำมต่อเน่ืองในกำรท ำธุรกิจ ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ในปี 2556 ปตท. 
ไดมี้กำรจดังำนสมัมนำผูค้ำ้ (Supplier Relationship Management Seminar: SRM) ทั้งหมด 5 งำน   

งำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 1 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2556 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้หลกัของส่วนจดัหำพสัดุกลำง 
ธุรกิจส ำนกังำนใหญ่ ปตท. โดยในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง 

 แนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืส ำหรับผูค้ำ้ ปตท.  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแลว้ ยงัมีกำรจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้กำรท ำกิจกรรมร่วมกนัระหวำ่ง

พนกังำนจดัหำ และผูค้ำ้ ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 2 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2556 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้หลกัของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ 

จ. ระยอง ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง 
 แนวทำงกำรปฏิบติัอยำ่งย ัง่ยนืส ำหรับผูค้ำ้ ปตท.  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแลว้ ยงัมีกำรจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้กำรท ำกิจกรรมร่วมกนัระหวำ่ง

พนกังำนจดัหำ และผูค้ำ้ ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 3  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2556 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้ของกำรจดัหำร่วมกนัระหวำ่ง 

ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง 
 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำพสัดุของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 แนวทำงกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งสีเขียว (Green Procurement) 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแลว้ ยงัมีกำรจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้กำรท ำกิจกรรมร่วมกนัระหวำ่ง

พนกังำนจดัหำ และผูค้ำ้ ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 4  จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2556 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้ของหน่วยงำนคลงัพสัดุ และ

คลงัปิโตรเลียมภำคตะวนัออก ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึง  
 พ.ร.บ. ป.ป.ช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 Safety Talk นโยบำยควำมปลอดภยั ปตท. 
นอกเหนือจำกกำรส่ือควำมแลว้ ยงัมีกำรจดักิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยใหมี้กำรท ำกิจกรรมร่วมกนัระหวำ่ง

พนกังำนจดัหำ และผูค้ำ้ ใหมี้กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น เพ่ือก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Partnership) 
งำนสมัมนำผูค้ำ้คร้ังท่ี 5 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2556 เพ่ือส่ือควำมใหแ้ก่ผูค้ำ้ของธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนั 

ปตท. ในกำรจดัคร้ังน้ีมีกำรส่ือควำมใหผู้ค้ำ้ทรำบถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ดำ้นธุรกิจสถำนีบริกำรน ้ ำมนั ปตท. ในปัจจุบนั
และแนวทำงในอนำคต ในดำ้นตำ่งๆ ดงัน้ี  

 ขอ้ก ำหนดงำนก่อสร้ำงดำ้นวศิวกรรมและกำรออกแบบ  
 กำรซ่อมบ ำรุงอยำ่งปลอดภยั 
 งำนทะเบียนผูค้ำ้ 
 กำรจดัหำเพ่ือพฒันำสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3.2(9) หนำ้ท่ี 12 
 

9.1.3.1.6 พนักงาน 

(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงำน” แล้ว) 

9.1.3.2 การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
ปตท. ก ำหนด ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ ปตท. ทุกคนตอ้งเคำรพกฎหมำย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละประเทศท่ี ปตท. เขำ้ไปลงทุน และเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล อยำ่งเคร่งครัดตำมหลกัปฏิญญำ
สำกลวำ่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในกำรปฏิบติังำน และไม่สนบัสนุนกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล  

ปตท. ส่งเสริมบริษทัในกลุ่มให้น ำหลกัสิทธิมนุษยชนไปปฏิบติัตำมกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ไดเ้ขำ้เป็นภำคีของ (United Nations Global Compact – UNGC)   เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2555 อนัเป็นกำร
ประกำศเจตนำรมณ์ท่ีจะน ำหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงำน กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ในระดบัสำกล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ อนัน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำพ้ืนฐำนท่ีภำคธุรกิจและสังคมเผชิญ ให้ไดช่ื้อว่ำเป็น
บรรษทัพลเมืองท่ีมีควำมรับผิดชอบโดยสมคัรใจ ปัจจุบนั บริษทัในกลุ่มปตท. ท่ีเขำ้ร่วมเป็นภำคีขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ 
ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) บริษทั ไออำร์พีซี 
จ ำกดั (มหำชน) บริษทั บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) อน่ึง ขอ้มูลกำรด ำเนินกำรในปี 
2556 ในเร่ืองน้ีปรำกฏอยูใ่นรำยงำนควำมยัง่ยนืปี 2556 แลว้ 

9.1.3.3  ข้อพพิาททีส่ าคญักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
ปรำกฏอยูใ่น “ขอ้พิพำททำงกฎหมำย”  

9.1.4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญั เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ใหก้บันกั

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย ปตท. จึงให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  ำ และสร้ำงช่องทำงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีหลำกหลำยเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำยสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่ำย รณรงค์ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและสร้ำงกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
เหมำะสม และเป็นธรรมส ำหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน ดงัน้ี 

 9.1.4.1 การรายงานของคณะกรรมการทั้งทีเ่ป็นการเงนิและไม่ใช่การเงนิ 

ปตท. จดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนื ปี 2556 (Corporate Sustainability Report 2013) เพื่อส่ือสำรนโยบำย แนวทำงกำรบริหำร
จดักำร และผลกำรด ำเนินงำนดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใช ้Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas 
Sector Supplement (OGSS) รุ่นท่ี 3.1 (Version 3.1) ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลมีควำม
เหมำะสมและเฉพำะเจำะจงกบัธุรกิจมำกข้ึน และไดป้ระเมินควำมสมบูรณ์ของเน้ือหำไวท่ี้ระดบั A+ นอกจำกน้ี ปตท. จดัใหมี้กำร
สอบทำนขอ้มูลในรำยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือควำมถูกตอ้ง ควำมโปร่งใส และควำมน่ำเช่ือถือ และมี
เป้ำหมำยใหมี้กำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรำยงำนควำมยัง่ยนื ปี 2556  พร้อมกบัรำยงำนประจ ำปีใหก้บัผูถื้อหุน้ 
และเปิดเผยใหก้บัผูท่ี้สนใจบนเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

 9.1.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ปตท. แปลงสภำพและกระจำยหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงำน
ฝ่ำยผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Department) ท่ีท ำหนำ้ท่ีเป็นศูนยก์ลำงในกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่อผูล้งทุนและดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน สำรสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (MD&A) รำยไตรมำส ซ่ึงแสดงสถำนภำพผลกำรด ำเนินงำนและ

http://www.pttplc.com/
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แนวโนม้ในอนำคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศไดรั้บทรำบอยำ่งเท่ำเทียมกนั สม ่ำเสมอและครบถว้นตำม
ควำมเป็นจริง  นอกจำกน้ี ปตท. ไดจ้ดัท ำนิตยสำรเพ่ือผูถื้อหุ้นกู ้ปตท. ภำยใตช่ื้อ “happiness” ออกเป็นรำยไตรมำส เพื่อใชเ้ป็น
ช่องทำงในกำรส่ือควำม ข่ำวสำร ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท.ต่อผูถื้อหุ้นกู ้และจดหมำยข่ำวรำยไตรมำส
เพื่อผูถื้อหุ้นสำมญั ปตท. ภำยใตช่ื้อ “PTT Bizway” โดยจดัท ำเป็น 2 ภำษำ เพ่ือส่ือควำมวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  ผลประกอบกำรรำย   
ไตรมำส กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  กำรบริหำรจดักำรสู่ควำมยัง่ยืนของ ปตท. และกิจกรรมท่ีส ำคญัในช่วงเวลำนั้น    ทั้งน้ีผูล้งทุน
สำมำรถติดต่อกบัหน่วยงำนไดโ้ดยตรง หรือผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์อง ปตท. ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้
ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ยขอ้มูลส ำคญัๆ อำทิ 

 รำยงำนประจ ำปี / แบบแสดงรำยกำรประจ ำปี(แบบ 56-1) 
 ขอ้มูลโครงกำรลงทุนท่ีส ำคญั 
 กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 กำรแถลงทิศทำงนโยบำยขององคก์รโดยผูบ้ริหำร 
 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐ 
 แผนงำนท่ีส ำคญั 
 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน 
 ผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่ดำ้นกำรเงิน 
 กิจกรรมดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ท่ีส ำคญั 

 โดย ปตท. ไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทั่วถึง รวมทั้ งกำรน ำเสนอ
ผลงำนและกำรแจง้สำรสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน  ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทำงตรงและทำงออ้มมำโดยตลอด  สรุปได้
ดงัน้ี 

 ทางตรง  :  ปตท. มีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนใหแ้ก่นกัวเิครำะห์ นกัลงทุนและพนกังำน เป็นระยะๆ อยำ่ง
สม ่ำเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call กำรเขำ้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถำบนั
ต่ำงๆ รวมทั้ง กำรร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรำยยอ่ยกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสำมำรถท ำกำรนดั
หมำย (Company Visit) เขำ้พบผูบ้ริหำร ปตท. เพ่ือสอบถำมขอ้มูลควำมคืบหนำ้กำรด ำเนินกิจกำรไดต้ลอดเวลำ  

สรุปกิจกรรมหลกัปี 2555-6 เดือน ปี 2557  ดงัน้ี 

กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี  2555  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2556  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
6 เดอืน ปี  2557  
(จ านวนคร้ัง) 

Roadshow ต่ำงประเทศ 14 15 5 
Roadshow ในประเทศ 6 7 5 
Analyst meeting 4 4 2 
Credit Rating Review 5 4 3 
Company Visit / Conference call 163 177 72 
ทำง e-mail / โทรศพัท ์ 8-10 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 
ร่วมกิจกรรมตลำดหลกัทรัพยส์ญัจร และหน่วยงำน
อ่ืนๆ เพื่อพบนกัลงทุน 

3 3 1 

น ำนกัลงทุนสถำบนัพบผูบ้ริหำรและเยีย่มชมกิจกำร 4 4 1 
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กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี  2555  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2556  
(จ านวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
6 เดอืน ปี  2557  
(จ านวนคร้ัง) 

น ำนกัลงทุนรำยยอ่ยพบผูบ้ริหำรและเยีย่มชมกิจกำร 

ก ำหนดจดั 1 คร้ัง  
(3 รุ่น) 

พฤศจิกำยน 2555  

ก ำหนดจดั 1 คร้ัง  
(3 รุ่น) 

(ก ำหนดกำร 14-15-16 
มกรำคม 2557 แต่

เล่ือนออกไปเน่ืองจำก
เหตุกำรณ์ชุมนุมทำง

กำรเมือง)  

ก ำหนดจดั 1 คร้ัง  
(3 รุ่น) 

พฤศจิกำยน 2557 

กิจกรรมสำนสมัพนัธ์ผูถื้อหุน้กู ้ 18 20 12 

 
 ทางอ้อม: ปตท. มีกำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน และขอ้มูลน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ

รวมถึงรำยงำนสำรสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสำมำรถอ่ำนขอ้มูลได้
ทำงเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เวบ็ไซตข์อง ปตท. และนิตยสำรเพื่อผูถื้อ
หุน้กู ้ปตท. “happiness” รวมทั้งจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสเพ่ือผูถื้อหุน้สำมญั “PTT Bizway” 

 กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งกำรสอบถำม สำมำรถติดต่อมำยงัฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผำ่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
กำรเผยแพร่ข่ำวประชำสมัพนัธ์ ควำมเคล่ือนไหวทำงธุรกิจ ควำมคืบหนำ้ของกำรด ำเนินงำน และโครงกำรต่ำงๆ 
รวมทั้งใหบ้ริกำรตอบค ำถำมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสำธำรณชนอยำ่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงในปี 2555  มีกำรด ำเนินกิจกรรม สรุปได ้ดงัน้ี  

กจิกรรม 
กิจกรรม 
ปี 2555 
(จ ำนวน) 

กจิกรรม 
ปี 2556 
(จ านวน) ทำง e-mail 350 206 

ข่ำวแจก / ภำพข่ำว 350 206 

กำรแถลงข่ำว 65 48 

น ำส่ือมวลชนเยีย่มชมกำรด ำเนินงำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 15 8 

กำรใหก้ำรตอ้นรับ / ใหข้อ้มูลกบัหน่วยงำนท่ีมำเยีย่มชม / ดูงำนใน
ดำ้นต่ำง ๆ 

78 คณะ  
= 3,932 

34 คณะ  
(เกดิเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมอืง ) 

= 1,465 
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9.1.4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสำมำรถใชก้ลไกในกำรติดต่อ กำรรับทรำบขอ้มูล กำรแจง้ข่ำว/ เบำะแส ทั้งภำยในองคก์รโดย
ระบบ Intranet Webboard และจำกภำยนอกโดยผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต ์ / โดยทำงโทรศพัท ์/  โดยหนงัสือแจง้ /  โดยทำง E-mail แจง้
หน่วยงำน ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์  ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั  ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร หรือศูนยบ์ริหำรค ำสัง่ซ้ือ
และลูกคำ้สมัพนัธ์  ดงัน้ี 

โทรศพัท ์  :   PTT CONTACT CENTER       1365  ,  0-2537-2000 
Website   :  http://www.pttplc.com 

 Email             :    ศูนยบ์ริหำรค ำสัง่ซ้ือและลูกคำ้สมัพนัธ์  :  1365@pttplc.com 
                           ฝ่ำยส่ือสำรองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
                           ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
                           ฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์  :  ir@pttplc.com  
ซ่ึงขอ้ค ำถำม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำร แกไ้ขปรับปรุง ผ่ำนระบบกำร

จดักำรเร่ืองร้องเรียนโดยมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ผ่ำนกำรแจง้เตือนในระบบ email ทุก 3 วนั หำกด ำเนินกำรไม่แลว้เสร็จจะแจง้
เตือนไปยงัผูบ้งัคบับญัชำท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบัเพ่ือด ำเนินกำร หำกแลว้เสร็จ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนให้ผู ้
ติดต่อทรำบ และมีกำรติดตำมในภำยหลงัอีกคร้ังหน่ึงโดยสอบถำมควำมพึงพอใจจำกกำรให้บริกำรโดยเจำ้หนำ้ท่ี Contact Center 
ทั้งน้ีผูบ้ริหำรติดตำมสำรสนเทศทั้งหมดเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือติดตำมแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงและน ำกลบัมำใชเ้ป็นแนวทำง
ปรับปรุงกระบวนกำร สินคำ้ และบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย  ทั้งน้ี ในปี 2556 มีขอ้ค ำถำม 
ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ รวม 131,496 เร่ือง  โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ือง บตัร PTT Blue Card บตัรเครดิตพลงังำน  กำรสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ และโครงกำรต่ำง ๆ  
 ส ำหรับกำรร้องเรียน ปตท. เปิดโอกำสให้บุคคลทัว่ไปสำมำรถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนักงำนท่ีไม่เหมำะสมหรือขดัต่อจรรยำบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อส ำนักตรวจสอบภำยใน ส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษทั และฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยำ่งเสมอภำค โปร่งใส เอำใจใส่ และให้ควำมเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม มีกำรรักษำควำมลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน  โดยในปี 2556 ไม่มีขอ้
ร้องเรียนดำ้นจริยธรรม 

9.2  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  การประเมินผลกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ การพฒันากรรมการ 
9.2.1 คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

คณะกรรมกำร ปตท. ให้ควำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะ
เร่ืองข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำ  และคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับ
คณะกรรมกำรดว้ย 

ต่อมำในปี 2547 คณะกรรมกำร ปตท.ได้จัดตั้ งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
กลัน่กรอง  กำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจดักำรให้ดีเลิศ  และในปี 2556 คณะกรรมกำร ปตท. ได้
จดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ปตท. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงของ ปตท. มีควำมชดัเจน
มำกยิง่ข้ึน  และสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีบริษทัจดทะเบียนพึงปฎิบติัและเป็นไปตำมหลกักำรและแนวทำงกำร
ก ำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสำหกิจปี2552 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.)  ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมี
คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองรวม  5 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงำนท่ีมีควำมส ำคญัอย่ำงรอบคอบภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
มุ่งเนน้กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยค ำนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำม
โปร่งใส และตรวจสอบได ้คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร และมีคุณสมบติั หนำ้ท่ีควำม

http://www.pttplc.com/
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รับผิดชอบตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีกำรก ำหนดบทบำทภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไวอ้ยำ่งชดัเจน  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำ ไดมี้กำรขยำยอ ำนำจหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีให้มีหนำ้ท่ี
มอบนโยบำย แนวปฏิบัติ และติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติม เพ่ือให้
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีสำมำรถด ำเนินงำนดำ้นกำรดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยำ่งครบถว้นและมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดมี้อ ำนำจครอบคลุมถึงกำรวำงกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตของ ปตท. 

ทั้งน้ี คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง  ทั้ง  5  คณะ  มีบทบำทหนำ้ท่ีและกำรด ำเนินกำร  ดงัน้ี  

9.2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีหน่วยงำนบญัชีและส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

มำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำร ปตท.ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำร ปตท. เป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่องบกำรเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยส ำนกังำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน  กำรเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศท่ีส ำคญั  ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน  และไม่ใช่กำรเงิน  ด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนของ
ขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น  และสม ่ำเสมอดว้ย 

คณะกรรมกำร ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร ปตท. 
ซ่ึงมีคุณสมบติัตำมท่ีกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งน้ี  ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557  
ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ  3  ท่ำน  ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยกิตติพงษ ์กิตยำรักษ ์ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำงนนัทวลัย ์ศกนุตนำค 
น 

กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

3.  นำยวชิยั อศัรัสกร กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ : นำงนนัทวลัย ์ศกุนตนำค เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินบริษทั  

 1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 และเปล่ียนแปลงต าแหน่งเป็นประธาน 
                          กรรมการตรวจสอบ  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557  
 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557 

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่  ส านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 จดัท ำกฎบตัรวำ่ดว้ยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตควำมรับผิดชอบใน
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. โดยตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสม
ของระเบียบดงักล่ำวอยำ่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 

 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลท่ีดี กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน 

 สอบทำนให ้ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและน่ำเช่ือถือ 
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 สอบทำนกำรด ำ เนินงำนของ ปตท. ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคบั วิธี ปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 
กฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำ หนดของตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศ หรือค ำสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

 สอบทำนให้ ปตท. มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี พิจำรณำควำมเพียงพอของงบประมำณ บุคลำกร และควำมเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตท่ีอำจมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำนของ ปตท. โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

 เสนอขอ้แนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เล่ือนขั้นเล่ือนต ำ แหน่ง และประเมินผลงำน
ของหวัหนำ้หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของ ปตท. ต่อ คณะกรรมกำร ปตท. 
 ประสำนงำนเก่ียวกบัผลกำรตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี และอำจเสนอแนะให้สอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดท่ีเห็น

วำ่จ ำเป็น 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. อยำ่ง

นอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง ยกเวน้รำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนในไตรมำสท่ี 4 ใหจ้ดัท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำ 
ปีพร้อมทั้งส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้ระทรวงเจำ้สงักดัของ ปตท. และกระทรวงกำรคลงัเพ่ือทรำบ 

 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ยปีบญัชีกำรเงินละ 1 
คร้ัง ใหค้ณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ 

 เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีในรำยงำน
ประจ ำปีของ ปตท. 

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กรรมกำรตรวจสอบ ตอ้งเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ปตท. เพ่ือช้ีแจงในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดว้ย 

 ด ำเนินกำรใหฝ่้ ำยบริหำรจดัใหมี้กระบวนกำรรับและก ำกบัดูแลกำรรับเร่ืองร้องเรียน 
 กรณีท่ีกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเร่ืองใดหรือกำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดของคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม

จ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ือง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เพ่ือพิจำรณำใหมี้กำรเชิญหรือด ำเนินกำรวำ่จำ้งผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะเร่ืองดว้ยค่ำใชจ่้ำยของ ปตท. ได ้

 เม่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในท่ีพบว่ำมีกำรปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บังคบั วิธีปฏิบติังำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้แจ้งต่อ
ผูบ้ริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำสัง่ใหห้น่วยงำนท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนของ ปตท. ด ำเนินกำรแกไ้ข 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอย่ำงนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง ทั้ งน้ี ตอ้งมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมอยำ่งเป็นทำงกำรร่วมกบัฝ่ ำยบริหำรอยำ่งนอ้ยปี ละ 1 คร้ัง 

 ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นขอบเขต หนำ้ท่ี และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) วำ่ดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน พ.ศ. 2557 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 
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ในปี 2556 มีกำรประชุม 18 คร้ัง (ปกติ 12 คร้ัง และนดัพิเศษ 6 คร้ัง) โดยมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. และมีกำร
ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกและหน่วยงำนบญัชีในกำรสอบทำนงบกำรเงินทุกไตรมำส และในช่วงเดือนมกรำคม –  
1 ตุลำคม 2557  มีกำรประชุม 10 คร้ัง 

9.2.1.2 คณะกรรมการสรรหา  

คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร ปตท. 3 คน 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557  ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 

หมำยเหตุ   1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปล่ียนแปลงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557  
 2. พล.อ.ท.บญุสืบ ประสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557  

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ท ำหนำ้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรใหม่หรือสรรหำประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 ก ำหนดวธีิกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำรบริษทั หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
เพ่ือใหเ้กิดควำมโปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้ ำหนดวธีิกำรสรรหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  ดงัน้ี 
1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำทดแทน  เพื่อให้มีองคป์ระกอบและคุณสมบติั

ตำมกฎหมำย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  และก ำหนดวธีิกำรเสนอรำยช่ือผูมี้คุณสมบติั 
2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผูมี้ควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำร ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
3. คณะกรรมกำร ปตท.พิจำรณำคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมตำมรำยช่ือท่ีคณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอเพื่อพิจำรณำ

แต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือเพ่ือเสนอรำยช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรต่อไป 
ในปี 2556  มีกำรประชุม  7  คร้ัง  และในช่วงเดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม  2557  มีกำรประชุม 5  คร้ัง 

9.2.1.3 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2544 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร 

ปตท.  3 ท่ำน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557  ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน  ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 
ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
2.  นำยวชัรกิติ วชัโรทยั   กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยชำญวทิย ์อมตะมำทุชำติ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ : 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557   
 2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย    ด  ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2557 
 3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด  ารงต าแหน่งกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557  

 

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2.  พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร  กรรมกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 
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หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 ท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำแนวทำงกำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
 ก ำหนดวิธีกำรและหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล  และน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั  
ในปี 2556  มีกำรประชุม 1 คร้ัง  และในช่วงเดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม 2557  มีกำรประชุม1  คร้ัง 

9.2.1.4 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนำยน 2547  โดยแต่งตั้งจำก

กรรมกำร ปตท.  3  ท่ำน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557  ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี  

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  พล.อ.ฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยดอน วสนัตพฤกษ ์              กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
3.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั    กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 

หมำยเหตุ   1.  พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน  2557 
 2.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ด  ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน  2557  
โดยมีผู้ จัดการฝ่ายส านักกรรมการผู้ จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

 เสนอแนวปฏิบติัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
 ใหค้  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำร ปตท. ในเร่ืองเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 ดูแลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำร และฝ่ำยจดักำร  เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 ทบทวนแนวทำงหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสำกลปฏิบติั และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
 มอบนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท.ใหค้ณะท ำงำนก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของ ปตท. 
 มอบนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรควำมยัง่ยนื (Sustatinability Management : SM)  

ซ่ึงรวมถึงกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรดูแลสงัคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม(Corporate Social Responsibility : CSR) 
 ติดตำมกำรด ำเนินงำนดำ้น SM และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท.  
 วำงกรอบแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตของ ปตท. 
ในปี 2556  มีกำรประชุม  5  คร้ัง  และในช่วงเดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม    2557  มีกำรประชุม 3 คร้ัง 

9.2.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
คณะกรรมกำร ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร เม่ือวนัท่ี 25 ตุลำคม 2556 และ 22 พฤศจิกำยน

2556 และ 31 มกรำคม 2557 โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำร ปตท.  อยำ่งนอ้ย 3  ท่ำน และอยำ่งนอ้ย 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ  ทั้งน้ี ณ 
วนัท่ี  1 ตุลำคม 2557  ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือต่อไปน้ี  

ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร ต ำแหน่งในคณะกรรมกำร ปตท. 

1.  นำยคุรุจิต นำครทรรพ              ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
2.  นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ กรรมกำร กรรมกำร 
3.  นำยชำญวทิย ์อมตะมำทุชำติ     กรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
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หมำยเหตุ  1. นายคุรุจิต นาครทรรพ  ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557  
                  2.  นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ    ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร  ตั้งแต่วันท่ี 4 กันยายน 2557 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 ก ำหนด และทบทวน นโยบำย กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 ก ำกบัดูแล และสนบัสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และ เป้ำหมำย

ทำงธุรกิจ รวมถึงสภำวกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ให้ขอ้เสนอแนะแนวทำง ติดตำม และประเมินผล กำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดบัจดักำร) เพื่อน ำไปด ำเนินกำร 
 พิจำรณำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร และให้ขอ้คิดเห็นในควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทำงกำร

ก ำหนดมำตรกำรควบคุม หรือบรรเทำ (Mitigation Plan) และกำรพฒันำระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร
ใหแ้ก่ RMCC เพ่ือใหมี้ประสิทธิภำพอยำ่งต่อเน่ือง 

 สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ Chief Risk Officer (CRO)ใหบ้รรลุเป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 
 รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมกำร ปตท. รับทรำบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือเหตุกำรณ์ส ำคัญ 

ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ ปตท. อยำ่งมีนยัส ำคญั ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรปตท.  เพ่ือทรำบและพิจำรณำโดยเร็วท่ีสุด  
 ประชุมคณะกรรมกำรฯ อยำ่งนอ้ยไตรมำสละ 1 คร้ัง 
 ปฎิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำย  

 ทั้งน้ี กำรสอบทำนระบบบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ยงัคงเป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนักตรวจสอบ
ภำยในโดยในปี 2556 ยงัไม่มีกำรประชุมเป็นทำงกำร เน่ืองจำกจดัตั้งช่วงไตรมำสท่ี 4 และในช่วงเดือนมกรำคม –  1 ตุลำคม  2557  
มีกำรประชุม 3  คร้ัง 

9.2.2  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กันยำยน 2556  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมกำร ปตท. ท่ีไดใ้ชป้ระเมินในปี 2555 ทั้ง 4 แบบ ประกอบดว้ย แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ / แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน) / แบบประเมินผล
คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ)   วำ่ยงัคงมีควำมเหมำะสมส ำหรับใชป้ระเมินคณะกรรมกำร ปตท. ประจ ำปี 2556 และ 
คณะกรรมกำร ปตท. เห็นชอบให้น ำแบบประเมินคณะกรรมกำรทั้ง 4 แบบของ ปตท. ไปให้ท่ีปรึกษำภำยนอก พิจำรณำ และให้มี
ส่วนในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนของคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ยทุก ๆ 3 ปี ซ่ึงแบบ
ประเมินผลดงักล่ำวนั้น มีควำมสอดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท. โดยมุ่งเนน้กำรน ำผลประเมินไปใชป้ระโยชน์
เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร สำมำรถน ำไปใชอ้ำ้งอิงในกำรท ำ CG Rating  และเพื่อให้มีกำรประเมินผล
คณะกรรมกำรไดค้รบทุกคณะ ส ำหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรรับกำรตรวจสอบ/ ประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก  โดยแบบประเมินผล
ทั้ง 4 แบบ มีเกณฑก์ำรประเมินผล คิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มำกกวำ่ 85% = ดีเยีย่ม 
มำกกวำ่ 75% = ดีมำก 
มำกกวำ่ 65% = ดี 
มำกกวำ่ 50% = พอใช ้
ต ่ำกวำ่ 50% = ควรปรับปรุง 
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โดยสรุปผลกำรประเมินได ้ดงัน้ี 
1. แบบประเมนิผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ นโยบำยคณะกรรมกำร (Board Policy)/  

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร (Board Composition)/  แนวปฏิบติัของคณะกรรมกำร (Board Practices)/  
กำรจดัเตรียมและด ำเนินกำรประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวม 4 หัวขอ้ เห็นวำ่กำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่
จดัท ำไดดี้เยีย่ม/เหมำะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 93.59% 

2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หัวขอ้ คือ ควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถอธิบำยกำรตัดสินใจได้ (Accountability)/ควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ (Responsibility)/กำร
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งเท่ำเทียมเป็นธรรม และสำมำรถมีค ำอธิบำยได ้ (Equitable Treatment)/ มี
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได ้ และมีกำรเปิดเผยขอ้มูล  (Transparency)/ กำรมี
วิสัยทศัน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรในระยะยำว (Vision to Create Long Term Value)/ กำรมี
จริยธรรม/จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลกำรประเมินคณะกรรมกำรผลรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภำพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่ำ
กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจ ำ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 96.76% 

3. แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)   ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ เหมือนกบั
แบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือให้สำมำรถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมกำร
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน) รวมจ ำนวน 6 หวัขอ้ เห็น
วำ่กรรมกำรส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจ ำ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  เท่ำกบั 97.52%   

4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ)   ประกอบดว้ย 4 หัวขอ้ เหมือนกับแบบ 
ประเ มินผลคณะกรรมกำรทั้ งคณะเ พ่ือให้สำมำรถเป รียบเทียบผลกับคณะกรรมกำรทั้ งคณะ 
 สรุปผลกำรประเมินผลคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง (ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 3 คณะ รวมจ ำนวน 4 หัวขอ้ 
เห็นวำ่  ด ำเนินกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ/เห็นดว้ยอยำ่งยิง่ ดงัมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

4.1 คณะกรรมกำรสรรหำ  มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั  98.61%  
4.2 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 96.88% 
4.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ำกบั 97.92% 

5. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบบริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ พ.ศ.2555 เร่ืองกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน ประกอบกบัคู่มือกำรปฏิบติังำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวสิำหกิจ กระทรวงกำรคลงั และตำมคู่มือปฏิบติัส ำหรับผูต้รวจสอบภำยในและ
กรรมกำรตรวจสอบเพ่ือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตอนท่ี 1.1 ภำระหนำ้ท่ี
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งประเมินผลกำรปฏิบติังำนโดยกำร
ประเมินตนเองอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง  โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนตรวจสอบเป็นรำยบุคคลหรือประเมินผล
งำนในภำพรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งคณะและรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคใน
กำรปฏิบติังำนท่ีเป็นเหตุให้กำรปฏิบติังำนไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
คณะกรรมกำร ปตท.  ทรำบทุกปี ดงันั้น ส ำหรับปี 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 9/2556 
วนัท่ี 9 ตุลำคม 2556  มีมติเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินผลคณะกรรมกำรเช่นเดียวกบัปี  2555 เน่ืองจำกมีควำม
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เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยขอยกเวน้กำรประเมินกรรมกำรท่ำนอ่ืน(แบบไขว)้ เน่ืองจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบฯ มีเพียง 3 ท่ำน  และท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ นดัพิเศษคร้ังท่ี 6/2556 วนัท่ี 
22 ตุลำคม 2556  มีมติเห็นชอบกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ  ประจ ำปี  2556  
ผลสรุปเป็นดงัน้ี 

  กำรประเมินตนเอง  ประกอบดว้ยหัวขอ้ท่ีประเมิน  :  ควำมรู้ทำงธุรกิจ  /  ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น /
อ ำนำจหนำ้ท่ี / ควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม / ควำมเขำ้ใจในหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
ตรวจสอบ  / กำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบติังำนและกำรประชุม   

 โดยมีเกณฑก์ำรประเมิน  คือ  4  =  ดีเยีย่ม  /  3  =  ดีมำก  /  2  =  ดี  /  1  =  ควรปรับปรุง 
โดยสรุปผลการประเมนิตนเองของกรรมการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดมีาก-ดเียีย่ม (3.7-4.0) (3.4 – 3.9) 
  กำรประเมินกรรมกำรทั้ งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อท่ีประเมิน: โครงสร้ำงและองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  /  บทบำทและควำมรับผิดชอบ  /  ควำมสัมพนัธ์กบัผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบ
บญัชี  /  ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยบริหำร  /  กำรรำยงำน  /  กำรรักษำคุณภำพ 

 โดย มี เ กณฑ์กำรประ เ มิ น  คื อ  4  = ป ฏิ บั ติ เ ป็ นประจ ำ  /  3  = ปฏิบั ติ เ ป็ น ส่ วนใหญ่  /   
 2 = ปฏิบติับำงคร้ัง / 1 = ไม่เคยปฏิบติั 
โดยสรุปผลการประเมนิกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์  ปฏิบตัเิป็นประจ า (3.9-4.0) (3.8-4.0) 

9.2.3  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
ส ำหรับกรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัให้มีกำรปฐมนิเทศ เพ่ือให้กรรมกำรใหม่ได้

รับทรำบนโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้ำงทุน  ผูถื้อหุ้น  ผลกำรด ำเนินงำน  ขอ้มูลระบบต่ำงๆ ท่ี
ใชง้ำนภำยใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมำย  กฎเกณฑ์ต่ำงๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือส ำหรับกรรมกำร  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ส ำหรับกำรเป็นกรรมกำร ปตท. ใหก้บักรรมกำร  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมกำร ประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ  :   
1. พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
2. พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
3. พระรำชบญัญติัคุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนกังำนรัฐวสิำหกิจ 
4. ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนบริษทั 
5. หนงัสือรับรองบริษทั 
6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. ขอ้บงัคบับริษทั 
8. ระเบียบบริษทั (14 ระเบียบ) 
9. คู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลส าหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2. รำยช่ือคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง และผงัโครงสร้ำงกำรจดักำร 
3. Director Fiduciary Duty Check List 
4. หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน 
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5. รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
6. ขอ้แนะน ำกำรใหส้ำรสนเทศส ำหรับผูบ้ริหำรจดทะเบียน 
7. Company Profile  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ฉบบัยอ่ 
8. รำยงำนประจ ำปี 
9. รำยงำนทำงกำรเงิน  
10. รำยงำนควำมยัง่ยนื ปตท.  
11. หนงัสือธรรมำภิบำล 
12. หนงัสือ PTT The S-Curve Story 
13. วำรสำรหุน้กู ้
14. วำรสำรบำ้นเรำ (PTT Spirit) 
15. บทควำม แฉ ควำมจริง…แปรรูปรัฐวสิำหกิจ 

ในปี 2556 ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  น ำเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยำยช้ีแจงใหก้บักรรมกำร
ใหม่เก่ียวกบันโยบำยธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือน ำเสนอภำพรวมกำรด ำเนินธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำน ให้
กรรมกำรใหม่ไดเ้ห็นภำพท่ีชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมกำรและขอ้มูลส ำหรับกรรมกำรตำมรำยกำรขำ้งตน้  รวม  7  คร้ัง 
และในช่วงเดือนมกรำคม ถึง 1 ตลุำคม 2557 รวม 3 คร้ัง 

9.2.4 การพฒันากรรมการ ปตท.  

 คณะกรรมกำร ปตท. และผูบ้ริหำรระดบัสูงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเขำ้ร่วมอบรมสมัมนำหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ (ดังรำยละเอียดตำมขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่ำน)  โดย
กรรมกำร ปตท. ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดย ปตท.ใหก้ำร
สนบัสนุนและด ำเนินกำรให้กรรมกำรพิจำรณำเขำ้รับกำรอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และสถำบนัอ่ืน ๆ 
ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงกำรจดัให้คณะกรรมกำรไดดู้งำนจำกหน่วยงำน หรือองคก์รอ่ืนตำมควำม
เหมำะสม  ท ำใหเ้กิดมุมมองควำมคิดท่ีเป็นประโยชน์มำประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี  

ในปี 2556 มีกรรมกำรเขำ้รับกำรอบรม / สมัมนำ   
รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1.  นำยวเิชษฐ ์ เกษมทองศรี 
(ลำออกเม่ือ 26 มิ.ย. 2556) 

-  Director Certification Program (DCP 170/2013) 
-  Role of the Chairman Program (RCP 31/2013) 
- สมัมนำ “Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman” จดัโดย IOD 

2. นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร 
   (ลำออกเม่ือ 15 มิถุนำยน   
   2557) 

-  Role of the Chairman Program (RCP 32/2013) 

3. นำยประเสริฐ  บุญสมัพนัธ ์ -  สมัมนำ “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

4. นำยอินสอน  บวัเขียว  
   (ลำออกเม่ือ 30 มิถุนำยน   
   2557) 

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)  
-  How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 3/2013) 
-  สมัมนำ “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
   จดัโดย IOD 

5. นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์  
   (ลำออกเม่ือ 16 มิถุนำยน   
   2557) 

-  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2013) 
-  Monitoring Fraud Risk Management (MFM 9/2013) 
-  สมัมนำ “The 2nd National Director Conference 2013 : Board Leadership Evolution”   
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รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

   จดัโดย IOD 

6. นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ 
   (ลำออกเม่ือ 30 มิถุนำยน   
   2557) 

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
 

7. นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ 
   (ลำออกเม่ือ 28 มิถุนำยน   
   2557)  

-  Successful Formulation and Execution of Strategy  (SFE 18/2013) 
-  Director Certification Program (DCP 180/2013)  

ปตท.  มีนโยบำยท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มชม ดูงำน กำรปฏิบติังำนจริง  ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศใหก้บักรรมกำร
เป็นระยะ ๆ  เพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจธุรกิจยิง่ข้ึน สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ท่ีไดรั้บมำช่วยในกำรพิจำรณำเร่ืองพลงังำน
ของ ปตท. และของประเทศได ้ 

ในปี 2556 กำรเดินทำงไปดูงำนของคณะกรรมกำร ปตท. ดงัน้ี 
1. ศึกษำดูงำนดำ้นพลงังำนทดแทน/ธุรกิจกำแฟ  ณ สำธำรณรัฐเยอรมนัและประเทศเนเธอร์แลนด ์

1.1  กำรเยี่ยมชมกิจกำรกำแฟ Azul ท ำให้เห็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิต และกำรบรรจุเมล็ดกำแฟท่ี
ทนัสมยั ท่ีสำมำรถรักษำคุณภำพของรสชำติและกล่ินของเมล็ดกำแฟคัว่ส ำเร็จ ก่อนท่ีจะน ำไปชงจ ำหน่ำยให้
ผูบ้ริโภคในร้ำนกำแฟ 

 1.2  กำรเยี่ยมชมAdlershof Technology Park ซ่ึงเป็นเขตนิคมอุตสำหกรรมไฮเทคชั้นน ำท่ีมีกำรบริหำรจดักำรอยำ่ง
ครบวงจร มีควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัชั้นน ำในกำรจดัตั้งวิทยำเขตภำยในนิคมเพ่ือสนับสนุนกำรวิจยัและ
พฒันำเทคโนโลยี สำมำรถพฒันำบัณฑิตตำมควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร มีกำรส่งเสริมกำรประหยดั
พลงังำนโดยกำรออกแบบอำคำรท่ีสำมำรถลดกำรใชพ้ลงังำนและส่งเสริมกำรใช ้Solar Cell และกำรส่งเสริมกำร
ใชร้ถยนตไ์ฟฟ้ำ 

1.3  กำรเยีย่มชมหมู่บำ้นพลงังำนทำงเลือก ซ่ึงเป็นตวัอยำ่งท่ีดีในผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนลม แสงอำทิตย ์และก๊ำซชีว
มวลท่ีเป็นผลผลิตจำกกำรเกษตรทอ้งถ่ิน สำมำรถขำยไฟฟ้ำท่ีเหลือใช ้ สำมำรถน ำของเสียและขยะมำสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม และสร้ำงงำนและรำยไดใ้หก้บัชำวบำ้นและสหกรณ์ 

 กำรดูงำนคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำก ำหนดแผนกลยุทธ์
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแนวโน้มธุรกิจพลงังำนทำงเลือก  กำรบริหำรจดักำรนิคมอุตสำหกรรมอย่ำงสมดุลระหว่ำง
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม กำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัในกำรพฒันำธุรกิจ กำรพฒันำชุมชน
อยำ่งย ัง่ยนื รวมทั้งกำรขยำยกิจกำรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ Café Amazon  

2.  กรรมกำรเดินทำงในโอกำสเขำ้เฝ้ำฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี ทอดพระเนตรงำน
ดำ้นกำรศึกษำ ดูงำนมหำวทิยำลยั ณ สำธำรณรัฐเกำหลีไดแ้ก่  
2.1.  Pohang Accelerator Laboratory (PAL)  ของ  Pohang University of Science and Technology (POSTECH)  
2.2  POSCO Steelworks โรงงำนผลิตเหล็กกลำ้ครบวงจรแห่งแรกของสำธำรณรัฐเกำหลี ท่ีมีควำมสำมำรถในกำร

แข่งขนัสูงท่ีสุดในโลก 4 ปีซอ้น (2553-2556) ภำยใตห้ลกักำรอนุรักษธ์รรมชำติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
2.3  Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) เป็นมหำวิทยำลยัของรัฐ ปัจจุบนัมีนกัเรียนจำก

โรงเรียนมหิดลวทิยำนุสรณ์ศึกษำอยูท่ี่ KAIST ประมำณ 20 คน รวมทั้งกำรศึกษำดูงำน   Online Electric Vehicle 
หรือ OLEV เป็น 1 ใน 10 best emerging technologies สำมำรถเติมประจุไฟฟ้ำให้แบตเตอร่ีขณะท่ีรถเคล่ือนท่ี
โดยไม่ตอ้งหยดุท่ีสถำนีบริกำร ดว้ยสนำมแม่เหลก็ควำมยำวประมำณ 200 เมตรท่ีฝังอยูใ่ตผ้ิวถนน KAIST ใชร้ถ 
OLEV เป็น Shuttle bus ท่ีวิ่งรับ-ส่งพนกังำนและนกัศึกษำในมหำวิทยำลยัทุกวนั  /  KAIST Institutes (KIs) /  
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Sungkyunkwan University (SKKU) วิทยำเขต Suwon/ Samsung Digital Library, Graphene Research และ 
Department of Energy Science /   Samsung Human Resources Development Center  

3. กำรเยี่ยมชมดูงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทกลุ่ม ปตท. ในจังหวดัระยองของประธำนกรรมกำร (นำยวิเชษฐ ์ 
เกษมทองศรี) พร้อมคณะกรรมกำรและท่ีปรึกษำกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556  ไดแ้ก่ โรงแยกก๊ำซธรรมชำติ
ระยอง บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกดั และบริษทั พีทีที แทงค์เทอมินอล จ ำกดั เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และให้
แนวทำงกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจแก่ผูบ้ริหำรระดบัสูงของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้งไดน้ ำทีมคณะผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. ร่วม
แข่งขนัฟตุบอลนดัพิเศษเพ่ือกระชบัควำมสมัพนัธ์กบัขำ้รำชกำรและนกัธุรกิจจงัหวดัระยองดว้ย 

4.  กำรศึกษำดูงำนดำ้นพลงังำน ประเทศนอร์เวย ์
4.1  กำรเยี่ยมชมดูงำนบริษทั  LMG  MARIN  AS  NAVAL  ARCHITECTS  AND  ENGINEERS  (LMG)  เมือง 

Bergen  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีออกแบบเก่ียวกบัเรือขนส่งสินคำ้  เรือรบ  เรือเฟอร์ร่ี รวมถึงเรือขนส่ง  LNG  ตลอดจน
แท่นรับก๊ำซฯ ขนถ่ำยก๊ำซฯ ในทะเล ซ่ึงสร้ำงดว้ยวสัดุท่ีคงทนถำวรและใชเ้ทคโนโลยี่ท่ีทนัสมยั โดยแท่นรับ
ก๊ำซฯ ดงักล่ำวสำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำ เพ่ือใชไ้ดเ้องดว้ย  อีกทั้งไดดู้งำนสถำนท่ีเก็บก๊ำซฯ ส ำหรับเติมก๊ำซฯ 
ของรถโดยสำรประจ ำทำงของเมือง Bergen  ท่ีปลอดภยั ไร้มลพิษดว้ย 

4.2  กำรเยี่ยมชมดูงำน Innovation Center และ ศูนยว์ิจยัทำงทะเล ( Marine Research Center)  ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศนอร์เวย ์โดยกำรร่วมมือของ 3 มหำวิทยำลยั ณ เมือง Trondheim ไดเ้ขำ้ดูกำรทดสอบ Stress ของ Riser 
Pipe ในทะเล เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงกำรแตกของท่อฯในทะเลลึก  กำรออกแบบเรือตำมประเภทกำรใชง้ำน  และ
กำรออกแบบขำตั้งของแท่นขดุเจำะในทะเล   

5.  กำรเยีย่มชมกิจกำรกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ของประธำนกรรมกำร (นำยปำนปรีย ์พหิทธำนุกร) พร้อมดว้ย
คณะผูบ้ริหำร ปตท. โดยไดดู้งำนท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง ปตท.   บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทั 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือรับทรำบภำพรวมทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำเยี่ยมชมบริษทัต่ำงๆ 
ของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพตุ จ. ระยอง ซ่ึงเสมือนเป็นบำ้นหลงัท่ีสองของกลุ่ม ปตท. 

ในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน  2557  กำรเดินทำง ไปดูงำนของคณะกรรมกำร ปตท. ดงัน้ี 
กำรศึกษำดูงำนดำ้นพลงังำน สำธำรณรัฐตรุกี และประเทศกรีซ 
 กำรดูงำนบริษทั  RES  ANATOLIA สำธำรณรัฐตุรกี ซ่ึงเป็นบริษทัดำ้นพลงังำนทดแทน เนน้กำรด ำเนินงำนดำ้น

โรงไฟฟ้ำพลงัลม และโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย์   โดยสำธำรณรัฐตุรกี  มีกำรใช้พลงังำนจำกก๊ำซฯ อยู่ท่ี
ประมำณร้อยละ 70   จำกพลงังำนน ้ ำและถ่ำนหินประมำณร้อยละ 20-25   และส่วนท่ีเหลือคือ กำรพ่ึงพำพลงังำน
ทดแทน  แต่เน่ืองจำกประเทศน้ีไม่มีแหล่งก๊ำซธรรมชำติ  จึงมีกำรน ำเขำ้ก๊ำซฯ ผ่ำนทำงระบบท่อส่งก๊ำซฯ จำก
ประเทศรัสเซีย อิหร่ำน เป็นตน้  ดงันั้นรัฐบำลจึงพยำยำมส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทนโดยให้กำรสนับสนุน
ดำ้นรำคำ ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนทดแทนให้เขำ้มำมีบทบำทส ำคญั และมีเป้ำหมำยหลกัใน 10-15 ปีขำ้งหนำ้ คือ 
ตอ้งกำรลดกำรพ่ึงพำกำรใชก๊้ำซฯ ลดลงร้อยละ 30  และมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจพลงังำนลมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 
เช่นกนั  ทั้งน้ี ในปี 2023 บริษทัฯ มีเป้ำหมำยผลิตไฟฟ้ำอยูท่ี่ 20,000 เมกะวตัต ์ 

 กำรเยี่ยมชม Wastewater Treatment Plant (WWTP)  ของเกำะซำนโตรินี  ประเทศกรีซ   ซ่ึงเป็นกระบวนกำร
บ ำบดัน ้ ำเสียภำยในเกำะ  ไดรั้บทรำบวิธีกำรจดักำรภำยในทอ้งถ่ินและประชำชนมีควำมใส่ใจ  ให้ควำมร่วมมือ
กบัผูบ้ริหำรชุมชน เพื่อให้เกิดกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยืน  โดยกระบวนกำรบ ำบดัน ้ ำเสียของเกำะฯ เป็น
กระบวนแบบธรรมชำติ ใชแ้บคทีเรีย ปูนขำวและคลอรีนในกำรบ ำบดั ซ่ึงของเสียท่ีแยกออกมำไดจ้ะน ำไปฝัง
กลบในพ้ืนท่ีท่ีจดัไวภ้ำยในเกำะบริเวณท่ีห่ำงไกลจำกชุมชน แต่จะไม่สำมำรถน ำไปใชท้ำงกำรเกษตรได ้เน่ืองจำก
มีประเด็นเร่ืองกำรขอใบอนุญำตของประเทศกรีซ  ส่วนน ้ ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรบ ำบดัแลว้ใสสะอำด จะถูกน ำ
ปล่อยลงทะเล    
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  กำรดูงำนดงักล่ำวเป็นประโยชน์ส ำหรับคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชำญจำกบริษทั
พลังงำนชั้นน ำในต่ำงประเทศ ท ำให้เข้ำใจสถำนกำรณ์พลังงำน นโยบำยภำครัฐด้ำนพลังงำนของประเทศอ่ืน เพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกลยทุธ์ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แนวโนม้ธุรกิจพลงังำนทำงเลือก 

โดยนโยบำยในกำรส่งเสริมใหก้รรมกำรไดเ้พ่ิมพนูควำมรู้เก่ียวกบัทิศทำงกำรใชพ้ลงังำนของประเทศต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้
นั้น เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรไดศึ้กษำเปรียบเทียบกบักำรก ำหนดนโยบำยดำ้นพลงังำนของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกำสให้กรรมกำร
ไดติ้ดตำมขอ้มูลและควำมกำ้วหนำ้ในธุรกิจพลงังำน พร้อมทั้งแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชำญจำกบริษทัพลงังำนชั้นน ำระดบั
โลกในต่ำงประเทศโดยตรง เพ่ือเปิดมุมมองในกำรขยำยกำรลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่ำงประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ในอนำคต โดยขอ้มูลควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงท่ีคณะกรรมกำรไดรั้บจำกกิจกรรมน้ี จะมีส่วนช่วยให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในธุรกิจพลังงำนในระดับโลกได้เป็นอย่ำงดี และจะช่วยในกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจท่ี
เหมำะสมของ ปตท. และประเทศไดต้่อไป  

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

9.3.1  กรรมการอสิระ 

9.3.1.1  คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุม คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2556 ไดมี้มติเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรท่ีดีเสนอคือกำรก ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ปตท .ใหม่ ซ่ึงเข้มกว่ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และก ำหนดบทบำท
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระไว ้ รวมทั้งไดจ้ดัท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบติัหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
อิสระของ ปตท. ซ่ึงลงนำมโดยประธำนกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม  2556  ดงัน้ี 

-  คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ  

(1)   ถือหุน้ไม่เกิน 0.5%  ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  
(ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมำยถึง บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย)์ 

(2)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน/พนกังำน/ลูกจำ้ง/ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ 
ปตท.  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ปัจจุบนั และ
ช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง)  

(3)  ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรกับผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ ปตท. หรือบริษทัยอ่ย  

         (4)  ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั ปตท.  
   (ก)  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

 ควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะของกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำชีพ 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์: ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษำ กฎหมำย ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ผูป้ระเมินรำคำทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 ระดบันยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยไม่อิสระ 
 กรณีผูส้อบบญัชี:  หำ้มทุกกรณี 
 กรณีเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพอ่ืน: มูลค่ำรำยกำรเกิน 2 ลำ้นบำทตอ่ปี 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3.2(9) หนำ้ท่ี 27 
 

 ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้/ทำงธุรกิจ (ใชแ้นวทำงในท ำนองเดียวกบัขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัของตลำดหลกัทรัพยฯ์) 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์: ก ำหนดครอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รำยกำรท่ีเป็นธุรกรรมปกติ 
รำยกำรเช่ำ/ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย/์บริกำร และรำยกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือ 
ทำงกำรเงิน 

 ระดบันยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยไม่อิสระ : มูลค่ำรำยกำร ≥ 20 ลำ้นบำท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท.  แลว้แต่
จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทั้งน้ี ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรใหร้วมรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่ง 6 เดือน ก่อน
วนัท่ีมีกำรท ำรำยกำรในคร้ังน้ีดว้ย 

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะควำมสมัพนัธ์ตำม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวำ่เขำ้ข่ำยไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำร (ยกเวน้กรณีเป็นกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ) และ ผูบ้ริหำรหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น 

(ค) ก ำหนดช่วงเวลำท่ีหำ้มมีควำมสมัพนัธ์ตำม (ก) และ (ข) :  ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง 
(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตจุ ำเป็นและสมควร ซ่ึงมิไดเ้กิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร

ตรวจสอบ อำจมีควำมสมัพนัธ์เกินระดบันยัส ำคญัท่ีก ำหนด ในระหวำ่งด ำรงต ำแหน่งก็ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จำกคณะกรรมกำร ปตท. ก่อนและมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเป็นเอกฉนัท ์  โดย ปตท.  ตอ้งเปิดเผยควำมสมัพนัธ์
ดงักล่ำวของกรรมกำรรำยนั้นไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 
56-2) ของ ปตท. และหำกต่อมำ ปตท. จะเสนอกรรมกำรอิสระนั้น เพ่ือด ำรงต ำแหน่งต่ออีกวำระหน่ึง  ปตท. 
จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวำระเลือกตั้งกรรมกำรดว้ย 

(5)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของ ปตท. ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของ ปตท.  

(6)  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้
(7)  กรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำม (1) – (6) อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ปตท. ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกรรมของ ปตท. บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีมีควำมขดัแยง้ โดยมี
กำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระในบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย และบริษทัย่อยล ำดบั
เดียวกนั  ปตท. ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว และค่ำตอบแทนรวม ท่ีกรรมกำรอิสระรำยนั้นไดรั้บในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 ดว้ย 

-  บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรอิสระ ของ ปตท.  
 (1) เสนอแนะเร่ืองท่ีส ำคญัและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้รำยยอ่ยต่อคณะกรรมกำร ปตท.  และ/

  หรือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่แลว้แต่กรณี 
 (2) ใหค้วำมคิดเห็นเก่ียวกบับทบำทและหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร ปตท. ท่ีพึงปฏิบติั รวมทั้งใหค้วำมคิดเห็นตำม

 บทบำทและหนำ้ท่ีของกรรมกำรอิสระท่ีพึงปฎิบติัเพื่อประโยชน์ตอ่  ปตท.   ผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุน้รำยยอ่ย  
 (3) สอบทำนให ้ ปตท. ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมกำรอิสระ รวมถึงทบทวนนิยำมกรรมกำรอิสระใหมี้

 ควำมเหมำะสมและครบถว้นตำมกฎหมำย  
 (4) ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำร ปตท.  มอบหมำยโดยจะตอ้งไม่มีผลต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นอิสระ 
 (5) วำระของกรรมกำรอิสระเร่ิมตั้งแต่มีคุณสมบติัครบถว้นตำมนิยำมกรรมกำรอิสระในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

 ของ ปตท. และพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระเม่ือขำดคุณสมบัติตำมนิยำมดังกล่ำว หรือพน้จำกต ำแหน่ง
 กรรมกำร ปตท.  

 (6) กรรมกำรอิสระตอ้งประชุมอยำ่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
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9.3.1.2  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพ่ือใหก้ำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีในเร่ืองกำรก ำหนดนโยบำยของ ปตท. และกำรบริหำรงำนประจ ำของ ปตท. ออกจำกกนั และ

เพ่ือใหก้รรมกำรท ำหนำ้ท่ีสอดส่อง ดูแลและประเมินผลกำรบริหำรงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ปตท. จึงก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร 
และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ ประธำนกรรมกำรตอ้งคอยสอดส่องดูแลกำรบริหำร
จดักำรของฝ่ำยบริหำร คอยใหค้  ำแนะน ำ ช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วมและไม่กำ้วก่ำยในกำรบริหำรงำนปกติประจ ำวนั โดยใหเ้ป็น
หนำ้ท่ีของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ภำยใตก้รอบอ ำนำจท่ีไดรั้บจำกคณะกรรมกำร 

ปัจจุบนัประธำนกรรมกำร ปตท. เป็นกรรมกำรอิสระ มีภำวะผูน้ ำสูง ท ำหนำ้ท่ีดูแลกรรมกำรมิใหอ้ยูภ่ำยใตอิ้ทธิพลของฝ่ำย
บริหำร โดยท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมทั้งในกำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งเป็นธรรม มีประสิทธิภำพ 
สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฎิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเคร่งครัด 

9.3.1.3  ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ  
คณะกรรมกำร ปตท. ในกำรประชุมนัดพิเศษคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2557 มีมติแต่งตั้ งนำยปิยสวสัด์ิ  

อมัระนนัทน์ กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำร ซ่ึงเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 
และท ำใหก้ำรท ำงำนของประธำนกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระ รวมถึงเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมโปร่งใส 
และดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ำย อยำ่งเป็นธรรม  
9.3.2  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

9.3.2.1  การสรรหากรรมการ  

(วธีิกำรสรรหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร รายงานไว้ภายใต้หมวดการก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ  “9.1.2.1 การเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ”  และ “9.2.1.2 คณะกรรมกำรสรรหำ” แล้ว) 

9.3.2.2   การสรรหาผู้บริหารระดบัสูงสุด/การสืบทอดต าแหน่ง 
เน่ืองจำก ปตท. มีสถำนะเป็นรัฐวสิำหกิจ ดงันั้นกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  จึงตอ้งปฏิบติั

ตำมพระรำชบัญญติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 8 ตรีและด ำเนิน
กระบวนกำรสรรหำตำมมำตรำ 8 จตัวำ โดยใหค้ณะกรรมกำร ปตท. ตั้งคณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึงจ ำนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำย ท ำหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมส ำหรับเป็น
ผูบ้ริหำร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย ไม่เป็นกรรมกำรของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหำรซ่ึงเป็น
กรรมกำรโดยต ำแหน่ง และมีอำยไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมกำรสรรหำสรรหำผูท่ี้มีควำมเหมำสมแลว้ให้
เสนอต่อผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำแต่งตั้ง โดยตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหำรเดิมพน้จำกต ำแหน่ง สัญญำจำ้งมี
ระยะเวลำครำวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรจะจำ้งผูบ้ริหำรเดิมต่อหลงัจำกครบก ำหนดเวลำตำมสัญญำจ้ำง ไม่ตอ้ง
ด ำเนินกำรกระบวนกำรสรรหำใหม่แต่จะจำ้งเกินสองครำวติดต่อกนัไม่ได ้  

ท้ังนี ้ ข้อมลูกำรสืบทอดต ำแหน่งส ำหรับผู้บริหำรได้รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5 พนักงาน” 
ข้างต้นแล้ว 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 กลไกการก ากบัดูแล 

 ปตท. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทักลุ่ม ปตท. โดยจดัท ำเป็นคู่มือ PTT Way และก ำหนดแนว
ปฏิบติั  PTT Way of  Conduct  ซ่ึงเป็นกำรรวบรวม ประมวล กระบวนกำรท ำงำนในมิติต่ำงๆ ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้
สอดคลอ้งและประสำนเป็นหน่ึงเดียวกนัในกระบวนกำรท ำงำน โดยจะเป็นแนวทำงให้ผูบ้ริหำร ปตท. ท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทัในกลุ่ม ปตท. และผูจ้ดักำรใหญ่บริษทัในกลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนและเกิด



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)         ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี 

ส่วนท่ี 3.2(9) หนำ้ท่ี 29 
 

ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัต่ำงๆ ในกลุ่ม ปตท. ในทิศทำงเดียวกนั สอดคลอ้งและสนบัสนุนกำรท ำธุรกิจซ่ึงกนัและ
กนั เพ่ือสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนั ซ่ึงจะผลกัดนัให้บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวท่ีวำงไวแ้ละประสบควำมส ำเร็จและเติบโต
อยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 
 รวมทั้งไดมี้กำรก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ีของบุคลำกรผูด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำร อนัเป็นแนวทำงในกำร
ปฎิบติัท่ีควรยดึในกำรบริหำรงำนบริษทัต่ำงๆ ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือประโยชน์สูงสุดตำมพนัธกิจ  
 บทบำทหลกัในกำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย 

บทบำทของคณะกรรรมกำร ปตท. มีดงัน้ี 
 - กำรก ำหนดวสิยัทศัน์ ทิศทำง กลยทุธ์และนโยบำย 
  - กำรแต่งตั้งฝ่ำยบริหำรรับผิดชอบกำรด ำเนินธุรกิจ  
 - กำรติดตำมและรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และผูท่ี้ส่วนไดเ้สีย 
 - ตั้งมัน่ในหลกัธรรมำภิบำล   

บทบำทของฝ่ำยจดักำรจะมีหนำ้ท่ี 
 -สร้ำงควำมเช่ือมโยงดำ้นกลยทุธ์และนโยบำยของกลุ่ม ปตท. กบับริษทัใหเ้ป็นรูปธรรมทำงปฎิบติั  
 -บริหำรจดักำรบริษทัใหมี้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ีพอใจแก่ผูถื้อหุน้ 

บทบำทของเลขำนุกำรบริษทัจะมีหนำ้ท่ี 
 -ส่งเสริมกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรบริษทัและผูจ้ดักำรใหญ่ 
 -รับผดิชอบงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทั (Compliance) 
 -จดัท ำระบบควบคุมภำยใน (Internal Control)  

บทบำทของผูถื้อหุน้ จะมีหนำ้ท่ี 
 -เลือกและตรวจสอบกำรปฎิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรของบริษทั 
 -ร่วมก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั 
 กำรแบ่งกลุ่มงำนในกำรบริหำรจดักำรแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 •  ระดบัองคก์ร (Corporate Level) ประกอบดว้ย 
  - ระดบัส ำนกังำนใหญ่ (Corporate Center) มุ่งเนน้ดำ้นกำรก ำกบัดูแล และ Share service โดยก ำหนดนโยบำย
     กลุ่ม ปตท.ใหมี้ควำมสอดคลอ้ง 
  - ระดบัแกนน ำกลุ่ม (COO/ BG) มีบทบำทในกำรก ำหนดกลยทุธ์ เป้ำหมำย ติดตำมกำรปฏิบติังำนของแต่ละกลุ่ม
     ธุรกิจอยำ่งใกลชิ้ด เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่กำรปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ สร้ำงพลงัร่วม 
 • ระดบัปฏิบติักำรในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ Business Unit และ บริษทัภำยใต ้Business Unit มุ่งปฏิบติังำนในธุรกิจตนเองให้
 เป็นเลิศ  บรรลุผลส ำเร็จ น ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลของกลุ่มปตท. ไปบูรณำกำรร่วมกบักำรปฏิบติักำรของหน่วยงำนของ
 ตนใหเ้กิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรจดักำรระดบัองคก์ร (Corporate Level) และระดบัปฏิบติักำร (BU/Flagship)จะเช่ือมโยงกนั ผำ่นกำรกลไกกำร
ก ำกบัดูแล ไดแ้ก่                     

• ระเบียบบริษทั 
 • กำรถ่ำยทอดนโยบำยฯ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบติัโดยผูบ้ริหำร ปตท. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และ/หรือด ำรงต ำแหน่ง 
   ผูบ้ริหำรสูงสุดบริษทัในกลุ่ม ปตท. หรือพนกังำน ปตท. ปฏิบติังำนsecondment บริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 • กำรเช่ือมโยง และผลกัดนัใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย โดยผำ่นคณะกรรมกำรต่ำงๆ 
 • หน่วยงำนบริหำรบริษทัในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ จะท ำหนำ้ท่ีถ่ำยทอด ติดตำม ใหค้  ำปรึกษำ และประเมินกำร 
    ผลกัดนันโยบำยต่ำงๆ กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. 
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 หลกัเกณฑต์่ำงๆ ท่ีก ำหนดบทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุดของบริษทั ในกลุ่ม 
ปตท. รวมถึง 
 • หลกัเกณฑต์ำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
 • หลกักำรบริหำรจดักำรบริษทัในกลุ่ม ปตท.  
 • หลกัปฏิบติักำรต่อตำ้นทุจริต ก ำกบัโดยคณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต 

นโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีอ่ืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2556 ปตท. มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุน้รวม 47 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 5 
บริษทั) โดยประมำณร้อยละ 70 ของก ำไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมำจำกบริษทัในกลุ่ม ปตท.ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้หค้วำมส ำคญัและ
ก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรจดักำรในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้ำงใหเ้กิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั  
(Synergy)  ดว้ยกำรเสนอแต่งตั้งใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรของ ปตท. ไปเป็นกรรมกำรในบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือก ำกบัดูแลให้
บริษทัดงักล่ำวก ำหนดนโยบำยและด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของ ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม   ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องกำรเสนอบุคคลเพ่ือไปเป็นกรรมกำรในบริษทัอ่ืนมีดงัน้ี 

1) เพ่ือก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และติดตำม ประเมินผลภำพรวม
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของ ปตท. ในทิศทำงเดียวกนักบั ปตท. และมี
มำตรฐำนใกลเ้คียงกนั 

2) เป็นกำรสร้ำง Synergy ใหก้บัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือใหเ้กิดกำรประสำนประโยชน์และกำรสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเทศไทย 

3) เพ่ือน ำประสบกำรณ์ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  กำรน ำควำมรู้ดำ้นกำรเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันำดำ้นบญัชี  กำรเงิน  ให้บริษทันั้นๆ ด ำเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอย่ำงเขม้แข็งซ่ึงรวมถึงกำรไปช่วยเหลือ
บริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีไดไ้ปท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรก ำกบั
ดูแลบริษทัชั้นน ำเหล่ำนั้นให้กลบัมำช่วยเสริมประโยชน์ให้กบั ปตท. และเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี เพื่อ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยพนัธมิตรทำงธุรกิจใหก้บั ปตท.ดว้ย 

4) ถือเป็นหนำ้ท่ีหน่ึงในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ทั้ งน้ี ปตท. ก ำกับดูแลให้มีกำรพิจำรณำแต่งตั้ งผูบ้ริหำรหรือบุคคลภำยนอกจำกบุคคลในบัญชีรำยช่ือกรรมกำรท่ี

กระทรวงกำรคลงั (Director’s Pool) ในบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีเป็นรัฐวิสำหกิจตำม พรบ. คุณสมบติัมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและ
พนกังำนรัฐวสิำหกิจฯ จดัท ำข้ึน ไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนกรรมกำรอ่ืนของรัฐวิสำหกิจนั้น ทั้งน้ี  ณ 1 ตุลำคม 2557 ปตท. 
มี กรรมกำรท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือ Director’s Pool รวม 7 รำย และก ำกบัดูแลให้ผูบ้ริหำร ปตท. และบุคคลภำยนอกท่ีด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น ด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี ปตท. หรือรัฐวิสำหกิจอ่ืนถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพ่ือลดควำมเส่ียงดำ้น
กำรขดักนัทำงผลประโยชน์และก ำกบัดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 
มกรำคม 2554 เก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนักำรทุจริตของรัฐวิสำหกิจเร่ืองกำรแต่งตั้งขำ้รำชกำรระดบัสูงหรือบุคคลด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในรัฐวิสำหกิจหลำยแห่ง ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชำติ 
(ปปช.)  

9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

9.5.1  ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้ใหมี้กำรจดัวำงระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุม

ทุกกิจกรรมและในหลำยมิติอยำ่งเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน 
กำรใชท้รัพยำกรและกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น (Operational Excellence) กำรรำยงำนทำงกำรเงินกำรบญัชีและรำยงำนอ่ืนๆ ท่ีมีควำม
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ถูกตอ้งเช่ือถือได ้(Reporting) และมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท.  อย่ำง
เคร่งครัด (Compliance)  

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปตท. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุม
ภำยใน มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน กำรประเมินผล และกำรรำยงำน
เก่ียวกบักำรควบคุมภำยในของ ปตท.  ในภำพรวม  

ปตท. ก ำหนดใหมี้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบังำนควบคุมภำยในเพ่ือด ำเนินกำรประเมินกำรควบคุมภำยในขององคก์ร 
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดินวำ่ดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 ซ่ึงก ำหนดใหห้วัหนำ้
หน่วยงำนทั้งรำชกำรและรัฐวสิำหกิจรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน ผูก้  ำกบัดูแลและคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบั
กำรควบคุมภำยในอยำ่งนอ้ยปีละคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมกำร ปตท. ไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำน
ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปีโดยมีสำระส ำคญั ดงัน้ี  

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
ในภำพรวม ปตท. มีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมภำยในท่ีดี มีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยผูบ้ริหำรไดส่้งเสริมสนับสนุนวฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม เป็น
ตวัอยำ่งท่ีดี (Role Model)  และมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี   

- ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of Conduct) 
โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมหลกัมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำร
เปิดเผยเก่ียวกบักำรขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกบักิจกำรขององคก์ร (Conflicts of Interest)  เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม มีกำรทบทวนปรับปรุงนโยบำยและคู่มือเป็นประจ ำทุกปี โดย
กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบั ลงนำมรับทรำบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรท ำงำน เพ่ือให้เห็นถึงค ำมัน่สัญญำ
ในกำรน ำนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม  

- กำรจดัโครงสร้ำงองคก์รท่ีมีลกัษณะของกำรกระจำยอ ำนำจ เพ่ือใหก้ำรปฏิบติังำนมีควำมคล่องตวั เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภำพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนของพนักงำน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
เปรียบเทียบกบัเป้ำหมำยอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรทบทวนเป้ำหมำยประจ ำปีซ่ึงพนกังำนทุกคนทรำบถึงบทบำท  อ ำนำจหนำ้ท่ี  
และควำมรับผิดชอบของตน  

- ก ำหนดใหก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และค่ำนิยมขององคก์ร โดยมีเป้ำหมำยท่ี
จะให ้ปตท. เป็นบริษทัท่ีเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) โดยผลกัดนัใหเ้ป็นบริษทัพลงังำนไทยขำ้มชำติชั้น
น ำ เป็นองคก์รท่ีมีศกัยภำพเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) มีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และสร้ำงประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย บนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดี (Corporate Governance : CG)  

(2) จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 
ปตท. ก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัควำมซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of 

Conduct) โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นผูก้  ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจฯตำมหลกัมำตรฐำนสำกลไวใ้นคู่มือ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีฯ และก ำหนดใหก้ำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณมีควำมผิดทำงวนิยั 

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
1. เคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล 
2. เป็นกลำงทำงกำรเมือง  
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3. ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย และผลประโยชน์ขดักนั 
4. รักษำควำมลบั และไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั  
5. ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
6. แข่งขนัอยำ่งเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนกำรกำรจดัซ้ือท่ีโปร่งใส และปฏิบติัต่อคูค่ำ้อยำ่งเป็นธรรม  
8. รับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม 
9. สนบัสนุนสิทธิของพนกังำน และสร้ำงควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
10. จรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี 
11. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ 
12. มีแนวทำงปฏิบติัในกำรรับ กำรใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
13. รักษำควำมปลอดภยั ส่งเสริมสุขอนำมยั และรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
14. เคำรพทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในทำงท่ีถูก  

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือป้องกนักำรขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนกบับริษทั (Conflicts of 

Interest) เพื่อป้องกนักิจกรรมท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผิดกฎหมำยและไม่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำร ปตท.ได้
ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำกำรตดัสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดบัในกำรด ำเนิน
กิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่ำนั้น  และถือเป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงกำรมี
ส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสมัพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ ปตท. ตอ้งเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ในดำ้นควำมภกัดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวำงกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือควำมเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว  และตอ้ง
ไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้งด ำเนินกำรใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอ ำนำจอนุมติัหรือเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนั้น ๆ   

(4) การจดัท ารายงานเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท.  
ปตท. ก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนทุกคน ตอ้งจดัท ำรำยงำนเปิดเผยรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสัยว่ำจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ 
ปตท.และในกำรอนุมติัใดๆ ส ำหรับกรณีดงักล่ำวตอ้งยดึถือหลกักำรไม่ใหมี้กำรก ำหนดเง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดพิเศษผิดไปจำกปกติ  
ถือเป็นกระบวนกำรควบคุมภำยในของ ปตท. รวมทั้งได้ก ำหนดให้ส ำนักตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู ้
สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ดงักล่ำว ทั้งน้ีในปี 2557 ได ้ด ำเนินกำรให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนกังำนทุกคนจดัท ำรำยงำนในช่วงตน้ปีซ่ึงสรุปผลไม่พบรำยกำรขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญั  โดยในแบบกำรเปิดเผยรำยกำรขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็นกำรยนืยนักำรรับทรำบวำ่ กำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำม จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. เขำ้ลกัษณะแห่งควำมผิดทำงวนิยั ตอ้งพิจำรณำโทษวนิยัตำมขั้นตอนกำรลงโทษ และควำมร้ำยแรงของกำรกระท ำ 

(5) การจดัท ารายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
ในช่วงไตรมำสแรกของปี 2557 คณะกรรมกำร ปตท. ไดจ้ดัท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำร เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐำนในกำรก ำกบัดูแลดำ้นกำรมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมกำร และเช่นเดียวกบัผูบ้ริหำรระดบัสูงไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ
แบบรำยงำนดังกล่ำวประจ ำปีครบทุกรำย และจัดส่งให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้ งท ำส ำเนำส่งประธำน
คณะกรรมกำร ปตท. และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบและก ำกับดูแลด้ำนควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์  อน่ึง ในระหวำ่งปีไม่มีกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และบุคคลเก่ียวขอ้ง 
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(6) การจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

เพ่ือก ำกบัดูแลดำ้นกำรใชข้อ้มูลภำยใน  ปตท.ไดก้ ำหนดให้คณะกรรมกำร ปตท.และผูบ้ริหำร ซ่ึงหมำยรวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ปตท.จะตอ้งแจง้ให้ ปตท.ทรำบ และรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ไดก้ ำหนด
นโยบำยให้มีกำรเปิดเผย/รำยงำน กำรซ้ือ/ขำย/โอน เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงในกำรประชุมประจ ำเดือน โดยก ำหนดเป็นวำระปกติในปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ไว้
ล่วงหนำ้ 

อน่ึง ในช่วง 1 สัปดำห์ก่อนวนัปิดงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปี ส ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และ
เลขำนุกำรบริษทัจะท ำหนังสือแจง้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีได้รับทรำบขอ้มูลภำยใน ไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่
บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง และห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 45 วนั  ส ำหรับงบไตรมำส และ 60 
วนั ส ำหรับงบประจ ำปี (ตั้งแต่วนัปิดงบจนถึงวนัแจง้งบต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์)  คือ ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน   เพ่ือ
เป็นกำรป้องกนัไม่ให้น ำขอ้มูลภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ  ทั้งน้ี  ในระหว่ำงปีท่ีผ่ำนมำกรรมกำรและผูบ้ริหำรไดป้ฏิบติัตำมอย่ำง
เคร่งครัด  โดยในปี 2556 ไดมี้กำรแจง้กรรมกำรและผูบ้ริหำร  จ ำนวน 4 คร้ัง คือ ห้ำมซ้ือ/ขำย/โอนหุ้น ปตท.  (1) ระหวำ่งวนัท่ี 1 
มกรำคม ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2556  (2)ระหวำ่งวนัท่ี  1 เมษำยน ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม  2556   (3)ระหวำ่งวนัท่ี 1 กรกฎำคม ถึง
วนัท่ี14  สิงหำคม 2556  และ  (4)ระหวำ่งวนัท่ี 1 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2556  และในปี 2557 ช่วงเดือนมกรำคม – 1 ตุลำคม 
2557 ไดมี้กำรแจง้กรรมกำรและผูบ้ริหำร จ ำนวน 4 คร้ัง คือ ห้ำมซ้ือ/ขำย/โอนหุ้น ปตท.  (1) ระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม ถึงวนัท่ี 28 
กมุภำพนัธ์ 2557  (2)ระหวำ่งวนัท่ี  1 เมษำยน ถึงวนัท่ี 15 พฤษภำคม  2557   (3)ระหวำ่งวนัท่ี 1 กรกฎำคม ถึงวนัท่ี14  สิงหำคม 2557  
และ  (4) ระหวำ่งวนัท่ี 1 ตุลำคม ถึงวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2557  
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รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ปี 2556 และในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557)  

ล าดบั รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหต ุณ 31 ธ.ค. 
2556 

ณ 30 ก.ย. 
2557 

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี (หุ้น) 

1.  นำยปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

2.  นำยกิตติพงษ ์กิตยำรักษ ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

3.  นำยวชัรกิติ  วชัโรทยั – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

4.  นำยรังสรรค ์ศรีวรศำสตร์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

5.  พล.อ.ฉตัรเฉลิม เฉลิมสุข N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม ่

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

6.  นำยคุรุจิต นำครทรรพ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

7.  นำงนนัทวลัย ์ศกนุตนำค N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

8.  นำยวชิยั อศัรัสกร N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

9.  นำยมนตรี  โสตำงกรู – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

10.  พล.อ.ท.บุญสืบ ประสิทธ์ิ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

11.  นำยชำญวทิย ์อมตะมำทุชำติ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 4 กนัยำยน 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

12.  นำยดอน วสนัตพฤกษ ์ N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 26 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

13.  นำยประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 210,800 190,800 (20,000) ขำย 20,000 หุ้น 

14.  นำยอำรีพงศ ์ภู่ชอุ่ม N/A – – 
กรรมกำรแต่งตั้งใหม่ 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.) 

15.  นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร – – – แสดงขอ้มูลไวใ้น 
ตำรำงกำรถือหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหำร ปตท. 
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รายงานการถอืหลกัทรัพย์ของกรรมการทีค่รบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2556 และ ในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้น 

หมายเหตุ ณ 31 ธ.ค. 
2556   

ณ 1 ต.ค. 
2557 

เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

1.  นำยจิตรพงษ ์กวำ้งสุขสถิตย ์ 218,090 N/A N/A ครบวำระ 
เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 

2.   นำยปำนปรีย ์ พหิทธำนุกร – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

3.   นำยวรุณเทพ  วชัรำภรณ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

4.   นำยอรรถพล ใหญ่สวำ่ง – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

5.   นำยสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

6.   นำยสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

7.   นำยอินสอน  บวัเขียว – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

8.    ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

9.   นำยบุญสม  เลิศหิรัญวงศ ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

10.   นำยสมชยั  สจัจพงษ ์ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

11.   พล.อ.อ ประจิน จัน่ตอง – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

12.   พล.อ.ไพบูลย ์คุม้ฉำยำ    – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 25 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

13.   นำยพรชยั รุจิประภำ      – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 

14.   นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ – N/A N/A 
ลำออก 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2557 
(ไม่ถือหุ้น ปตท.) 
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  ปี 2556 และในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557)  

ล าดั
บ 
ที่ 

ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.  
2556 

ณ 1 ต.ค. 
2557  

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

1.  
นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร 60,000 60,000 – 52,600 – 27,600 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 

ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

และคู่สมรส 2,000 2,000 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

2.  นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต 25,500 25,500 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

3.  นำยสุรงค ์ บูลกลุ 118,183 118,183 – 63,300 – 33,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

4.  นำยณฐัชำติ  จำรุจินดำ 10,563 63 (10,500) 60,800 – 31,800 – 
(ในปี 2557 มีรำยกำรขำย
หุน้ ปตท. ในวนัท่ี 9 
กนัยำยน  2557  
จ ำนวน 10,500 หุน้) 

5.  
นำยสรัญ  รังคสิริ 0 0 – 56,900 – 30,000 – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 

ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

และคู่สมรส 0 0 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

6.  นำยปิติพนัธ์  เทพปฏิมำกรณ์ 8,334 4,334 (4,000) 38,500 – 20,400 – 

(ในระหวำ่งปี 2557 มี
รำยกำรขำยหุน้ ปตท. ดงัน้ี
วนัท่ี 30 กนัยำยน  2557  
ขำยหุน้ จ ำนวน 2,000 หุน้  
วนัท่ี 1 ตุลำคม  2557  
ขำยหุน้ จ ำนวน 2000 หุน้) 

7.  
นำยชำครีย ์ บูรณกำนนท ์ 44,108 44,108 – N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 

ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

และคู่สมรส 11,300 11,300 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

8.  นำยชวลิต พนัธ์ทอง 0 0 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

9.  
นำยสรำกร กลุธรรม 46,400 46,400 2,000 

(2,000) 54,200 – 28,300 – 

(มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่ง ปี 2557 
ดงัน้ี : เดือนมกรำคม 2557  
ซ้ือหุน้ จ ำนวน 2,000 หุน้   
วนัท่ี 9 กนัยำยน  2557  
ขำยหุน้ 1,000 หุน้  
วนัท่ี 10 กนัยำยน  2557 
ขำยหุน้ 1,000 หุน้) 

และคู่สมรส 13,500 13,500 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

10.  นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร   N/A 0 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

11.  นำงบุบผำ อมรเกียรติขจร   N/A 101,900 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

12.  
นำยอรรถพล ฤกษพ์ิบูลย ์   N/A 25,500 – N/A N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 

ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

และคู่สมรส   N/A 2,300 – – – – – (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  ปี 2556 และในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557) (ต่อ) 

ล าดั
บ 
ที่ 

ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.  
2556 

ณ 1 ต.ค. 
2557  

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

13.  นำยเทวนิทร์  วงศว์ำนิช 56,000 56,000 – 40,300 – 21,000 – 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บมจ.ปตท.ส ำรวจและ 
ผลิตปิโตรเลียม  ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภำคม 2555 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

14.  
นำยประมินทร์ พนัทวศีกัด์ิ 0 0 –   N/A   N/A N/A N/A 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บจ.ฟีนอล ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลำคม 2555 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

และคู่สมรส 300 300 –   N/A   N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

15.  นำงนิธิมำ  เทพวนงักรู    N/A 41,000 –   N/A   N/A N/A N/A (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

16.  นำงสำวพรรณนลิน 
มหำวงศธิ์กลุ   N/A 27,812 –   N/A   N/A N/A N/A (ไม่มีรำยก  ำรซ้ือ/ขำยหุน้ 

ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 
 
การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารทีโ่ยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และ ในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557) 

ล าดบั 
ที่ ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.  
2556 

ณ 1 ต.ค. 
2557 

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

1.  นำยอธิคม  เติบศิริ 0 0 – – – – – 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บมจ.ไทยออยล ์ ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2557 
 (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

2.  นำยสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชำว ์ 0 0 – – – – – 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บมจ.พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล  ตั้งแต่วนัท่ี 1  
ตุลำคม 2557 
 (ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

3.  นำยสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  2,000 – – 0 0 0 0 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บมจ.ไออำร์พีซี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลำคม 2556 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารทีโ่ยกย้าย / เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และ ในปี 2557 (เดอืนมกราคม – 1 ตุลาคม  2557) (ต่อ) 

 
(7) การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้นต่อ ปปช. 
ตำมพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 39 

ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมกำร และผูบ้ริหำรสูงสุดในนิติบุคคลท่ี ปตท. ถือหุน้เกินกวำ่ร้อย
ละ 50 มีหนำ้ท่ียืน่บญัชีแสดงรำยกำรทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อคณะกรรมกำร ปปช. 
ทุกคร้ังท่ีเขำ้รับต ำแหน่ง ทุกๆ 3 ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง และเม่ือพน้จำกต ำแหน่ง  โดย ปตท. จะมีหนงัสือแจง้เตือนกรรมกำรและผูบ้ริหำร
สูงสุดตำมเวลำท่ีก ำหนด 

(8)  การแจ้งการมส่ีวนได้ส่วนเสียในทีป่ระชุม 
คณะกรรมกำรฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยในเร่ืองในกำรประชุมคณะกรรมกำร ปตท.ทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะแจง้

ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอควำมร่วมมือกรรมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยเก่ียวกบัเร่ืองควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์วำ่ในระเบียบวำระใดท่ี
กรรมกำรเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย ขอใหก้รรมกำรแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือใหค้วำมเห็นใด ๆ ในปี 2556 มีกำร
แจง้ต่อ ประธำนกรรมกำรฯ จ ำนวน  18 วำระ  (กำรประชุมรวม  17  คร้ัง)  

(9)  การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอยำ่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยก ำหนดในรำยงำนและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวทุกไตรมำสอยำ่งเคร่งครัด  

(10)  กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ท ำหน้ำท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองกำรด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรก ำกบัดูแล

กิจกำร เพ่ือให ้ปตท. มีกำรรณรงคส่์งเสริมควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งจริงจงั โดยไดจ้ดัตั้ง
คณะท ำงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหำรระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เป็นหัวหนำ้คณะท ำงำน ช่วยด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ตำมนโยบำย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลำกหลำยในกำรรณรงคส่์งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกแห่งควำมรับผิดชอบภำยใตห้ลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  โดยในปี 2556  ไดด้ ำเนินกำร ดงัน้ี 

ล าดบั 
ที่ ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 31 ธ.ค.  
2556 

ณ 1 ต.ค. 
2557 

จ านวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

 คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

4.  นำงปริศนำ  ประหำรขำ้ศึก  47,363 N/A – 35,100 – 18,400 – 

ปฏิบติังำน Secondment 
ใน บมจ. ไทยออยล ์ตั้งแต่
วนัท่ี1 พฤษภำคม 2557 
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

5.  นำยวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศำล  31,400 N/A N/A – – 26,400 – 
เกษียณอำยุ เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยำยน  2557  
(ไม่มีรำยำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 

6.  นำยบวร  วงศสิ์นอุดม  12,100 N/A N/A – – 12,100 – 
เกษียณอำยุ เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2557  
(ไม่มีรำยกำรซ้ือ/ขำยหุน้ 
ปตท. ในระหวำ่งปี 2557) 
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 ทบทวนค่ำนิยม/วฒันธรรมองค์กรให้มีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์และบริบทกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรมำอยำ่งต่อเน่ือง โดยผูน้ ำระดบัสูงปฏิบติัตนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ต่อค่ำนิยม 
และส่ือสำรต่อบุคลำกรทัว่ทั้งองค์กร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงก ำหนดแผนงำน/กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ค่ำนิยม/วฒันธรรมองคก์ร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กำร
ส่ือสำรภำยในองค์กร กำรแบ่งปันทกัษะของบุคลำกร และกำรสร้ำงนวตักรรมในสภำพแวดลอ้มของ
กำรท ำงำนเกิดประสิทธิผลเป็นอยำ่งดี  

 ก ำหนดนโยบำยและวธีิบริหำรทรัพยำกรบุคคลไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรคดัเลือก  กำรฝึกอบรม  
กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นต้น โดยมีนโยบำยในกำรพฒันำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีศกัยภำพสอดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นทำงธุรกิจและ
รองรับแผนกำรขยำยงำนในอนำคต 

 จดัตั้งศูนยบ์ริหำรขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ำยส่ือสำรองคก์รเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั ในกำรบริหำรจดักำรขอ้
ร้องเรียนจำกภำยนอกเพื่อให้มีกำรตอบสนองต่อขอ้สอบถำมต่ำงๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภำยใน โดยมี
กำรก ำหนดระยะเวลำท่ีเหมำะสม  ทั้งน้ีจะมีกำรรวบรวมและบริหำรประเด็น รวมถึงน ำเสนอผูบ้ริหำร
ระดบัสูง เพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำองคก์รในทุกๆดำ้น อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ในปี 2556  มีกำรจดักำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวม 5 คร้ัง โดยมีปฏิทินกำร
ประชุมก ำหนดไวอ้ย่ำงนอ้ยไตรมำสละคร้ัง เพ่ือก ำกบัดูแลงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้กำรบริหำรจดักำรสู่ควำมยัง่ยืนของ ปตท.  รวมทั้งงำนดำ้นกิจกรรมเพ่ือสังคมและกำร
ส่ือควำมของ ปตท. 

 ตั้งแต่กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คร้ังท่ี 2/2555 ท่ีประชุมไดมี้มติเห็นชอบแนว
ทำงกำรแกไ้ขปรับปรุงคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ  โดยมีแนวทำงด ำเนินกำร
ในหัวข้อท่ีส ำคัญ ได้แก่ เพ่ิมเติมมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2550  กำรก ำหนดจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำรปฏิบติัต่อเจำ้หน้ี เพ่ิมเติมนโยบำย
ด้ำนกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนในเร่ืองส่ิงแวดล้อม เพ่ิมเติมนโยบำยกำรรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์ปตท. ของคณะกรรมกำร   ระบุวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
กำรปรับปรุงแบบกำรเปิดเผยกำรรำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพ่ิมเติมแนวทำงกำรปฏิบติั
อยำ่งย ัง่ยนืของคู่คำ้ ปตท. เพ่ิมเติมกฎบตัรคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ืองทุกคณะ ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หลกัเกณฑ ์ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และกำรประเมิน
องคก์รตำมแนวทำง DJSI Sustainability Assessment ซ่ึงไดป้รับปรุงให้มีควำมครบถว้นสมบูรณ์ตำม
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท.  คร้ังท่ี 9/2556  และไดจ้ดัพิธีลงนำมรับมอบคู่มือของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำร และแจกใหแ้ก่พนกังำนทุกคนลงนำมรับทรำบเรียบร้อยแลว้ 

 เพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือควำมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มผูถื้อหุ้นสำมญัโดยตรง
อีกช่องทำงหน่ึง คือ กำรจดัท ำจดหมำยข่ำวรำยไตรมำสภำยใตช่ื้อ “PTT Bizway”  โดยจดัท ำเป็น  2 
ภำษำ คือภำษำไทยและภำษำองักฤษ ส่งไปทำงไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัไดรั้บทรำบขอ้มูลส ำคญั 
ไดแ้ก่ วสิยัทศัน์  พนัธกิจ สำรจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผลประกอบกำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
กำรบริหำรจดักำรสู่ควำมยัง่ยนืของ ปตท. ฯลฯ  โดย ปตท. ไดจ้ดัท ำแบบประเมินทศันคติของผูถื้อหุ้น
ต่อ ปตท. แนบไปและได้รับควำมร่วมมือจำกผูถื้อหุ้นในกำรประเมินกลบัมำด้วย  ส ำหรับหัวข้อ
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ทศันคติควำมพึงพอใจต่อ ปตท. มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  ไดรั้บผลประเมินในระดบัควำมพึงพอใจ
มำกถึงมำกท่ีสุดรวมแลว้เกือบร้อยละ 90   

 ปลำยปี 2556 คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ปตท. ได้จัดท ำแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงกำร
ส่ือสำรภำยใน เพ่ือประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของพนกังำน ปตท. สรุปวำ่
พนักงำนเกือบร้อยละ 90 มีควำมเขำ้ใจเป็นอย่ำงดีในเร่ืองเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จรรยำบรรณธุรกิจ รวมทั้งไดจ้ดัท ำ CG E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใชเ้ป็นส่ือส ำหรับให้ควำมรู้
เร่ืองหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจแก่พนักงำนทุกคน ซ่ึงเร่ิมให้พนักงำนเขำ้
ศึกษำในเดือนมิถุนำยน 2556 และมีกำรวดัผลโดยกำรประเมินควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพื่อกำรพฒันำกำร
ปลูกจิตส ำนึกและรณรงคส่์งเสริมพนกังำนใหมี้ควำมตระหนกัในกำรปฏิบติังำนตำมจรรยำบรรณธุรกิจ
ท่ีก ำหนดไว ้

 จดัให้มีกำรรณรงค์ท ำกิจกรรมและเพ่ิมกำรส่ือควำมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนกำรแจง้ในท่ี
ประชุมของสำยงำนสนบัสนุนและหน่วยธุรกิจ โดยส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษทั 
ประสำนงำนกบัส ำนกัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ให้ช่วยท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนถ่ำยทอดกำรส่ือควำมไป
ยงัพนกังำนในสำยงำนต่อไป  ส ำหรับพนกังำนท่ีเขำ้ใหม่มีกำรส่ือควำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ผ่ำนหลกัสูตรกำรปฐมนิเทศทุกรุ่น โดยในปี 2556 มีกำรจดัส่ือควำมในกิจกรรมดงักล่ำวรวม 5 รุ่น 
จ ำนวนรุ่นละ 60-80 คน    และมีกำรมอบคู่มือ CG ใหพ้นกังำนเขำ้ใหม่ทุกคนไดศึ้กษำและและลงนำม
รับทรำบ เพื่อน ำไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรท ำงำนตำมหลกักำรCG และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ ปตท.   

 นอกจำกกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีภำยในองค์กรแลว้ ปตท. ยงัส่งเสริมกำร
แบ่งปันควำมรู้แก่หน่วยงำนภำยนอกดว้ย  โดยตอบรับกำรขอเขำ้เยี่ยมชมดูงำนขององค์กร/สถำบนั
ต่ำงๆ  และผูบ้ริหำรระดบัสูงไดรั้บเชิญไปบรรยำยหรือร่วมเสวนำภำยนอกดว้ย 

 ปตท. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรรณรงคผ์ำ่นส่ือต่ำงๆ ภำยในองคก์ร  เช่น  กำรจดันิทรรศกำร  กำร
จดัท ำเวบ็ไซต์ CG ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น และเปิดโอกำสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อสอบถำมไดผ้่ำนช่องทำง
อีเมล cghelpdesk@pttplc.com จดัรำยกำรเสียงตำมสำย PTT We Channel ในช่ือ “CG Station” จดัค่ำย 
CG เพ่ือใหต้วัแทนพนกังำนไดร่้วมกนัศึกษำหลกั CG ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ในช่ือ “CG Camp” จดัท ำวีดี
ทศัน์เพื่อใชส่ื้อควำมฯ จดัให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั CG ในวำรสำรรำยเดือน “PTT Spirit” ให้พนกังำนทุก
คนไดรั้บทรำบข่ำวกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบั CG รวมทั้งให้ควำมรู้และมีกิจกรรมท่ีน่ำสนใจ ซ่ึงไดรั้บ
กำรตอบรับจำกพนกังำนทุกระดบัเป็นอยำ่งดี รวมทั้งกำรเผยแพร่คู่มือก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ ปตท.  
ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 ทั้งภำษำไทย และภำษำองักฤษ ส ำหรับนกัลงทุนและผูส้นใจต่ำงชำติ  รวมถึงผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือน ำไปใชอ้ำ้งอิงไดไ้วใ้นเวบ็ไซตข์อง ปตท. ดว้ย 

 นอกจำกน้ี ปตท. ยงัให้ควำมส ำคญัดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพื่อให้เป็นไป
ตำมแนวทำงกำรบริหำรบริษัทในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั  และเตรียมควำม
พร้อมส ำหรับกำรเขำ้รับกำรจดัอนัดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน  และ
แนวทำงกำรประชำสมัพนัธ์กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเชิงรุก โดยร่วมกนัศึกษำ พฒันำแนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกลท่ีเหมำะสมส ำหรับใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัของกลุ่ม ปตท. และก ำหนด
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของกลุ่ม ปตท.  ดงัน้ี 
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R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี” 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบติั” 
 A = Accountability “ยดึถือควำมถูกตอ้ง” 
 C = Creation of Long-term Value “สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมระยะยำวใหอ้งคก์ร” 
 T = Transparency “ควำมโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดงัต่อไปน้ี 
 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กลุ่ม ปตท. 
–   กำรจดังำน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมส ำคญัประจ ำปี  เพ่ือรณรงค ์ส่งเสริม และเผยแพร่กำร

ด ำเนินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. 6 บริษทั ไดแ้ก่ PTT, 
PTTEP, PTTGC, TOP, BCP และ IRPC เพ่ือน ำเสนอกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของ
กลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรน ำหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีมำใชใ้นกำรปฏิบติังำน  ท่ีผ่ำนมำจดัเป็นกิจกรรมทั้งวนั ประกอบดว้ยนิทรรศกำรและ
เกมสนัทนำกำรท่ีใหค้วำมรู้  กำรเสวนำโดยผูบ้ริหำรสูงสุด กำรแสดงละคร ฯลฯ โดยตวัแทนพนกังำน
จำกทั้ง 6 บริษทั   ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศกัด์ิจำกหน่วยงำนภำยนอกไปร่วมงำนดว้ย ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย  รวมทั้ง ผูบ้ริหำรกลุ่ม ปตท. 
พนกังำน ซ่ึงไดรั้บทั้งควำมรู้และควำมประทบัใจในควำมสำมคัคีร่วมมือร่วมใจของผูบ้ริหำรระดบัสูง
และพนักงำนท่ีไดร่้วมกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกท่ีดีในกำรบริหำรและกำรปฏิบติังำน ทั้งน้ี ในปี 2556 
กลุ่ม ปตท. โดยมี IRPC เป็นเจ้ำภำพจัดงำนได้เตรียมกำรจัดงำนไวเ้รียบร้อยแลว้ แต่เน่ืองจำกมี
สถำนกำรณ์ชุมนุมต่อเน่ืองในช่วงเวลำดงักล่ำว  จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรจดังำน "PTT Group  
CG Day 2013" ออกไปก่อน  

(11)  การต่อต้านทุจริต 
   ปตท. ไดร่้วมลงนำมในกำรแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น

กำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ซ่ึงเป็น
โครงกำรระดับชำติท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เม่ือปี 2553 โดยเป็น 1 ใน 27 บริษทัแรกท่ีร่วมประกำศ
เจตนำรมณ์  

  ปตท. เขำ้ร่วมกิจกรรมของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตท่ีจัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ในฐำนะเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption Committee : CAC) และหน่วยงำนต่ำงๆ อยำ่ง
ต่อเน่ือง   ทั้ งน้ี  ปตท. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมกระบวนกำรให้กำรรับรอง 
(Certification Process) เพ่ือให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริต รับรองสถำนะของ ปตท. ต่อไป โดย ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกบัและคณะท ำงำน
ศึกษำและพฒันำระบบงำนเพ่ือขอกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริต  โดยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
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1. คณะกรรมกำรระดบัผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็น steering committee มีหนำ้ท่ีในกำร
ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริต รวมทั้งส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้กำรปฏิบติั
ตำมแนวทำงกำรต่อตำ้นทุจริต 

2. คณะท ำงำนระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย มีหนำ้ท่ีศึกษำแบบประเมินตนเองเพื่อขอกำรรับรองเป็น
สมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต และปรับปรุงระบบงำน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้กลไกกำรบริหำรจดักำรท่ีครบถว้น 

 ปัจจุบนั ปตท. ก ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตไวใ้นจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ ปตท. วำ่ดว้ยกำรรับ กำรใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีสำระส ำคญัวำ่ กำรให้
และกำรรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ อ่ืนใดท่ีไม่เหมำะสม อำจน ำมำซ่ึงควำมล ำบำกใจใน
ภำยหลงั อำจมีผลกระทบต่อกำรตดัสินใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และอำจท ำให้ ปตท. เสียประโยชน์ ใน
ท่ีสุด ปตท. ไม่ สนบัสนุนกำรให ้สินบนอยำ่งเด็ดขำด ทั้งน้ี โดยให ้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข ้อง 

 คณะท ำงำนฯ ไดจ้ดัท ำร่ำงนโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. และน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. คร้ังท่ี 12/2556 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2556 เพื่อขอควำมเห็นชอบนโยบำย
ฯและขออนุมัติจัดส่งข้อมูลแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นให้
คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตพิจำรณำ เพ่ือเขำ้สู่กระบวนกำร
รับรอง (Certification Process) ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. มีมติเห็นชอบในหลกักำรของ
นโยบำยต่อตำ้นคอร์รัปชนัดงักล่ำว และอนุมติัให้เขำ้ร่วมกระบวนกำรรับรองฯ โดยคณะท ำงำนอยู่
ระหว่ำงทบทวนนิยำมในนโยบำยฯ เพ่ือประกำศใชแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของ ปตท. 
และกลุ่ม ปตท. ต่อไป 

9.5.2   การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)      

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยใตก้ำรเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจำกปัจจยั
ภำยในและภำยนอก โดยถือวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
และตอ้งมีควำมเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงทั้งองคก์รท่ีพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำม และมี
กำรประเมินควำมเส่ียงในระดับปฏิบัติกำร ส ำหรับควำมเส่ียงในระดับองค์กรจะมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบผ่ำน
คณะกรรมกำรจดักำรคณะต่ำงๆ ของ ปตท. และควำมเส่ียงในกำรปฏิบติังำนจะอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของผูบ้ริหำรท่ีรับผิดชอบ
กำรปฏิบติังำนนั้นๆ ทั้งน้ีมีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท ำหนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียงในภำพรวมให้
เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงำนในกำรจดักำรและควบคุมควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได ้ซ่ึงมีกำรระบุไวอ้ยำ่งชดัเจนในค ำบรรยำยหนำ้ท่ีงำน (Functional Description) ของทุกหน่วยงำน  

9.5.3   กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
คณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรทบทวนรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงินของทุก

กลุ่มธุรกิจ ในภำพรวมขององคก์ร  และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบติังำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือกำรปฏิบติังำน
ต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ มีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนกังำนทุกระดบั โดยก ำหนดเป็นดชันีวดัผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือให้กำรควบคุมกิจกรรมดำ้น
กำรบริหำรมีควำมเหมำะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตำมได ้นอกจำกน้ียงัมีกำรระบุกำรด ำเนินงำนในส่วนท่ีมีควำมเส่ียง
ส ำคญัและก ำหนดกลไกในกำรควบคุมเพ่ือป้องกันและลดขอ้ผิดพลำด มีกำรสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ   เช่น ธุรกรรมดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ และกำรบริหำรทัว่ไป มีกำรมอบหนำ้ท่ีอยำ่งเป็นระบบใหก้บักลุ่มบุคลำกรเพ่ือควำม
มัน่ใจวำ่มีระบบตรวจสอบ และคำนอ ำนำจกนัได ้โดยมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรอนุมติั กำรประมวลผลขอ้มูล กำรบนัทึก
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รำยกำรหรือกำรบนัทึกบญัชี กำรรับ-จ่ำยเงิน กำรสอบทำนกำรตรวจสอบและกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นออกจำกกนัโดยเด็ดขำด มีกำร
ควบคุมภำยในดำ้นกำรเงินกำรบญัชี เก่ียวกบักำรเก็บเงิน รักษำเงิน  กำรรับจ่ำย  เงินฝำกธนำคำร  และเงินยืมทดรอง  ให้เป็นไปตำม
ระเบียบท่ีก ำหนด มีกำรบนัทึกบัญชีครบถว้นถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ มีกำรจัดเก็บเอกสำรทำงบัญชีทั้ งท่ีเป็นเอกสำรและขอ้มูล
สำรสนเทศไวอ้ยำ่งเป็นระบบ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด    

ในดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ปตท. มีกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรพสัดุ ซ่ึงไดก้ ำหนดหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบในกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งไวอ้ยำ่งชดัเจน  เช่น อ ำนำจหนำ้ท่ี วงเงินอนุมติั  กำรก ำหนดควำมตอ้งกำรพสัดุ  กำรตรวจ-
รับ  กำรควบคุมและกำรเก็บรักษำพสัดุ  และกำรตรวจนบัทรัพยสิ์น ในดำ้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ปตท. มีกำรวำงระบบดำ้น
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และมีกำรควบคุมติดตำมประเมินผลอยำ่งเพียงพอ ทั้งกำรสรรหำ  กำรก ำหนดค่ำตอบแทน  หนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบ กำรพฒันำบุคลำกร กำรปฏิบติังำนของบุคลำกร และกำรส่ือสำร เพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลของปตท. มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

ในกรณีท่ี ปตท. มีกำรท ำธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ปตท. มี
มำตรกำรท่ีรัดกมุเพ่ือติดตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมนั้นตอ้งผำ่นขั้นตอนกำรอนุมติัท่ีก ำหนดทุกคร้ัง ทุกรำยกำร โดยผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย
จะไม่ร่วมอนุมติัรำยกำรนั้นๆ  ทั้งยงัมีกำรติดตำม และดูแลผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งใกลชิ้ด 

คณะกรรมกำร ปตท. ดูแล ติดตำม ให้นโยบำย และค ำแนะน ำเก่ียวกับควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ปตท. น ำมำปรับใชเ้ป็นกิจกรรมกำรควบคุมผำ่นคณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. ในระดบัฝ่ำยจดักำร ซ่ึงมีกรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่เป็นประธำนฯ รวมทั้งคณะกรรมกำรนโยบำย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมกำร QSHE ปตท. ซ่ึงท ำหน้ำท่ี
กลัน่กรองและก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรในระดับปฏิบัติกำรของกลุ่ม ปตท. และภำยใน ปตท. ตำมล ำดับ โดยมีหน่วยงำน
รับผิดชอบส่วนกลำง คือ ฝ่ำยควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม และฝ่ำยบริหำรคุณภำพองคก์ร 

นอกจำกน้ี ปตท. ยงัให้ควำมส ำคญัในเร่ือง ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (Security, Safety, 
Health and Environment : SSHE) เพรำะถือเป็นหน่ึงในเกรำะป้องกนัควำมเส่ียงท่ีส ำคญัยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บนเส้นทำงของกำร
กำ้วไปสู่กำรเป็นองคก์รท่ีมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนและมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ ควบคู่ไปกบัยทุธศำสตร์กำรเป็นบริษทัท่ีมีกำร
เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืบนพ้ืนฐำนของกำรใชเ้ทคโนโลยแีละกำรพฒันำนวตักรรมธุรกิจพลงังำนสีเขียว หรือ Technologically Advanced 
and Green National Oil Company (TAGNOC) ของ ปตท.   

โดย ปตท. ไดก้ ำหนดกรอบกำรบริหำรจดักำรดำ้น SSHE กลุ่ม ปตท. (PTT Group SSHE Management Framework) ข้ึน
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งและก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนเชิงบูรณำกำรของ กลุ่ม ปตท. ให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ภำยใตก้รอบกำร
บริหำรจัดกำรด้ำน SSHE ปตท. แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ไวอ้ย่ำงชัดเจนใน “นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.” โดยมี 
“มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (PTT Group Security, Safety, Health and 
Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS)” เป็นเสมือนธรรมนูญหรือขอ้ก ำหนดพ้ืนฐำนในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียงดำ้น SSHE ท่ีทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่ม ตอ้งน ำไปปฏิบติัโดยประยกุตใ์ชใ้ห้เหมำะสมกบัลกัษณะและควำมเส่ียง
ของธุรกิจนั้นๆ   ในปี 2556 ปตท. มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท่ีส ำคญั ส่งผลให้กำรบริหำรจดักำรดำ้น SSHE มีควำมชดัเจน อีกทั้ง
ช่วยเพ่ิมควำมเช่ือมัน่ในประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

 การบริหารนโยบายสู่การปฎบิัตชัิดเจนมากขึน้ ปตท. ไดท้บทวนและปรับปรุง PTT Group SSHE target 2020 เพื่อให้
ชดัเจน และมีกำรถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำยไปในระดบัสำยงำน/บริษทัในกลุ่ม ปตท. และไดมี้กำรขยำยผลกำรประยกุตใ์ช้
มำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม (PTT Group Security, Safety, Health 
and Environmental Management Standard: PTTG SSHE MS) เพ่ือให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. มีกำรบริหำรจดักำร 
SSHE อยำ่งเป็นระบบภำยใตม้ำตรฐำนและทิศทำงเดียวกนั  
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 ปรับปรุงกระบวนการทบทวนโดยคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. การตรวจ
ประเมินและทวนสอบ (Audit/Assurrance) และประกันความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูลผลการด าเนินงาน มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรดำ้น SSHE ตำม PTT Group SSHE 
Management Framework รวมทั้งกลัน่กรองเป้ำหมำยและแผนกลยุทธ์ต่ำงๆ และมีกำรพฒันำมำตรฐำน Protocol และ
ขั้นตอนด ำเนินงำนในกำรตรวจประเมินดำ้น SSHE รวมถึงปรับปรุงมำตรฐำน กระบวนกำร และเคร่ืองมือในกำรจดัเก็บ
และรำยงำนขอ้มูลตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนดำ้น SHE และก๊ำซเรือนกระจกกลุ่ม ปตท. ให้เหมำะสมกบัลกัษณะและ
กระบวนกำรบริหำรจดักำรของ กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสอดคลอ้งและเพ่ิมควำมถูกตอ้งแม่นย  ำของขอ้มูลตำมมำตรฐำนสำกล
ฉบบัล่ำสุด  

 การก ากับดูแลโดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ปตท. โดย ปตท. ไดก้ ำหนดนโยบำยก ำกบัดูแล
ดำ้น SSHE ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ตำม PTT Way of Conduct และด ำเนินกำรตำมนโยบำยฯ และมีกำรก ำหนด PTT 
Group SSHE Strategic Initiatives ปี 2557ร่วมกบัหน่วยงำน QSHE ของ ปตท. และบริษทัใน กลุ่ม ปตท. รวมถึง
เสริมสร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้ดำ้น SSHE กลุ่ม ปตท.เพ่ือบูรณำกำรพลงัร่วมองคค์วำมรู้และบุคลำกรดำ้น SSHE กลุ่ม 
ปตท. อยำ่งย ัง่ยนื  

อน่ึง รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนด้ำน SSHE สำมำรถดูเพ่ิมเติมได้ในรำยงำนควำมยัง่ยืน ปี2556 (Corporate 
Sustainability Report 2013) 
9.5.4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   
 ดว้ยวสิยัทศัน์ของคณะกรรมกำร ปตท.ในกำรจดัตั้ง บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จ ำกดั (PTTICT) ข้ึน  เพ่ือเป็นศูนยร์วม
กำรบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ไอซีที) ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำย  ลดปริมำณงำนท่ี
ซ ้ ำซอ้น เพ่ิมศกัยภำพทำงดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอซีทีของแต่ละบริษทั ตลอดจนเพ่ิมอ ำนำจต่อรองในกำรจดัหำของ ปตท. และ
บริษทัในกลุ่ม ปตท.  โดย  PTTICT  สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ต่อเน่ือง เป็นก ำลงัส ำคญัใหก้บั ปตท. และบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. เป็นอยำ่งดี 
 คณะกรรมกำร ปตท. ยงัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเก็บรักษำ
ขอ้มูลทำงอิเลคทรอนิคส์โดยด ำเนินงำนผำ่นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 
ปตท. ซ่ึงก ำหนดให้มีกำรสอบทำนระบบสำรสนเทศท่ีใชส้ ำหรับกำรบริหำรงำนต่ำงๆ และจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในอยำ่ง
ต่อเน่ือง   ในปี 2556 แมว้ำ่จะเกิดเหตุกำรณ์ผูชุ้มนุมประทว้งปิดลอ้มอำคำรส ำนกังำนใหญ่  ปตท. เป็นเหตุให้ ปตท. ตอ้งด ำเนินกำร
เปิดใชส้ถำนท่ีปฏิบติังำนส ำรองพร้อมทั้งจดัหำและใชง้ำนอุปกรณ์ไอซีทีและระบบสำรสนเทศส ำรองแทนกำรใชง้ำนตำมปกติเพ่ือ
รองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง  ปตท. สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่มีกำรหยุดชะงกั  และยงัด ำเนินกำรทบทวนระบบงำน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีควำมส ำคญัต่อธุรกิจและเขำ้รับกำรตรวจประเมินกำรธ ำรงรักษำมำตรฐำน ISO/IEC27001 (Information Security 
Management System – ISMS) ในกำรรักษำปลอดภยัของขอ้มูลและสำรสนเทศ และไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนอยำ่งต่อเน่ือง พร้อม
ทั้งเขำ้รับกำรตรวจประเมินยกระดบัมำตรฐำนในกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) 
จำก มอก.22301-2553 เป็นมำตรฐำน ISO22301 
 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำร ปตท. ยงัไดด้ ำเนินกำรสนับสนุนให้ ปตท. พฒันำระบบสำรสนเทศสร้ำงนวตักรรมเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรใหมี้ประสิทธิภำพทดัเทียมกบับริษทัชั้นน ำของ
โลก  โดย ปตท. ไดข้ยำยกำรน ำระบบ SAP ECC6.0  มำใชง้ำนร่วมกบับริษทัในกลุ่มของ ปตท. (โครงกำร SAP Roll out) ภำยหลงั
กำรประสบควำมส ำเร็จในกำรน ำมำใช้งำนเป็นระบบงำนหลกัองค์กรของ ปตท. โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. ได้น ำมำใช้ในกำร
รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลทำงธุรกิจเช่นเดียวกบั ปตท.   ลดควำมซ ้ ำซอ้นของขอ้มูลในกำรใชง้ำนบนระบบสำรสนเทศขนำด
เลก็ (Legacy System) และเช่ือมโยงขอ้มูลจำกบริษทัในกลุ่ม ปตท. มำสรุปผลรำยงำนต่อผูบ้ริหำรไดอ้ยำ่งรวดเร็ว นอกจำกน้ี ปตท. 
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ยงัได้มีกำรคิดคน้นวตักรรมใหม่เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรรับ-จ่ำยเงินให้มีประสิทธิภำพรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยพฒันำ Payment 
Gateway ซ่ึงใชร้ะบบ Direct Approved เป็นเคร่ืองมือช่วยเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินให้แก่ ปตท.  ลูกคำ้ และ
ธนำคำรไดเ้ป็นอยำ่งดี ส ำหรับกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน และเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัเป้ำหมำย ปตท. ไดพ้ฒันำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศเดิมท่ีมีอยูใ่ห้สำมำรถรองรับนโยบำยและโครงสร้ำงองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงตำมธุรกิจ ไดแ้ก่ กำรพฒันำปรับปรุง
ระบบ COACH ระบบ Balanced Scorecard และระบบ Key Performance Indicators : KPIs ตำมแนวทำงกำรพฒันำเป็นองคก์รชั้น
น ำท่ีไดรั้บมำตรฐำน Thailand Quality Award (TQA) ทัว่ทั้งองคก์ร นอกจำกน้ีผลงำนทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรของ ปตท. ยงัไดรั้บกำรคดัเลือกใหไ้ดรั้บรำงวลัชนะเลิศในกำรประกวด ICT Excellence Award ซ่ึงจดัโดยสมำคมกำรจดักำร
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association – TMA) ตั้งแต่ปี 2552 ต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปีจนถึงปัจจุบนั 
9.5.5 ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
 ส ำนักตรวจสอบภำยใน เ ป็นหน่วยงำนอิสระ รำยงำน ข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำ ท่ี ใน 

กำรสร้ำงควำมเ ช่ือมั่น (Assurance) และให้ค  ำปรึกษำ (Consulting) เพื่อให้กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กร 
มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงคก์ำรด ำเนินงำนขององคก์ร  

ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว 3 ปี โดยกำรจดัท ำ
แผนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมทิศทำงกลยทุธ์ทำงธุรกิจ (Business Strategic Direction) และควำมเส่ียงท่ีส ำคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุมกระบวนกำรกำรด ำเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษทัในเครือทั้งในและ
ต่ำงประเทศ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ รวมถึงกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
และหน่วยงำนก ำกบัดูแลเป็นประจ ำทุกไตรมำส โดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมขอ้เสนอแนะท่ีพบจำกกำรตรวจสอบอย่ำง
สม ่ำเสมอ ทั้งน้ีในกำรปฏิบติังำนของส ำนกัตรวจสอบภำยในไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นและไม่มีประเด็นท่ีมีควำมขดัแยง้
ระหวำ่งหน่วยรับตรวจและส ำนกัตรวจสอบภำยในท่ียงัหำขอ้ยติุไม่ได ้

 การประเมนิการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
ปตท. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน อยำ่งน้อยปีละคร้ัง โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำร

ปฏิบติังำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร  ผูค้วบคุมงำน และผูมี้หน้ำท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งไดจ้ดัให้มีกำรประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ย
ตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) ในองคก์รแบบผสมผสำนดงัน้ี 

 จดัท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในรำยบุคคล (Specific Questionnaire) ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัฝ่ำยข้ึนไปท่ี
ปฏิบติังำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผูบ้ริหำรท่ีปฏิบติังำน Secondmentบริษทัในกลุ่ม เพ่ือประเมินกำร
ควบคุมภำยในทั้งในระดบัองคก์รและระดบัฝ่ำยงำน 

 จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร (Facilitated Workshop) เพ่ือกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในระดบักิจกรรม มุ่งเนน้
กิจกรรมกำรควบคุมในกระบวนกำรท ำงำน โดยผลกำรประเมินและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในจะตอ้ง
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกเจำ้ของกระบวนกำรและมีกำรติดตำมโดยผูบ้งัคบับญัชำ 

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลวิเครำะห์ สรุปผล และจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทัว่ทั้ ง
องคก์ร โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยในท ำหนำ้ท่ีในกำรกลัน่กรอง ให้ควำมเห็นและขอ้เสนอแนะ รวมทั้ง
วำงแนวทำงใหก้บัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี  นอกจำกน้ียงัมีส ำนกัตรวจสอบภำยในท ำ
กำรสอบทำนเพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่มีควำมเพียงพอเหมำะสม และมีกำรปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง
ไดมี้กำรก ำหนดวธีิปฏิบติัเพ่ือใหค้วำมมัน่ใจวำ่ ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนไดรั้บกำรด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ข
อยำ่งทนัท่วงที  ในส่วนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชีกำรเงิน มีกำรตรวจสอบและสอบทำนโดยส ำนกังำนตรวจเงิน
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แผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภำยนอก  และน ำเสนอผลกำรตรวจสอบ/สอบทำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ เป็นรำยไตร
มำสและรำยปี 

กำรติดตำมและประเมินกำรควบคุมภำยในของ ปตท. ไดย้ดึถือและปฏิบติัตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน ซ่ึงก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำ : กำรจัดท ำรำยงำน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 กำรติดตำม
ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจำกน้ีทุกกลุ่มธุรกิจจะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกเดือน   รวมทั้งมีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำน
โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicator : KPIs) อยำ่งสม ่ำเสมอ    

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหำรและส ำนักตรวจสอบ
ภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ  ไม่พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีของ 
ปตท.  ระบบกำรควบคุมภำยในของ ปตท. มีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ 

9.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สังกดัในรอบปีบญัชีท่ีผ่ำนมำ มีจ ำนวนเงินรวม 113,254,749 บำท  (หน่ึงร้อยสิบสำมลำ้นสองแสนห้ำหม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อยส่ีสิบเกำ้
บำท) 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 
 จำกผลส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของ ปตท.  ท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ไดท้ ำกำรส ำรวจและ
ใหค้ะแนนตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนประจ ำปี 2556 ในภำพรวม ปตท. อยูใ่นเกณฑ ์"ดีเลิศ"  โดย
ในปี 2556 ปตท. ไดรั้บคะแนนเฉล่ียภำพรวมสูงกวำ่ปี 2555 และหำกเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มทรัพยำกร บริษทัในกลุ่ม SET50 
และบริษทัในกลุ่มท่ีมี Market Capitalization 10,000 ลำ้นบำทข้ึนไป  พบวำ่ ปตท. มีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่คะแนนเฉล่ียของบริษทัทั้ง
สำมกลุ่ม ทั้ งน้ี ผลส ำรวจดังกล่ำวพิจำรณำจำกข้อมูลท่ี ปตท. เปิดเผยต่อสำธำรณะ โดยในปี 2556 ปตท. มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
นอกเหนือจำกเกณฑก์ำรส ำรวจ ซ่ึงสำมำรถใชเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีต่อบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติแต่งตั้งนำยปำนปรีย ์  พหิทธำนุกร กรรมกำรอิสระ ด ำรงต ำแหน่งประธำน
กรรมกำร จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรมอบหมำยนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนของ ปตท.  และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เฉพำะเร่ืองเพ่ิมเติมอีกหน่ึงคณะ  คือ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือช่วยกลัน่กรองงำนท่ีมีควำมสำคญัอยำ่งรอบคอบมุ่งเนน้
กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. มีคณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง 
รวม 5 คณะไดแ้ก่   

1.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
2.  คณะกรรมกำรสรรหำ   
3.  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
4.  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   
5.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร 

 ปตท. ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีส่งเสริมค่ำนิยม SPIRIT อยำ่งเป็นระบบ โดยเนน้ในเร่ืองกำรใหผูบ้ริหำรปฏิบติั-
ตนเป็น Role Model และ Coaching โดยมีกำรจดัท ำ SPIRIT Leader's Action Handbook และ Poster เผยแพร่แก่ผูบ้ริหำรระดบั
ผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึนไปทั้งหมดของกลุ่ม ปตท.  เพ่ือเป็นกำรรณรงคก์ำรถ่ำยทอดค่ำนิยมองคก์รไปสู่พนกังำน ผำ่นกำรประชุมในท่ีต่ำงๆ 
ซ่ึงรวมถึงกำรถ่ำยทอดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีซ่ึงเป็นหน่ึงในค่ำนิยมองคก์รดว้ย   

 กำรถ่ำยทอดค่ำนิยมสู่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ผำ่นนโยบำยกลุ่ม ปตท. และก ำหนดใหค้่ำนิยม SPIRIT เป็นหน่ึงใน
นโยบำยในกำรก ำกบัดูแลบริษทัในกลุ่ม (PTT Way of Conduct) 
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 ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรท ำกำรอบรม CG ใหก้บัพนกังำนในช่วงปฐมนิเทศ  เพ่ิมช่องทำงใหผู้บ้ริหำรไดถ่้ำยทอดนโยบำย 
CG ไปยงัพนกังำน เช่น จดัท ำ VDO ส่ือควำมถ่ำยทอดผำ่นช่องทำง  What's  news, Intranet, PR ภำยใน และส่ือโทรทศัน ์

 ริเร่ิมกำรจดักิจกรรมใหค้วำมรู้ดำ้น CG ไดแ้ก่ "CG Camp"  จดัรำยกำรวทิยผุำ่นเสียงตำมสำย "CG Station"  และให้
พนกังำนเรียนรู้ CG ดว้ยตนเองผำ่น "CG E-Learning" ทำง Intranet  

 มีกำรจดัท ำ Agenda Base และน ำไปปฏิบติัเป็นวำระกำรประชุมผูน้ ำระดบัสูงและผูบ้ริหำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน  โดยมีหวัขอ้ QSHE / SPIRIT / CSR / CG Talk เพ่ือเป็นช่องทำงกำรส่ือควำม CG และส่งเสริมกำร
กระตุน้เตือน กำรรณรงคเ์ร่ืองกำรตระหนกัถึงกำรท ำงำนอยำ่งมี CG ดว้ย 
 ท้ังนีจ้ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดงรายละเอียดในหมวด 8.1.6  การประชุมของคณะกรรมการ 
ปตท. แล้ว 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

 ปตท. ไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ ำปี 2556 เพื่อเปิดเผยนโยบำยและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือควำมยัง่ยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (in-process)   

ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรำยงำนควำมยัง่ยืน ปี 2556  พร้อมกับรำยงำนประจ ำปีให้กบัผูถื้อหุ้น และเปิดเผยให้กบัผูท่ี้สนใจบน
เวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.pttplc.com/
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11. การควบคุมภายใน 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน ไดม้อบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงองคก์รมีหนำ้ท่ีกำรประเมิน

กำรควบคุมภำยใน โดยกำรจดัท ำแบบประเมินกำรควบคุมภำยในดว้ยตนเองรำยบุคคลส ำหรับผูบ้ริหำรตั้งแต่ระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยข้ึน
ไปท่ีปฏิบติังำนตำมโครงสร้ำงของ ปตท. และผูบ้ริหำรท่ีปฏิบัติงำน Secondment บริษทัในกลุ่ม ซ่ึงครอบคลุมหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ โดยอำ้งอิงกรอบแนวทำงปฏิบติัดำ้นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission  : COSO  ซ่ึงก ำหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยในไว ้5 ดำ้น ไดแ้ก่ (1) กำรควบคุม
ภำยในองคก์ร (Control Environment)  (2) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment)  (3) กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน (Control 
Activities)  (4) ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล (Information & Communication)  และ (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring 
Activities) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจวำ่กำรด ำเนินงำนของ ปตท. จะบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรควบคุมภำยในดำ้น
ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน กำรใชท้รัพยำกร กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำรป้องกนัหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำร
ร่ัวไหล กำรส้ินเปลือง ควำมเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนอ่ืนๆ รวมถึง กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย รวมทั้งระเบียบปฏิบติัของปตท. 

โดยส ำนักตรวจสอบภำยในได้สอบทำนประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนผลกำรสอบทำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรไดป้ระเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัโดยกำร
ซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง/ขอ้เสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำกำรควบคุมภำยในแลว้สรุปไดว้่ำ 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัในดำ้นต่ำง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองคก์ร กำรประเมินควำม
เส่ียง กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำรเห็นวำ่ ระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเหมำะสม  โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบุคลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ   

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำร ปตท.  คร้ังท่ี 21/2551 เม่ือวนัท่ี 22 กันยำยน 2551 ได้แต่งตั้ ง นำงสำว นิตยำ          
ดิเรกสถำพร ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2551 เน่ืองจำก    เป็นผูท่ี้
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจธุรกิจของ ปตท.เป็นอยำ่งดี  ประกอบกบัมีประสบกำรณ์ในงำนบญัชีกำรเงิน และงำนบริหำรควำมเส่ียงทำง
กำรเงินของ ปตท. ทั้งในระดบัธุรกิจและในภำพรวม จึงเห็นวำ่ มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวได ้ ทั้งน้ี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ไดมี้กำรพิจำรณำเห็นชอบกำรแต่งตั้ง โยกยำ้ย รวมทั้งกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบติังำนและควำมดีควำมชอบ
ประจ ำปีของผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

ประวตัหิัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางสาวนิตยา ดเิรกสถาพร 
อายุ  57 ปี 
ประวตักิารศึกษา 
-บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Master of Business Administration (Finance) สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์(NIDA) 
ประวตักิารอบรม 
-สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์   หลกัสูตร Senior Executive Program (SEP)  
-Harvard Business School , Finance for Senior Executives    
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-สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) Nida – Wharton Executive Leadership Program 
-สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 91/2011 
ประวตักิารท างาน 
- 2544 -2549    ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงกำรเงินและนโยบำยสินเช่ือ ปตท.   
- 2549 -2551    ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บญัชีกำรเงิน บริษทั ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) 
- 2552 -ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ส ำนกัตรวจสอบภำยใน ปตท.  
การด ารงต าแหน่งกรรมการส าคญัทีเ่กีย่วข้อง 
ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ไม่มี 
 

งานก ากบัดูแลการปฎบิัติงานของบริษัท  (Compliance)  

ปตท. มีกำรก ำหนดหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบกำรปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขององคก์ร  ประกอบดว้ย 

- ส านักกรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดูแลติดตำมใหก้ลุ่มบริษทั ปตท./คณะกรรมกำร ปตท./
คณะกรรมกำรจดักำรของ ปตท. /ผูบ้ริหำร/หน่วยงำน ปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นกำรเป็นรัฐวสิำหกิจและบริษทัจดทะเบียน รวมทั้ง
ระเบียบบริษทั และขอ้บงัคบั ปตท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นศูนยก์ลำงในกำรรวบรวม ติดตำมขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบภำยนอกท่ี
เก่ียวขอ้ง และส่ือสำร ใหค้วำมรู้ ค  ำปรึกษำ เร่ืองกฎระเบียบภำยนอกดำ้นกำรเป็นรัฐวสิำหกิจและบริษทัจดทะเบียน โดยแปลควำม/
สรุปเรียบเรียง เพ่ือใหบุ้คคล/หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

- ส านักกฎหมาย รับผดิชอบก ำกบัดูแลงำนดำ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจรวมทั้งกฎหมำยดำ้นกำรเป็น
บริษทัจดทะเบียน กฎหมำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม/ควำมปลอดภยัในอุตสำหกรรม กฎหมำยพลงังำน คดีศำลปกครอง กฎหมำยระหวำ่ง
ประเทศ เพ่ือใหก้ำรด ำเนินธุรกิจขององคก์รเป็นไปอยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ของรัฐ ใหค้  ำปรึกษำประเด็นขอ้
กฎหมำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ / กลุ่มบริษทั ปตท. เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนมีควำมสอดคลอ้งกบักฎหมำย โดยเฉพำะกำรท ำธุรกรรม
ใหม่ ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือใหก้ำรประกอบธุรกิจมีควำมคล่องตวั 

- ส านักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและ
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทั้งองคก์ร รวมทั้ง บริษทัในเครือ 
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ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 1 

 

รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2555 และ 2556 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ถือหุน้  ดังนี้   

 

บริษัท ควำมสัมพันธ์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
ปี 2554 

(ล้ำนบำท) 
ป ี2555 

( ล้ำนบำท) 
ปี 2556 

( ล้ำนบำท) 
6 เดือนของปี 2557 

(ล้ำนบำท) 

กระทรวงกำรคลัง  ผู้ถือหุ้นใหญ่  เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ  205.86 – – – 

   เป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้ในประเทศ (พันธบัตร) 10,000.00 7,000.00 6,000.00 4,500.00 

 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 2 

 

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และบริษัทอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน ปี 2554 และ ปี 2555 และ ปี 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมามีดังนี้ 

   12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท.ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

2,083.08 2,220.87 2,233.74 1,191.61 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์  ชูโชติ
ถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

41,684.92 78,795.06 165,832.68 62,556.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
   ของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

14,023.53 19,096.48 8,224.63 0.76 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 

3.90 6.73 4.84 - - Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 
100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

23.91 36.63 42.32 29.54 - Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100  
(ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 
100) 

–––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

3,862.95 4,713.40 5,669.58 2,960.58 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 3 

 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง   ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
 (ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

PTT (Cambodia) 
Limited 

3,612.68 3,989.83 3,615.53 2,040.83 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd. 2,333.77 3,005.96 2,772.90 1,727.23 - PTT (Cambodia) Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited 
ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

2,886.51 3,602.10 3,329.45 - - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ( ปตท.ถือหุ้น PTT International 
Trading Pte Ltd ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด 

245.70 46.66 1,083.88 461.74 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

114.46 198.42 219.37 172.95 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อย
ละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
Company Limited ร้อยละ 100)  (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไล
แอนซ์ จ ำกัด 

90.19 126.81 144.38 72.63 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.
บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

34,538.52 36,978.66 36,320.37 18,387.75 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 (ปตท. 
ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง)  เป็นประธำนกรรมกำรของ 
บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 4 

 

12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไทยลู้บ 
เบล็นดิ้ง จ ำกัด 

1.13 0.99 1.12 0.60 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 51.05 (ปตท. ถอื

หุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีท ีโพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด 

7.27 8.03 8.16 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษัท อมตะ 
จัดจ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

1,360.21 1,878.58 2,155.77 1,110.21 - บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุ้นร้อย
ละ 80  (ปตท. ถือหุ้น บจ. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ ร้อยละ 58) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

21.57 2.88 0.96 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือ
หุ้นร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 
(ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์
ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีท ี
แอลเอ็นจี จ ำกัด 

244.48 0.07 0.31 0.35 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีท ีแทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

0.54 0.56 0.44 0.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

- - 0.19 0.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ

หุ้นร้อยละ 50 ( ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อย
ละ 65.29) 

–––– 
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ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 5 

 

 
12.2.1 รำยกำรขำยสินค้ำและบริกำร เปน็รำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ทรำนส ์
ไทย-มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

1.00 1.32 22.35 0.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

4,174.84 4,017.15 5,511.88 3,175.43 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น้ ำเย็น จ ำกัด 

1,131.29 1,735.11 1,936.04 1,073.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

653.44 641.45 564.71 232.64 - บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ถอืหุ้นร้อย
ละ 50  (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮ ี
เคมิคอล จ ำกัด 

690.85 3,588.96 4,174.43 3,587.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด 8,444.12 9,694.25 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อ
เป็นบริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

–––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 6 

 

12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้ำนบำท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

7,905.39 10,360.95 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท พีทีที 
ยูทิลิตี้ จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

156,125.06 172,108.00 157,213.43 79,002.20 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น
กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็น 
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

72,604.35 74,360.05 75,877.53 30,466.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ และ นำยวิรัตน์   
เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รี
ไฟน์นิ่ง 

บริษัท ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

234.75 266.12 32.83 4.91 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

207.92 13.58 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ 
เพำเวอร์ จ ำกัด 

2,589.59 3,065.23 3,242.82 1,690.93 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 73.99 (ปตท. 

ถือหุ้นในไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.   

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์เพำเวอร์ 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จ ำกัด 

0.39 - - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.44 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 (ปตท. 

ถือหุ้นในไทยออยล์ ร้อยละ 49.10)  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน   
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

176,189.04 194,664.70 122,293.03 85,219.96 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำร 
ของ  บมจ.ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บูลกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ) เปน็ 
กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

107,074.69 99,812.67 126,559.00 56,525.53 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ และ 
นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ.บำงจำก
ปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

36,385.47 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท. อะ
โรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) 
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน) 

––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์ และ 
กำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) 

231,382.48 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท. เคมิ
คอล  จ ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเปน็ บริษัท 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 23.79 22.80 6.64 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 
ของหุ้นทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
100  ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 
48.89)  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็น
กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟี
นอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

0.49 1.10  0.74 0.25 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 

60 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล ร้อยละ 48.89)  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที  
โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

72,525.32 365,362.80  361,605.26 212,804.08 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  
และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และกำรกลั่นควบรวมบริษัท เป็น 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสริฐ  บุญสัมพันธ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำย
ไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที      
โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท โกลบอล 
เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- - 21,308.84 9,374.18 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้ได้
ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เม่ือวันที่ 
10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ    30.31 (ปตท. ถือ

หุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88   (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.ไทย

ออยล์ ร้อยละ 49.10) 
- บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 (บมจ.ไทยออยล์ 

ถือหุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ ร้อยละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.
ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บูลกุล) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม  นำยวีรศักดิ์   
โฆสิตไพศำล) เป็นกรรมกำรของ  บจ. โกลบอล เพำเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่

บริษัท บำงปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น 
จ ำกัด 

- - 887.55 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถืออยู่
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25  ตั้งแต่ 
24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์
ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน       
บริษัท ระยอง 
โอเลฟินส์ จ ำกัด 

19,132.82 21,706.11 15,104.19 9,029.61 - บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ถือหุ้นร้อยละ 14.27    
(ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 
41.44) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

บริษัท ไทยพำรำ – 
ไซลีน จ ำกัด  

262.85 229.90 6.69 140.01 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น
ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

17.72 893.04 824.47 438.87 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น
ประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลู้บเบส  

-    บริษัท บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกัด 
(มหำชน) 

1.06 0.97 0.54 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอท
ทีลีน ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ  

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

374.75 474.55 375.61 162.18 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
24.98 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เค
มิคอล ร้อยละ 48.89) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร
ของ บจ. วีนิไทย 

บริษัท พีทีท ี
โพลีเอทิลีน จ ำกัด 

14,343.04 20,299.99 9,664.06 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลี ได้
จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ    
กำรค้ำ 

- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร
ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท น้ ำมัน ไออำร์พีซี
จ ำกัด 

- 1.16 0.78 0.32 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ) เปน็ 
กรรมกำรของ บจ.น้ ำมัน ไออำร์พีซี 
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ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 10 

 

12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไทยออยล์ 
มำรีน จ ำกัด 

202.68 159.83 83.81 6.73 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท.  
ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล ) เป็น
กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 4.30 6.56 8.93 5.58 - บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50 
(บมจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล์ เอทำนอล 
ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทย
ออยล ์ร้อยละ 49.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพย์ทิพย์ 

บริษัท ไทย โอลิโอเคมี 
จ ำกัด 

19.21 115.12 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
100(ปตท. ถอืหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล ร้อยละ 48.89) 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซ ี
โพลีออล จ ำกัด 

0.28 2.37 1.04 0.55 - บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. 
ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ) เป็น
กรรมกำรของ บจ.ไออำร์พีซี โพลีออล 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 14.08 11.44 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงิน
ลงทุนส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 
ของหุ้นทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
100  ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 
48.89) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท บำงปะอิน โคเจน
เนอเรชั่น จ ำกัด 

- - 156.35 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือ
หุ้นร้อยละ 25  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 
(ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

––– 
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12.2.1  รำยกำรขำยสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ขำยสินค้ำและใหบ้ริกำรแก่บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน (ตอ่)  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี 2554 

(ล้านบาท) 
ปี 2555 

(ล้านบาท) 
ปี 2556 

 (ล้านบาท) 
30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ 
จ ำกัด  

12,469.73 13,649.07 13,247.45 5,229.93 - ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของ
หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อย
ละ 15 ตั้งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือ
หุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอรย์ี่ ร้อยละ 
30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บูรณกำนนท์ )  เป็น
กรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

- - 0.08 0.53 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน
ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือ
หุ้นร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 
(ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

รวม 1,032,312.03 1,151,963.63 1,152,385.78 588,896.02   
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12.2.2  รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

91,728.35 106,662.98 115,257.87 58,865.65 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์  
ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

20,587.73 42,864.24 24,924.81 18,598.77 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 385.67 510.16 605.70 364.96 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด 

14,689.32 17,574.03 19,172.98 9,986.70 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
สยำม จ ำกัด 

21,164.54 28,680.55 31,093.71 17,161.92 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited  ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. สผ. 
ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รำยกำรซ้ือสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

 
ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

25.47 25.88 26.76 - - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 
100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง)  เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTTEP Oman 
Company Limited 

2,377.51 3,637.68 4,183.76 1,337.53 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. 
ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
CompanLimited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มำร์
เก็ตต้ิง จ ำกัด 

0.42 - - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 

25 (ปตท. ถอืหุ้น พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 25 (ปตท. ถือ
หุ้นไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น  
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีโพลีเมอร์ มำร์เก็ตติ้ง 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สรุบถโสภณ  
นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที 
โพลีเมอร์  มำร์เก็ตติ้ง 

บริษัท บิซิเนส  
เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ ์
จ ำกัด 

263.30 238.41 136.31 177.62 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

- 11.17 18.83 6.29 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็น
ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 
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12.2.2   รำยกำรซ้ือสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ำกัด 

115.07 102.78 129.79 62.42 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

35.38 34.50 46.41 23.97 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

541.00 1,710.05 3,008.50 2,253.93 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Corporation 

- 0.58 13.20 11.04 - Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 
100 (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., 
Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- 941.50 - - - PTT International Trading Pte Ltd  ถือหุ้น
ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น PTT International 
Trading Pte Ltd ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

- - 55.54 23.53 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP Australasia 
(Ashmore Cartier) Pty 
Limited 

- - 1,749.26 10,548.30 - PTTEP Australia Perth Pty Limited   ถือหุ้น
ร้อยละ 100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP 
Australia Perth Pty Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จ ำกัด - - - 4,006.97 - PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 (บมจ. ปตท. 
ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น  PTTEP 
Offshore Investment Company Limited ร้อย
ละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อย
ละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2   รำยกำรซ้ือสินค้ำและบรกิำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บริษทัย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บริษทัรว่ม และบริษัทอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ทรำนส์  
ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,270.94 1,133.39 1,305.96 568.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Orange Energy Limited 6,592.08 5,654.06 8,966.38 3,438.68 - PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ถือหุ้นร้อยละ 53.9496 

    (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น  
 PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.
 ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ  
    หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 4,698.81 5,050.81 8,008.75 3,328.54 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited ถือหุ้นร้อยละ 25.0009 
    (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 ถือหุ้น  PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100) (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.   
     ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

17,553.19 22,923.66 21,523.32 10,346.00 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited ถือหุ้นร้อยละ 25.50 
    (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุ้น  PTTEP Offshore Investment Company  
 Limited ร้อยละ 100) (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ. ปตท.สผ.  
    ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทร่วม 

บริษัท  ไทยออยล ์จ ำกัด  
(มหำชน) 

195,878.37 201,666.11 187,022.40 93,524.52 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็น 
กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็นกรรมกำร
ของ บมจ. ไทยออยล์  

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็น
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

109,752.96 124,599.88 108,937.01 45,792.41 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์  เอื้อ
นฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

6.77 15.01 6.03 0.65 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
    ร้อยละ 60 (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล 
    เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

924.82 1,133.29 1,436.64 816.23 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

924.82 1,133.29 1,436.64 816.23 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 (ปตท. ถือหุ้น    
   ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

18,346.59 21,938.84 22,670.96 15,361.39 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำร 
ของ  บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ)  
เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

17,240.91 11,160.50 17,379.53 5,771.27 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์
และกำรกลั่น จ ำกัด
(มหำชน) 

181,900.30 - - - -  ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษัท ปตท.  
 เคมิคอล  จ ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 2,674.95 5,562.76 1,063.22 - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น 
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
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12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

278.96 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั  
   ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด  
 (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

3.92 0.81 12.02 7.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อยละ 
    65.29) 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40   
   (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ  
   48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น    
   ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

50,498.03 256,399.32 187,275.56 109,815.93 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมตกิส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.  
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

FST Aviation Services 
Limited - 0.58 1.15 

0.61 - PTT Philippines Corporation ถือหุ้น 
  ร้อยละ 25  
  (Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้น PTT  
  Philippines Corporation ร้อยละ 100) 
  (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd.  
  ร้อยละ 100) 

–––– 
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12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) ความสัมพันธ์   

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

- - 5.37 - -   ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
    ร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล   
    เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น    
    ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-   บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือ 
    หุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

–––– 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน     
  

บริษัท ขนส่งน้ ำมัน 
ทำงท่อ จ ำกัด  

55.89 49.35 53.84 27.44 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ. บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือหุ้น   
    บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ. บริกำรเชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้นร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร  
    เชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด 

326.35 659.99 132.15 14.73 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

5,510.12 4,807.99 4,851.43 2,507.62 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลู้บเบส 

บริษัท น้ ำมันไออำร์พีซี 
จ ำกัด 

- 28.18 337.30 115.79 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมกำรของ บจ.น้ ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จ ำกัด (มหำชน) 

197.55 274.53 422.47 205.56 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย  
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 12.2.2 รำยกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร เป็นรำยกำรที่ ปตท. ซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำรจำก บรษิัทย่อย  กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน บรษิัทร่วม และบริษทัอื่นทีเ่กี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำร
บินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

- 336.40 807.84 452.21 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน 
จ ำกัด 

- 39.12 15.60 - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ   
    กำรค้ำ 
-   ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน 
จ ำกัด 

- 6.33 23.84 34.85 -  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล ) เป็น 
    กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด - 346.15 839.81 548.90 -  บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50 
   (บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้น บจ. ไทยออยล์  
   เอทำนอล ร้อยละ 99.99  
   ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยท์ิพย์ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 1,730.32 81.75 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

รวม 765,625.27 866,781.57 775,252.33 416,189.99   
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        
Subic Bay Energy Co., Ltd. 22.26 22.38 20.03 9.98 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 1,279.41 1,244.10 1,124.15 416.82 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีท ีเอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท พี
ทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียนชื่อ
เป็น บริษัท  
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด) 

1,160.89 1,201.03 1,201.89 583.07 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์)  
เป็นประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีททีี เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสุพัฒนพงษ์ 
   พันธ์มีเชำว์  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์ ) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส  

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

25.20 26.51 24.65 11.04 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 267.39 247.75 211.81 91.20 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

26.58 24.82 17.16 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด
ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อย
ละ 100 ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. 
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

57.89 - - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พีททีี โพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

66.92 85.35 61.98 28.34 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

0.33 1.45 1.42 0.73 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

PTT (Lao) Co., Ltd. - 5.86 8.93 4.02 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้น 
 ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) 
 Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
  

- 6.96 71.73 53.49 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Green Energy Pte., Ltd. 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd.  

- - 8.84 9.40 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดต้ัง
บริษัท เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

- 12.39 37.46 29.20 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai – Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- - - 5.36 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม        

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

75.99 167.23 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท. 

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำย
ไพรินทร์  ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที        
โกลบอล เคมิคอล 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.3 รำยกำรดอกเบี้ยรับจำกบรษิัทย่อย กิจกำรทีค่วบคุมร่วมกัน บริษทัร่วม และบรษิัทอื่นที่เกี่ยวขอ้งกัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์
และกำรกลั่น จ ำกัด 
(มหำชน) 

253.08 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด  
   (มหำชน) 

–––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

1.44 - - 34.37 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด 11.66 - - - -  ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
    อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั 
   โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

- 3.13 - - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท บำงปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น จ ำกัด 

- - 0.02 - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ
อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดให้ บจ.  
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 25  
ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

รวม 3,249.04 3,048.96 2,790.07 1,277.02   
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12.2.4 รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
12.2.4.1  รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย      

บริษัท ปตท.ส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

264.87 174.88 222.73 219.49 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์   
ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

925.06 4,551.17 29,824.34 3,556.32 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

Subic Bay Energy  Co., 
Ltd. 

6,297.06 5,499.09 3,479.40 3,054.34 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  

1.35 2.56 1.71 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation  

5.38 7.92 9.89 21.00 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จ ำกัด 

- - 0.09 0.19 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

253.61 971.29 1,002.91 545.54 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือ  

–––– 
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12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

PTT (Cambodia) Limited 508.03 589.67 694.68 704.39 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

15.66 38.97 123.14 1.43 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม 
จ ำกัด 

18.68 42.65 34.87 31.68 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 51 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ   
   65.29) 

11 -  PTTEP Offshore Investment Company Limited  
12    ถือหุ้นร้อยละ 49 

(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP 
Offshore Investment Company Limited ร้อยละ 100) 

13 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ
ค้ำปลีก จ ำกัด 

2,180.96 2,375.15 2,372.14 2,066.07 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
    กรรมกำร ของ บจ.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

PTT (Lao) Co., Ltd. 364.59 458.19 677.05 737.82 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิส
เซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 

- - 0.40 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

0.94 1.29 0.74 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
    เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

- - 0.07 - -   ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-   ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.   
    ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง 
จ ำกัด 

0.37 0.20 0.34 0.27 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 
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12.2.4.1 รำยกำรลกูหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท อมตะ จัดจ ำหน่ำย
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

134.94 326.52 381.92 200.99 -  บจ. ปตท.จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ ถือหุ้นร้อยละ 80   
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.จ ำหน่ำยกำ๊ซธรรมชำติ จ ำกัด  
   ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

3.82 0.09 
 

- - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน 
  ที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด 
  ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
  ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
  บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

15.76 246.31 - - - PTT International Trading Pte Ltd ถือหุ้นร้อยละ 100  
   (ปตท.ถือหุ้น PTT International Trading Pte Ltd  
   ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มนิัล จ ำกัด 

0.11 - 0.12 0.01 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTTEP International 
Limited (Yangon Branch) 

- - - 59.29 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100   
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ ำกัด 

378.01 1,020.29 1,337.35 270.59 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-
มำเลเซีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

0.02 0.72 (0.01) 0.09 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 27 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ 
น้ ำเย็น จ ำกัด 

87.22 148.60 145.36 192.10 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd 

14.84 64.64 43.45 30.63 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ. 
   อินเตอร์เนชั่นแนล รอ้ยละ 100 และ ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น 
   ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิ
คอล จ ำกัด 

271.77 1,589.93 1,835.69 2,415.07 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม        

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

1,552.78 1,102.23 - - -  ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท พีทีที  
   ยูทิลิตี้ จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั โกลบอล เพำเวอร์  
   ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

  บริษัท ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

205.67 184.36 153.00 155.39 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

4,164.91 6,961.50 5,164.80 7,401.19 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์   
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

139.21 138.90 148.89 147.22 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยออยล์ เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

262.41 562.55 623.52  266.76 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 73.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็นประธำน 
  กรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์เพำเวอร์ 
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12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

14,753.85 12,384.29 4,995.39 16,633.35 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่  
    เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำร
ของ  บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) 
เป็นกรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ 
จ ำกัด 

787.08 885.66 - - -  ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย)    
จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  
โกลบอล   เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

––– 

บริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

8,041.25 12,685.11 10,448.20 7,589.21  
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท  ไทยออยล ์จ ำกัด  
(มหำชน) 

7,770.49 11,019.00 14,867.28 8,646.67  
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็น

กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ำกัด 

- - 3,079.36 3,206.29  
 

- บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีท ียูทิลิตี้ ได้ควบรวมกัน
เป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด เม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2556
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 

- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 30.31 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.    
พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 48.89)  

- บมจ. ไทยออยล์  ถอืหุ้นร้อยละ 11.88 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์    
ร้อยละ 49.10)  

- บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71(บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น ไทย
ออยล์ เพำเวอร์ ร้อยละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 
49.10)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำน 
    กรรมกำรของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม  นำยวีรศักดิ์   
   โฆสิตไพศำล) เป็นกรรมกำรของ  บจ. โกลบอล เพำเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่
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12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

21,970.89 26,427.42 33,667.80 34,289.06  
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ ์
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

- 0.09 - 0.09  
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น   ร้อยละ 60 
  (ปตท. ถือหุ้น พีทีที โกลบอล เคมคิอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศ์สินอุดม) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 3.27 1.73 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดให้ บมจ. 
   พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั้งแต่  
   2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล   
   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ระยองโอเลฟินส ์
จ ำกัด 

1,573.61 3,905.50 3,058.43 1,390.55  
 

-  บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ ถอืหุ้นร้อยละ 14.27   
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส ์ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไออำร์พีซี โพลอีอล 
จ ำกัด 

- - - 0.30 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 30 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

11.54 71.26 65.49 82.13  
 

-  บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลู้บเบส 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

- - 0.09 0.09  
 

- ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วน 
  ที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด 
  ให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
  ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น  
  บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด 
 

(1.11) 0.29 283.45 0.49  
 

-  บมจ. ไทยออยล์ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท บำงกอก 
โพลีเอททีลีน จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.05 0.02 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

34.12 32.06 36.74 21.53  
 

-  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้น 
   ร้อยละ 24.98 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.    
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. วีนิไทย 

บริษัท บำงปะอิน โคเจนเนอ
เรชั่น จ ำกัด 

- - 326.95 179.01  
 

- ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดให้  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
   ร้อยละ 25  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 
 

 

––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 31 

 

12.2.4.1 รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ   (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 1,590.17 1,341.95 1,484.14 2,428.76  
 

- ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 
   15 ตั้งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์ )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน 
จ ำกัด 

1,443.34 4,121.43 -  - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท ไทยออยล์มำรีน จ ำกัด 29.57 3.76 10.74 0.71  
 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล ) เป็น 
    กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 2.23 0.95  
 

- ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
   อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดให้ บมจ. 
   พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั้งแต่  
   2 พฤษภำคม 2556  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล   
   เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด 0.34 - 1.23 1.27  
 

-  บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถือหุ้นร้อยละ 50  
   (บจ. ไทยออยล์ถอืหุ้นไทยออยล์ เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น บมจ.ไทยออยล์ 
   ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  
   ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยท์ิพย์ 

รวมลูกหนี้การค้า 76,076.49 99,939.24 120,606.11 96,548.33   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (344.88) (323.26) (301.88) (302.61)   

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 75,731.61 99,615.98 120,304.23 96,245.72   



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 32 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

10.32 48.80 11.07 6.77 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์   
ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International Trading 
Pte. Ltd. 

5.62 12.50 38.93 6.58 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

275.18 7.23 5.96 2.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 

3.42 2.25 0.75 - - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

11.18 8.97 9.43 1.95 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษีท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

3.90 6.70 7.47 2.97 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
    เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 33 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.สผ. สยำม จ ำกัด 0.25 - - - - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited 
 ถือหุ้นร้อยละ 49 
    (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP Offshore Investment 
 Company Limited ร้อยละ 100 
 ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

0.83 0.72 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
 บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
- บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. โกลบอล 
 เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 17.34 25.35 17.96 7.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT (Cambodia) Limited 3.52 5.38 10.66 17.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTT (Lao) Co., Ltd. - 0.10 0.70 14.16 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 

 (ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 
–––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. 5.18 5.97 7.27 3.98 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 

4.65 6.26 7.06 2.83 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 25 (ปตท. 

ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 
-   บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 

ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตต้ิง 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ   
นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที  
โพลีเมอร์  มำร์เก็ตติ้ง 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

0.10 0.29 0.67 0.34 - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้นร้อยละ 25 ถือหุ้นร้อยละ 25 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นร้อยละ 75 (บมจ. 

ปตท.สผ. ถือหุ้น บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ร้อย
ละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

1.58 9.14 22.17 11.20 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

8.17 6.90 9.95 1.90 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
ของ  บจ.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด) 

22.13 23.98 24.84 5.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์)  
   เป็นประธำนกรรมกำรของ  บจ.พทีีท ีเอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสุพัฒนพงษ์ 
   พันธ์มีเชำว์  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์ ) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส  

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

10.05 17.61 18.23 30.08 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บ 
เบล็นดิ้ง จ ำกัด 

1.91 7.72 8.42 0.55 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
 (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลกี ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

7.54 7.62 7.01 1.50 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

21.37 25.40 30.82 29.71 - PTT Green Energy Pte. Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น PTT Green Energy Pte. Ltd. ร้อยละ 100) 

––––  

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
 

- 6.96 78.69 132.17 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Green Energy Pte., Ltd. 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- - 11.23 0.80 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดต้ังบริษัท 
 เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Regional Treasury Center Pte., Ltd. 

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. - - 0.53 2.05 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 35 

 

12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 
บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - - 85.83 2.06 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
PTTEP Australasia (Ashmore 
Cartier) Pty Limited 

- - - 0.82 - PTTEP Australia Perth Pty Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP Australia Perth Pty 
 Limited ร้อยละ 100) 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTT Philippines Corporation - - - 0.12 - Subic Bay Energy Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ร้อยละ 100) 

–––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

2.60 5.80 2.97 4.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น 
จ ำกัด 

3.86 3.09 1.08 0.49 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

13.56 24.19 9.88 3.43 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส์ จ ำกัด 

1.28 1.63 2.43 0.55 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็มซีซ ีไบโอเคม 
จ ำกัด 

1.52 5.59 5.22 11.59 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- - 0.37 6.55 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 
Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - 0.14 1.04 - PTT International Holding Limited ถือหุ้นร้อยละ 40 
(บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ถือหุ้น PTT 
International Holding Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือ
หุ้น บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ร้อยละ 100) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่
เหลือ 

- ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่น
แนล จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท พทีีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด  

–––– 

บริษัทร่วม       
บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

18.48 6.60 15.28 3.85 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยออยล์ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ไทยออยล์  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็นกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไทย
ออยล ์

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด 9.65 11.93 - - - ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
 อิสระ (ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 
 โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

–––– 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

4.09 4,115.36 10.28 31.37 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) 
เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

 

1.43 2.11 2.83 0.42 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ36.44 
- บมจ. ไทยออยล์ ถอืหุ้นร้อยละ 9.19 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- - 10.27 3.60 - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ บจ. พีทีท ี
ยูทิลิตี ้ ได้ควบรวมกันเป็น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด เม่ือวันที่ 10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 30.31 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 
48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

- บจ.ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 (บมจ.ไทย
ออยล์ ถือหุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ รอ้ยละ 73.99) (ปตท. 
ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม  นำยวีรศักดิ์   
   โฆสิตไพศำล) เป็นกรรมกำรของ  บจ. โกลบอล เพำเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด  

3.76 2.01 2.61 0.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40  
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. 
ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. 
ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 15.51 17.35 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ 
นวนคร จ ำกัด 

- 0.22 0.44 - - ณ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่

- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถือหุ้นร้อยละ 30 
- ตั้งแต่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โก

ลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

––– 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ำกัด 

233.96 182.50 90.31 139.75 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้นร้อยละ 

20 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40 

(ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล ร้อยละ 
48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือหุ้น 
บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

29.03 26.55 30.90 29.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

17.62 22.63 21.59 64.20 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

Vietnam LPG Co.,Ltd. 0.67 0.64 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

4.56 4.56 4.56 4.56 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

- - 0.01 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศ์สินอุดม) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์  
   แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

284.35 38.49 33.38 45.99 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
 (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
 และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
 กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
 พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด 1.81 0.04 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท บำงกอกโพลีเอททีลีน 
จ ำกัด (มหำชน) 

1.02 0.01 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บมจ. บำงกอกโพลีเอททีลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

–––– 

บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จ ำกัด 0.01 0.03 - - - บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 5.91 
 (ปตท. ถือหุ้น บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท. มำร์ท จ ำกัด 16.09 16.09 16.09 16.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 
- ช ำระบัญชีแล้วเสร็จเม่ือวันที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

27.21 27.33 - - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 14.96 2.53 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที ่
 ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดให้  
 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
 ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที  
 โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด - 0.01 - - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 
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12.2.4.2 รำยกำรลูกหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท น้ ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด  0.02 0.12 0.03 0.06 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมกำรของ บจ.น้ ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ 
เซอร์วิส จ ำกัด 

- - 0.15 0.23 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  ( นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล ) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

- - 1.49 0.69 - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
 บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
- บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 100 
 ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ. โกลบอล 
 เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ไทยแทงค์ เทอมินัล 
จ ำกัด 

- - 0.01 0.01 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 51 
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.89)  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำนวนคร 
จ ำกัด 

- - - 0.24 - ณ 7 กุมภำพันธ์ 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่ถือ 
 อยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
 บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 30 
 ตั้งแต่ 7 กุมภำพันธ์ 2557 (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล 
 เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

–––– 

รวมลูกหนี้อ่ืน 1,106.85 4,750.73 692.93 656.22   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16.09) (16.09) (16.09) (16.09)   

รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 1,090.76 4,734.64 676.84 640.13   
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12.2.4.3 รำยกำรเงินจ่ำยล่วงหน้ำระยะส้ัน 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย       

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 153.98 60.26 - - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 51.05 
    ( ปตท. ถอืหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
    ร้อยละ 100) 

––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์ จ ำกัด 

- 0.75 0.28 1.69 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น
ร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 
65.29) 

––– 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

317.60 433.63 439.71 145.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย 

รวม 471.58 494.64 439.99 146.69   
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12.2.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด - - 2,237.00 2,350.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

500.00 700.00 800.00 800.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
 กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

60.00 60.00 - - -  ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

-   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อย
ละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ.
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

––––– 

บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จ ำกัด 

- - 280.00 740.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

37.17 34.02 37.51 36.29 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Lao) Co., Ltd. - 11.00 17.00 19.50 - PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. 
ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Green Energy Pte., Ltd. 
 

- 1,219.43 3,365.82 3,489.63 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100  -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Green Energy Pte., Ltd. 

PTT Regional Treasury 
Center Pte. Ltd. 

- - 2,941.00 - -   ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-   PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดตั้ง

บริษัทเม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนฤมิต) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ  PTT Regional Treasury Center  
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12.2.4.4 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
Trans Thai – Malaysia 
(Malaysia) Sbn. Bhd. 

- - - 1,195.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม 5,420.99 2,024.45 9,678.33 8,630.94   
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12.2.4.5 รำยกำรลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ป ี 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทร่วม        
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

- - 30.98 31.85 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้น 
    ส่วนที่เหลือ  

 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ.บำงจำก
ปิโตรเลียม 

รวม - - 30.98 31.85   
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12.2.5 รำยกำรลูกหนี้ เงินจ่ำยล่วงหน้ำ และเงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

12.2.5.1 รำยกำรลูกหนี้อื่นระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

- - 44.62 73.82 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม        
บริษัท สตำร์ปิโตรเลียม 
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

- - 4,113.67 4,113.67 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์   
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

รวม - - 4,158.29 4,187.49   
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12.2.5.2 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 23,408.00 21,597.00 18,797.00 17,747.07 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 

580.00 580.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  บมจ.ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและ
พลังงำนร่วม จ ำกัด 

420.00 360.00 - - -   ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที่
ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดให้ 
บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

-   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 
100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น บจ.    
โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 
จ ำกัด 

4,191.97 3,480.58 2,668.17  
 

2,257.81 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 
บริษัท พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล 
จ ำกัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท พีทีที 
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด) 

22,347.64 45,480.99 48,537.46 48,467.58 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์)  
เป็นประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีททีี เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสุพัฒนพงษ์ 
   พันธ์มเีชำว์  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์ ) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส  

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

1,750.10 1,540.00 990.00  330.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.5.2 รำยกำรเงินให้กู้ยืมระยะยำว (ต่อ)  
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

PTT (Lao) Co., Ltd. - 159.00 142.00 131.00 -  PTT (Cambodia) Limited ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุ้น  
   PTT (Cambodia) Limited ร้อยละ 100) 

–––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท พีทีที อำซำฮี  
เคมิคอล จ ำกัด 

- 1,034.99 2,534.37 2,505.95 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม 52,697.71 74,232.56 74,249.00 72,019.41   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - (16,259.07)   

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 52,697.71 74,232.56 74,249.00 55,760.34   
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12.2.5.3 รำยกำรลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
(ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทร่วม        
บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

- - 1,209.29 1,193.14 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ  
   บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

รวม - - 1,209.29 1,193.14   

 
 
 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 50 

 

12.2.6 รำยกำรเจ้ำหนี้กจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

8,123.38 16,233.58 17,521.55 10,658.21 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือ  

 

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์   
ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

PTT International 
Trading Pte. Ltd. 

344.93 589.26 1,822.48 7,112.97 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 

PTT (Cambodia) Limited 54.16 73.46 139.15 123.58 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจ 
ค้ำปลีก จ ำกัด 

0.03 0.03 0.81 - -  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้น รอ้ยละ 100  (ปตท. 
ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน
กรรมกำร ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ปตท.สผ. อนิเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด 

2,242.59 2,531.67 3,077.54 2,231.29 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.      
  ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Australasia(Ashmore 
Cartier)Pty Limited 

- - - 2,265.47 - PTTEP Australia Perth Pty Limited   ถือหุ้นร้อยละ 
100 (บมจ. ปตท.สผ. ถือหุ้น PTTEP Australia Perth 
Pty Limited ร้อยละ 100) 

  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 1,933.00 4,917.47 4,566.26 2,240.22 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น 
  ร้อยละ 51 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited  
   ถือหุ้นร้อยละ 49 (บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิต  
   ปิโตรเลียมถือหุ้น PTTEP Offshore Investment   
   Company Limited ร้อยละ 100) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.  
   ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Oman Company 
Limited 

511.49 - - 342.94 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุ้นร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 1.85 1.36 11.49 13.80 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

2.81 1.51 0.65 5.25 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
   เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

PTT Philippines Corportion - - 5.51 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้นร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุ้น Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

19.33 237.29 - - -  PTT International Trading Pte Ltd ถือหุ้นร้อยละ 
100 ( ปตท.ถือหุ้น PTT International Trading Pte 
Ltd ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จ ำกัด - - - 1,318.74 -  PTTEP Offshore Investment Company 
   Limited ถือหุ้นร้อยละ 100 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือหุ้น 
PTTEP Offshore Investment Company Limited ร้อย
ละ 100) 
  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 148.38 154.41 209.31 401.49 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติ จ ำกัด 

- - - 2.00 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 

 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

- 6.60 5.29 5.68 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

207.38 198.31 245.14 256.87 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 
 

–––– 

Orange Energy Limited 597.36 716.05 1,580.82 440.04 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 53.9496 
 (บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100)   
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B8/32 Partners Limited 554.49 666.97 1,113.47 415.37 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25.0009 
 (บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO ร้อยละ 100) 
 (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Company 

3,734.43 3,828.65 4,034.32 1,841.18 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุ้นร้อยละ 25.50 
 (บริษทั ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 จ ำกัด (มหำชน)  ถือหุ้น  PTTEPO  ร้อยละ 100) 
 (ปตท.  ถอืหุ้น บมจ.ปตท.สผ. รอ้ยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทร่วม       

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  
(มหำชน) 

9,883.41 12,336.39 11,557.34 6,656.82 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็นกรรมกำร 
และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. 
ไทยออยล์ 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

9,329.15 9,349.17 9,475.52 5,833.52 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์   
   เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม  
   รีไฟน์นิ่ง 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

69.36 155.74 158.70 156.28 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

0.10 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด  
 (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

––– 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม 
จ ำกัด (มหำชน) 

1,567.30 1,393.40 1,566.87 303.07 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์    
   นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.บำงจำก 
   ปิโตรเลียม 
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 12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่)  
  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

854.67 1,637.69 1,705.84 2,568.25 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือหุ้นส่วน 
   ที่เหลือ 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำรของ  
บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
กำรกลั่น จ ำกัด (มหำชน) 

39.10 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จ ำกัด (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด  (มหำชน) 

––– 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 263.46 884.66 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุนส่วนที ่
   ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดให้  
   บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ. พีทีที  
   โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ำกัด (มหำชน) 

17,021.70 21,078.96 15,652.08 15,146.72 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือหุ้นส่วน

ที่เหลือ  
 

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชตถิำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท ขนส่งน้ ำมัน 
ทำงท่อ จ ำกัด  

4.41 6.18 4.70 3.90 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือ

หุ้น บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ.บริกำรเชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ถือหุ้น

ร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร
เชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 

- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยลู้บเบส จ ำกัด 
(มหำชน) 

333.01 300.92 255.23 248.97 - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล)   
   เป็นประธำนกรรมกำร ของ  บมจ.ไทยลู้บเบส 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน จ ำกัด  - - 504.87 - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือ
หุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำร  บจ. ไทยพำรำไซลีน 

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

- 0.01 0.02 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย 
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12.2.6.1 รำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำ (ตอ่) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบนิ
กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

- 72.68 86.33 69.03 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.  ถอืหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด - 7.03 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ 
    กำรค้ำ 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท น้ ำมันไออำร์พีซี จ ำกัด - 1.05 36.78 37.71 - บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 99.99  
 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ  38.51) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
    กรรมกำรของ บจ.น้ ำมัน ไออำร์พีซี 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 209.76 14.07 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100   
   ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถอืหุ้น บมจ.  
   พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ำกัด - - 103.50 83.60 - บจ. ไทยออยล์ เอทำนอล ถอืหุ้นร้อยละ 50  
  (บจ. ไทยออยล์ถือหุ้นไทยออยล ์เอทำนอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถอืหุ้น บมจ.ไทยออยล์ 
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท.  
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์  โฆสิตไพศำล) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ บจ. ทรัพยท์ิพย์ 

บริษัท ไทยออยล์ มำรีน จ ำกัด - - 6.00 - - บมจ. ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท.  (นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล ) เป็น 
    กรรมกำร ของ บจ. ไทยออยล์มำรีน 

รวม 57,841.29 77,380.50 75,657.33 60,797.05   
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนีอ้ื่น 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        
บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 

1,139.41 1,135.50 
 

1,019.18 1,012.41 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท. (นำยอรรถพล ใหญ่สว่ำง  นำยไพรินทร์  ชูโชติ
ถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ) เป็นกรรมกำรของ บมจ. 
ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยเทวินทร์  วงศ์วำนิช) เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ำหน่ำย 
ก๊ำซธรรมชำติ จ ำกัด 

5.18 7.48 20.52 5.84 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 

0.78 0.54 0.95 1.20 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 25 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์) เป็นประธำน
กรรมกำรของ บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มำร์เก็ตต้ิง 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ   
นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำรของ บจ. พีทีที  
โพลีเมอร์  มำร์เก็ตติ้ง 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

6.43 10.45 10.71 2.27 - บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
ร้อยละ 100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

- 0.82 2.39 0.46 -  บจ. บิซิเนส  เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ำกัด 
 ถือหุ้นร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุ้นบจ บิซิเนส เซอร์วิสเซส   
    อัลไล  แอนซ์ รอ้ยละ 25) 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร) เป็นประธำน 
  กรรมกำร ของ  บจ.สปอร์ต เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - - 0.05 0.10 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

27.23 14.38 26.97 38.26 -  บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ถือหุ้น        
    ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

103.37 200.12 292.33 246.36 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
 ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.สยำม จ ำกัด 0.06 0.04 0.05 0.16 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 51 

- PTTEP Offshore Investment Company 
Limited  ถือหุ้นร้อยละ 49 
(บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือ
หุ้น PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ร้อยละ 100) 
(ปตท. ถือหุ้น บมจ. ปตท.สผ. ร้อยละ 
65.29) 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท 
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียน
ชื่อเป็น บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด) 

3.85 0.15 1.26 1.26 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีทีท ีเอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส -   
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสุพัฒนพงษ์ 
   พันธ์มีเชำว์  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์ ) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส  

บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ ำกัด 6.12 6.20 6.16 3.06 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 51.05 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ.ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส 
จ ำกัด 

1.00 - - - - บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือ
หุ้นร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

- บจ. ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้น 
ร้อยละ 75 

–––– 

PTT International Trading  
Pte. Ltd. 

- 4.22 67.90 36.56 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรำกร  กุลธรรม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ ประหำรข้ำศึก) เป็น 
   กรรมกำรของ PTT International Trading Pte. Ltd. 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 1.24 2.47 0.74 3.48 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จ ำกัด 

12.94 1.05 1.09 2.51 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 2.98 2.48 6.99 1.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

0.50 0.40 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
  หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์  
  ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
   ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556  
   (ปตท. ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
   จ ำกัด ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์  
โลจิสติกส์ จ ำกัด 

1.69 0.80 2.07 0.71 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
    เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

0.66 0.90 0.60 0.44 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy Co., Ltd. - - - 1.25 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT (Cambodia) Limited - - - 1.61 -  ปตท.  ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

PTT Lao Co.,Ltd. - - - 0.62 - PTT (Cambodia) Limited  ถือหุ้นร้อยละ 100 
(ปตท. ถือหุ้น PTT (Cambodia) Limited 
ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Regional Treasury Center 
Pte.Ltd. 

- - - 0.48 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
-  PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. จัดต้ัง
บริษัท เม่ือวันที่ 27 สิงหำคม 2556 

–––– 

PTT Oil Myanmar Co.,Ltd. - - - 0.27 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนีอ้ื่น (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        
บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.27 - 27.33 6.59 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น 
จ ำกัด 

0.72 0.72 0.72 0.72 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

PTT FLNG Limited - 0.75 0.53 0.53 - บมจ. ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ถือหุ้น    
ร้อยละ 50 

- บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด ถือหุ้น
ร้อยละ 50 (ปตท. ถือหุ้นใน บมจ. ปตท. ส ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม และพีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอส
เซส ร้อยละ 65.29 และ 100 ตำมล ำดับ) 

-  ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษทั พีทีที 
อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเปน็ บริษัท  
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด 

- กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์)  เป็นประธำน 
 กรรมกำรของ PTT FLNG Limited 
 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส ์
จ ำกัด 

0.66 0.66 0.66 0.66 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 41.44 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 

ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล 
จ ำกัด 

2.37 2.28 2.69 2.24 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(มำเลเซีย) จ ำกัด 

- - - 0.09 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
Nam Lik 1 Power Company 
Limited 

- - - 0.19 - PTT International Holding Limited ถือหุ้น  
    ร้อยละ 40 
 (บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ถือหุ้น 
 PTT International Holding Limited ร้อยละ 100 
 ปตท. ถือหุ้น บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รซีอสเซส 
    ร้อยละ 100) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 
-  ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษทั พีทีที 
อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปลี่ยนชื่อเปน็ บริษัท พี
ทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ำกัด 

 

บริษัทร่วม 

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด  (มหำชน) 9.12 5.61 8.97 18.78 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-   กรรมกำรของ ปตท. ( นำยทศพร ศิริสัมพันธ์ ) เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์ 
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ)  เป็น 
    กรรมกำรของ บมจ. ไทยออยล์  
-   ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวีรศักดิ์ โฆษิตไพศำล) เป็นกรรมกำร และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ไทยออยล์ 

บริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด 
(มหำชน) 

221.96 384.87 404.54 417.24 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ 
 ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถำนะจำก 
   บริษัทอืน่ที่เกี่ยวข้องเป็นบริษัทร่วม ) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์  นำยสรำกร   
 กุลธรรม) เป็นกรรมกำรของ บมจ.บำงจำกปิโตรเลียม 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จ ำกัด 

3.34 3.36 4.17 4.39 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36.44 
-  บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 9.19  
    (ปตท.  ถือหุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำน 
กรรมกำรของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
  

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด 0.47 0.49 - - - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
  ทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ  
  100 ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
  บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89)  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็นกรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จ ำกัด 0.49 0.50 - - -  ณ 10 มกรำคม 2556 รวมกับ บริษัท  
   ผลิตไฟฟ้ำอิสระ(ประเทศไทย) จ ำกัด เปลี่ยนชื่อ 
   เป็น บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด 

––– 

บริษัท ไออำร์พีซี จ ำกัด 
(มหำชน) 

9.41 2.76 35.16 88.55 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยวัชรกิติ  วัชโรทัย ) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.
ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล  นำยสรัญ  รังคสิริ) เป็น
กรรมกำรของ บมจ.ไออำร์พีซี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุกฤตย์  สุรบถโสภณ) เป็น 
   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของ บมจ.ไออำร์พีซี 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) 

27.37 - - - - ณ 19 ตุลำคม 2554 รวมกับ บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกลั่น จ ำกัด  
 (มหำชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พีททีี  
   โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

––– 

บริษัท พีทีที โกลบอล  
เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 

- 20.45 172.20 230.83 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของปตท.ถือ

หุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด์ เอนจิเนียริง จ ำกัด 

14.44 29.21 39.74 19.60 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร วงศ์สินอุดม) เป็นประธำนกรรมกำร 
    ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์
จ ำกัด 

302.07 303.76 
 

334.82 111.40 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้น  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

- 45.72 75.72 - - ณ 31 ตุลำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23 ของหุ้น 
  ทั้งหมดให้ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ 

––––– 
 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จ ำกัด 

- - 20.00 - - บจ. ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (ประเทศไทย) และ  
14 บจ. พีทีที ยูทิลิตี ้ได้ควบรวมกันเป็น บจ. 
15 โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ เม่ือวันที่  
16 10 มกรำคม 2556 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 
- บมจ. พีทีที โกลบอลเคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 

17 30.31 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล  
18 เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

- บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 11.88 
    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 49.10) 
-  บจ. ไทยออยล์ เพำเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 27.71 
(บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้น ไทยออยล์ เพำเวอร์ ร้อย
ละ 73.99) (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล์ ร้อยละ 
49.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสุรงค์  บลูกุล) เป็นประธำนกรรมกำร 
   ของ บจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม  นำยวีรศักดิ์   
   โฆสิตไพศำล) เป็นกรรมกำรของ  บจ. โกลบอล เพำเวอร์  
   ซินเนอร์ยี ่
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12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จ ำกัด 

- 8.33 10.68 0.12 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 
-  บมจ. ไทยออยล์  ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

-  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้น  
ร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล 
เคมีคอล ร้อยละ 48.89) 

-  บมจ.ไออำร์พีซี ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น 
บมจ. ไออำร์พีซี ร้อยละ 38.51) 

––––– 
 

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ 
จ ำกัด 

- - - 75.72 
 

- ณ 31 ตุลำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
  ส่วนที่ถืออยูท่ั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23 ของหุ้น 
  ทั้งหมดให้ บริษัท บี.กริม เพำเวอร์ 

 

บริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

0.99 - 0.02 0.02 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยอธิคม  เติบศิริ   นำยวิรัตน์   
เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมกำรของ  บมจ. สตำร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟน์นิ่ง 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน) 

19.97 16.06 16.09 13.14 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำงปริศนำ  ประหำรข้ำศึก) เป็นกรรมกำร 
  ของ  บมจ.ทิพยประกันภัย 

บริษัท ขนส่งน้ ำมันทำงท่อ จ ำกัด 0.01 0.01 0.03 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 0.00024 
- บมจ.บำงจำก ถือหุ้นร้อยละ 5.07 (ปตท. ถือหุ้น   
   บำงจำก ร้อยละ 27.22) 
- บมจ.บริกำรเชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ  
 ถือหุ้นร้อยละ 90.72 (ปตท. ถือหุ้น บมจ. บริกำร 
   เชื้อเพลิงกำรบิน กรุงเทพ ร้อยละ 7.06) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
   ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บริกำรเชื้อเพลิงกำรบนิ
กรุงเทพ จ ำกัด(มหำชน) 

56.15 - - - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

––– 

 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)                                          ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 65 

 

12.2.6.2 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์ 
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที โพลีเอทลิีน จ ำกัด 8.58 2.06 - - - ณ 30 สิงหำคม 2556 บจ. พีทีท ีโพลีเอทิลีน 
 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนำธุรกิจ 
    กำรค้ำ 
    ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช ำระบัญชี 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที โพลีเอทิลีน 

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 31.80 31.80 31.80 31.80 
 

- ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 
   15 ตั้งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์ )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ำกัด - - 0.64 0.14 - ณ 2 พฤษภำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 
   100 ตั้งแต่ 2 พฤษภำคม 2556 (ปตท. ถือหุ้น  
   บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ร้อยละ 48.89) 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นประธำน 
   กรรมกำรของ บจ.พีทีที ฟีนอล  
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยวิรัตน์  เอื้อนนฤมิต) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหำรของ ปตท. (นำยประมินทร์  พันทวีศักดิ์) เป็น 
   กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษัท วีนิไทย จ ำกัด (มหำชน) - - 0.34 - -  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถอืหุ้นร้อยละ 
 24.98 (ปตท. ถือหุ้นบมจ. พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล  ร้อยละ 48.89) 
-  ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ  
    ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร 
   ของ บจ. วีนิไทย 

รวม 2,023.63 2,247.77 2,646.81 2,383.09   
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12.2.6.3 รำยกำรเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย       
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ำกัด 3,063.39 129.11 596.34 1,796.93 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จ ำกัด 

34.50 277.59 373.23 371.80 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  
    เป็นประธำนกรรมกำรของ บจ. พทีีท ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและพลังงำน
ร่วม จ ำกัด 

211.67 171.52 - - - ณ 24 ธันวำคม 2556 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ 
 หุ้นทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
 จ ำกัด 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด ถือหุ้น  
  ร้อยละ 100  ตั้งแต่ 24 ธันวำคม 2556 (ปตท.  
  ถือหุ้น บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด  
  ร้อยละ 30.10) 

–––– 

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด 
(ณ วันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัท  
พีทีที อินเตอร์ชั่นแนล จ ำกัด เปล่ียน
ชื่อเป็น บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่  
รีซอสเซส จ ำกัด) 

1,571.70 41.51 686.35 564.02 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 -  กรรมกำรของ ปตท. (นำยจิตรพงษ์  กว้ำงสุขสถิตย์)  
เป็นประธำนกรรมกำรของ  บจ.พีททีี เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยณัฐชำติ  จำรุจินดำ  นำยสุพัฒนพงษ์ 
   พันธ์มีเชำว์  นำยชำครีย์  บูรณกำนนท์ ) เป็นกรรมกำรของ  
   บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส  

บริษัท พีทีที  แทงค์ เทอร์มินัล 
จ ำกัด 

33.25 218.00 329.79 9.36 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ ำกัด - - 165.56 48.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 –––– 

บริษัท ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก จ ำกัด 1,179.79 714.40 119.20 113.15 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 - ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
  ของ บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก 

รวม 6,094.30 1,552.13 2,270.47 2,903.57 
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12.2.6.4 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงก ำหนดภำยใน 1 ป ี

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- - 381.04 378.51 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม - - 381.04 378.51   
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12.2.6.5 รำยกำรหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน       

บริษัท ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

- - 5,863.08 5,605.85 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50  
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

รวม - - 5,863.08 5,605.85   
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 12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ระยะยำว 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   
การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัทย่อย        

บริษัท บิซิเนส  เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ ์จ ำกัด 

0.17 0.35 0.24 0.22 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำ
ปลีก จ ำกัด 

- - 0.10 0.10 
 

- บจ. ปตท. ธุรกิจค้ำปลีก ถือหุ้นร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุ้น บจ. ปตท.ธุรกิจค้ำปลีก ร้อยละ    
    100) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชวลิต  พันธ์ทอง) เป็นประธำนกรรมกำร 
 ของ บจ. ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน        

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำและน้ ำเย็น 
จ ำกัด 

13.15 12.43 11.70 11.34 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ำกัด (มหำชน) 

17.21 15.49 13.77 12.91 
 

-  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.89 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    กำรกลั่นควบรวมบริษัทเป็น บมจ.  
    พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ปตท. 
 ถือหุ้นส่วนที่เหลือ  

-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยประเสรฐิ  บุญสัมพันธ์) เป็น 
   ประธำนกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  กรรมกำรของ ปตท.(นำยสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ  นำยไพรินทร์   
   ชูโชติถำวร) เป็นกรรมกำรของ  บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยสรัญ  รังคสิริ  นำยอธิคม  เติบศิริ)  
   เป็นกรรมกำรของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยบวร  วงศ์สินอุดม) เป็นกรรมกำร  
   และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
   ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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12.2.6.6 รำยกำรเจ้ำหนี้อืน่ระยะยำว (ต่อ) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ปี 2555 
(ล้านบาท) 

ปี 2556 
 (ล้านบาท) 

30 มิ.ย. 2557 
(ล้านบาท) 

ความสัมพันธ์   

การถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) การบริหาร (ณ 30 มิถุนายน 2557) 

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 
จ ำกัด 

- 0.74 12.90 15.20 
 

- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 
    ร้อยละ 65.29) 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 40   
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล   
   ร้อยละ 48.89) 
- บมจ.ไทยออยล์ ถือหุ้นร้อยละ 20 (ปตท.  ถือ 
   หุ้น บมจ. ไทยออยล์  ร้อยละ 49.10) 

- ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยปิติพันธ์  เทพปฏิมำกรณ์)  เป็น 
 ประธำนกรรมกำร บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ 

บริษัทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

บริษัท รำชบุรีเพำเวอร์ จ ำกัด 654.50 622.70 590.90 575.00 
 

- ณ 25 มิถุนำยน 2557 ปตท.จ ำหน่ำยเงินลงทุน 
   ส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้น 
   ทั้งหมดให้ บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
- บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ถอืหุ้นร้อยละ 
   15 ตั้งแต่ 25 มิถุนำยน 2557 (ปตท. ถือหุ้น  
   บจ.โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ร้อยละ 30.10 

-  ผู้บริหำรของ ปตท. (นำยชำครีย์ บรูณกำนนท์ )   
   เป็นกรรมกำร ของ  บจ. รำชบุรีเพำเวอร์ 

รวม 685.03 651.71 629.61 614.77   
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12.3        รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

(1) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับรัฐวิสำหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบำล 

 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. มีสถำนะเป็นบริษัทน้ ำมันแห่งชำติซ่ึงรัฐบำลได้มีนโยบำยโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2545 ให้
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่จะซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงจ ำนวนตั้งแต่ 10 ,000 ลิตรขึ้นไป ต้องซ้ือจำก ปตท. หรือบริษัท บำงจำก
ปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) เท่ำนั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีกำรขำยผลิตภัณฑ์น้ ำมันเช้ือเพลิงให้รัฐวิสำหกิจได้แก่ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร กำรรถไฟแห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม หำกรัฐวิสำหกิจมียอดค้ำงช ำระค่ำ
ซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ปตท. สำมำรถคิดดอกเบี้ยจำกยอดค้ำงช ำระดังกล่ำว 

(2) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 

ลักษณะของรำยกำร 

(1) รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ลักษณะรายการ มูลค่าสิ้นสุด 
มิถุนายน 2557 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้ 
ก๊ำซแอลพีจี               44,439.185  เมตริกตัน 
น้ ำมันดิบ                             8.67  ล้ำนบำร์เรล 
คอนเดนเสท                       5.32   ล้ำนบำร์เรล 
ก๊ำซธรรมชำติ          177,780.49   ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

114,990 ล้ำนบำท 
 

กำรค ำนวณรำคำซ้ือขำยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั้นได้อ้ำงอิงจำกรำคำของ
ตลำดโลกและเป็นรำคำที่ผู้ร่วมทุนของ
โครงกำรขำยให้ ปตท. 

1.2 การซื้อน้ ามันเชื้อเพลงิ ดังนี ้
น้ ำมันอำกำศยำน               1.84    ล้ำนลิตร 
น้ ำมันดีเซลหมนุเร็ว        72.41    ล้ำนลิตร 
ก๊ำซธรรมชำติ                 58.91    ล้ำนลูกบำศก์ฟุต 

2,059 ล้ำนบำท 
 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท.สผ.ได้อนุมัติ
สัญญำซ้ือน้ ำมัน เช้ือเพลิงกับ  บริษัท 
ปตท.จ ำกัด (มหำชน) เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
(2552 – 2556) โดยมีข้อตกลงและรำคำ
ซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำอ้ำงอิงมำตรฐำน
ที่แข่งขันได้ในตลำด และมีเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล 

  

(3) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มกำรกล่ัน 

 ลักษณะของรำยกำร 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปกับบริษัทโรงกล่ันน้ ำมันในเครือ  โดย ปตท. จะจัดหำ
น้ ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกล่ันน้ ำมันนั้นๆ  ลักษณะของสัญญำ
ที่ส ำคัญสำมำรถสรุปแยกในแต่ละโรงกลั่นน้ ำมันตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง  นอกจำกนี้  ปตท. ยังได้ท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำร



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 72 

 

อนุพันธ์กับบริษัทโรงกลั่นน้ ำมันในเครือในกำรบริหำรควำมเส่ียงรำคำของน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปเพื่อลด
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำดังกล่ำวขึ้นกับนโยบำยของแต่ละบริษัทนั้นๆ 

 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท ไทยออยล ์จ ำกัด  (มหำชน) (TOP) 
 ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำก TOP ในสัดส่วนขั้นต่ ำร้อยละ 49.99 ของก ำลังกำรกล่ันใน
รำคำตลำด โดยคู่สัญญำสำมำรถที่จะขอยกเลิกสัญญำได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
12 เดือน  หรือคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ในกรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งผิดสัญญำ   
 ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของธุรกจิ 
โดยสัญญำมีระยะเวลำ 15 ปี (2550-2565) และ ระยะเวลำ 10 ปี (2557 -2566) 

ปตท.ท ำสัญญำให้เช่ำที่ดินกับ TOP เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงถังเก็บน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป ระยะเวลำ 
25 ปี (กันยำยน 2554 – สิงหำคม 2569)  

ลักษณะของสัญญำกับบริษัท สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ำกัด  (มหำชน)  (SPRC) 
 ผู้ถือหุ้นของ  SPRC  จะจัดหำน้ ำมันดิบตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดย ปตท. จัดหำในสัดส่วนร้อยละ 36 ของก ำลังกำร
กล่ันในรำคำตลำด และรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ได้จำกโรงกลั่น ในปริมำณขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 36 ของร้อยละ 70
ของก ำลังกำรกลั่นที่ 126,000 บำร์เรลต่อวัน ตำมรำคำตลำดในประเทศ ปริมำณส่วนเกินจำกกำรผลิตดังกล่ำว  SPRC จะให้สิทธิ 
ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกัด ในฐำนะผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำรับซ้ือส่วนเกินตำมรำคำที่ตกลงกันก่อนที่จะน ำไปเสนอ
ขำยแก่บุคคลที่สำม 

ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ SPRC เพื่อใช้ในโรงกลั่นของบริษัทฯ ตำมปริมำณในสัญญำในรำคำตลำดตำมปกติของ
ธุรกิจ โดยสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี ( 2552 -2562 ) 

 ลักษณะของสัญญำกับบริษัท บำงจำกปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) (BCP) 
ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบทั้งหมดให้ BCP ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบ (Feedstock Supply Agreement) และได้ท ำสัญญำกำร

รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป (Product Offtake Agreement)  โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปจำก BCP ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 30 ของปริมำณกำรผลิต (ไม่รวมน้ ำมันเครื่องบินและน้ ำมันเตำ ) ซ่ึงรำคำซ้ือขำยน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์เป็นไปตำม
รำคำตลำด  ทั้งนี้สัญญำทั้ง 2 ฉบับ จะส้ินสุดในระยะเวลำ 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงกำร Product Quality Improvement เริ่ม
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ในปี 2553 

ปตท. จัดหำก๊ำซธรรมชำติให้ BCP เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมระยะเวลำ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 3 
สิงหำคม 2552  โดยรำคำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท. ได้ท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและไอน้ ำกับ BCP เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2551 โดย ปตท. ก่อสร้ำงโรงผลิตไอน้ ำและ
กระแสไฟฟ้ำที่มีก ำลังกำรผลิตไอน้ ำขนำด 90 ตันต่อช่ัวโมง และไฟฟ้ำขนำด 19.7 เมกะวัตต์ เพื่อจ ำหน่ำยสำธำรณูปกำรที่ผลิตได้ให้
บำงจำก ซ่ึงเริ่มด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในเดือนมิถุนำยน 2553 โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำและเป็นไปตำม
เงื่อนไขทำงธุรกิจปกติ  

ปตท.ได้ท ำสัญญำกำรใช้บริกำรคลังปิโตรเลียมและคลังก๊ำซกับ BCP โดยสัญญำนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 
2552 และส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2566 รวมระยะเวลำ 15 ปี อัตรำค่ำบริกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดในสัญญำ 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท ไออำร์พีซี  จ ำกัด (มหำชน) (IRPC)  
ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบให้ IRPC  ตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบแบบ Term และ Spot โดยจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี 

ซึ่งรำคำซื้อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  
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ปตท. ท ำสัญญำซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป กับ IRPC มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นระยะเวลำ 1 ปี  
และจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี  ซ่ึงรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด  

ปตท. ท ำสัญญำใช้บริกำรคลังน้ ำมัน  IRPC จ.ชุมพร เพื่อใช้บริกำรรับ เก็บรักษำ และจ่ำยน้ ำมัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2556 เป็นระยะเวลำ 1 ปีและจะมีกำรเจรจำต่อสัญญำปีต่อปี 

ปตท. จัดท ำสัญญำขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำและพลังควำมร้อนร่วม มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนำยน 2552 รวมระยะเวลำสัญญำ 10 ปี โดยรำคำซ้ือขำยเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยตรำสำรอนุพันธ์กับ IRPC ในกำรบริหำรควำมเส่ียงของน้ ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูป
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำ 

(4) รำยกำรระหว่ำง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTGC) 

PTTGC  เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมบริษัทตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 ระหว่ำงบริษัท 
ปตท. เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และกำรกล่ัน จ ำกัด (มหำชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2554  และได้รับมำซ่ึงทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสอง
บริษัทดังกล่ำวซ่ึงภำยหลังจำกกำรควบรวมบริษัทระหว่ำง PTTCH กับ PTTAR แล้วนั้น บริษัทใหม่จะคงไว้ซ่ึงกิจกำรเดิมของทั้ง
สองบริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรำยกำรและสัญญำระหว่ำงกันมีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

ปตท. เป็นผู้จัดหำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้กับ  PTTGC ได้แก่ ก๊ำซอีเทน ก๊ำซโพรเพน  ก๊ำซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL) โดยรำยละเอียดของสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบหลักที่ส ำคัญประกอบด้วย  

วัตถุดิบ ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันต่อปี) ปีที่ส้ินสุดสัญญา 
(พ.ศ.) 

อีเทน 454,000 - 605,000 2563 
อีเทน 370,000 – 500,000 2563 

อีเทน 1,300,000 – 1,350,000 2568 
โพรเพน 126,000 - 168,000 2563 
แอลพีจี 100,000 - 160,000 2563 
แอลพีจี >  240,000 2563 
แอลพีจี > 156,000 2564 

แอลพีจี 336,000 2563 

เอ็นจีแอล 380,000 – 470,000 2564 

โดยสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซอีเทนแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก HDPE 
ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะสะท้อนภำวะของตลำดปิโตรเคมีทั้งสำยไปถึงตลำดเม็ด
พลำสติก HDPE ส่วนโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนและก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ด
พลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนรำคำวัตถุดิบอื่นเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงกันซ่ึง
อิงกับรำคำตลำดทั่วไป  นอกจำกนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันจำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊ำซโพรเพน 



  บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ส่วนที่ 3 ผู้ออกตรำสำรหนี้ 

ส่วนที่ 3.2(12)  หน้ำที่ 74 

 

ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ ซ่ึงภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงรัฐฯได้ประกำศเรียก
เก็บตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 เป็นต้นมำ โดย PTTGC เป็น ผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำวต่อไป  

สัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบดังกล่ำวเมื่อส้ินสุดแล้วสำมำรถต่ออำยุสัญญำได้อีก  5  ปี ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ
สัญญำ 

ปตท. ท ำสัญญำจัดหำคอนเดนเสทให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) โดยท ำสัญญำซ้ือขำยคอนเดนเสทระยะยำวมีอำยุ
สัญญำ 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2540 ในปริมำณ 4.6 – 6.1 ล้ำนตันต่อปี 

ปตท. ท ำสัญญำระยะยำวเป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และแนฟทำที่ผลิตจำกโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC เพื่อ
จ ำหน่ำยให้ลูกค้ำส่งออก โดยเป็นสัญญำระยะยำว 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2540  ภำยใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดยหลังจำกปี 2550          
ให้ถือว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

กลุ่มธุรกิจการกลั่นน้ ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส าเร็จรูป 

ปตท. จัดหำน้ ำมันดิบตำมสัญญำจัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลำ 18 ปี โดย มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2552 โดย ปตท. เป็นผู้จัดหำน้ ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นทั้งหมด ตำมชนิดและปริมำณที่ก ำหนด
ด้วยรำคำตลำด 

ปตท. รับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปที่ได้จำกกำรกลั่นในปริมำณขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ตำมรำคำตลำดในประเทศ สัญญำรับซื้อผลิตภัณฑ์มีระยะเวลำ 18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549 หลังจำก 18 ปี ให้ถือ
ว่ำสัญญำมีผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

ปตท. จัดท ำสัญญำรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ ำมันส ำเร็จรูปของโครงกำรขยำยกำรลงทุน (New Complex Product Offtake 
Agreement) กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เป็นระยะเวลำ 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2549  หลังจำก 18 ปี ให้ถือว่ำสัญญำมี
ผลต่อไปอย่ำงไม่มีที่ส้ินสุด เว้นแต่จะมีกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของปริมำณผลิตภัณฑ์ที่ 
PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) ผลิตได้จำก Upgrading Complex โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในรำคำตลำดในประเทศ  

ปตท. ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำมันส ำเร็จรูป และ
ท ำสัญญำซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติให้กับ PTTGC (หรือ PTTAR เดิม) เพื่อใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำจะส้ินสุดปี 2561  

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ำกัด (HMC) 
ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ HMC ปี 2549โดยท ำสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน

ระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปีนับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553 และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำจะแปรผันตำม
รำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ในปี 2551 ปตท. ได้แก้ไขคุณภำพของผลิตภัณฑ์โพรเพน และจุดส่งมอบ (Delivery Point) จำกเดิมส่งมอบ ณ ด้ำนโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติ ระยอง ได้เปลี่ยนเป็นส่งมอบ ณ โรงงำน HMC แทน จึงแก้ไขโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพนให้สะท้อน
ต้นทุนกำรจัดส่งวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมค่ำผ่ำนท่อ (Pipeline Transportation Charges) ส่งผลให้รำคำของผลิตภัณฑ์มี
มูลค่ำสูงขึ้น 

ในปี 2556 ปตท. ได้ระบุวันที่สัญญำฯ มีผลบังคับใช้และวันส้ินสุดสัญญำฯอย่ำงชัดเจน คือวันที่ 19 มกรำคม 2553 ถึง 
วันที่ 18 มกรำคม 2568 แต่ยังคงสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี ดังเดิม อีกทั้งยังแก้ไขรำคำซ้ือขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยสัญญำมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2555 เป็นต้นไป ซ่ึงสัญญำยังคงมีโครงสร้ำงรำคำวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน แปรผันตำมรำคำ
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปลี่ยนแปลงสมมติฐำนให้สะท้อนภำพปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น 
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ส่งผลให้รำคำของผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำสูงขึ้น และยังเพิ่มเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บเงนิเขำ้กองทุนน้ ำมัน จำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ ก๊ำซ
โพรเพน ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ ซ่ึงภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 1 บำทต่อกิโลกรัม โดยได้
ประกำศเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 เป็นต้นมำ ซ่ึง  HMC เป็นผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำกองทุนฯ ดังกล่ำวต่อไป 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกัด (PTTAC) 
ปตท. ท ำสัญญำจัดหำวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยท ำสัญญำซ้ือขำยวัตถุดิบก๊ำซ     

โพรเพนระยะยำว  มีอำยุสัญญำ 15 ปี นับตั้งแต่โรงงำนเริ่มด ำเนินกำรผลิต และสำมำรถต่ออำยุได้ครำวละ 5 ปี  โดยโครงสร้ำงรำคำ
จะแปรผันตำมรำคำผลิตภัณฑ์เม็ดพลำสติก PP  ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลำดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในปี 2556 ปตท. แก้ไขโครงสร้ำงรำคำซ้ือขำยวัตถุดิบก๊ำซโพรเพน โดยเพิ่มเติมในส่วนของกำรเรียกเก็บเงินเข้ำกองทุน
น้ ำมัน จำกภำคปิโตรเคมีที่ใช้ ก๊ำซโพรเพน ก๊ำซบิวเทน และก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ ซ่ึงภำครัฐได้เรียกเก็บในอัตรำ 
1 บำทต่อกิโลกรัม โดยได้ประกำศเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2555 เป็นต้นมำ  ซ่ึง PTTAC เป็น ผู้รับภำระในกำรช ำระค่ำ
กองทุนฯ ดังกล่ำวต่อไป 

ลักษณะรำยกำรและสัญญำกับบริษัท พีททีี เอนเนอร์ยี่ โซลูช่ันส์ จ ำกัด (PTTES) 
ปตท. ท ำสัญญำ Technical Services Agreement กับ PTTES   สัญญำมีอำยุ  5 ปี จะส้ินสุดวันที่ 31  สิงหำคม 2559 อัตรำ

ค่ำบริกำรเหมำจ่ำยรำยปี และแต่ละปีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำบริกำรตำมดัชนีที่ก ำหนดจำกดัชนีรำคำผู้บริโภคที่ประกำศโดยกระทรวง
พำณิชย ์

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกันของ ปตท. ในอนำคต จะเป็นรำยกำรที่ด ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติเช่นเดิม ไม่มีรำยกำรใดเป็นพิเศษ 
ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง ปตท. บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัทีเ่กี่ยวข้อง และผู้ถือหุน้ ส่วนนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ระหว่ำง ปตท. กับกิจกำรที่เก่ียวข้องกันก ำหนดจำกรำคำตำมปกติของธุรกจิเช่นเดียวกับที่ก ำหนดให้กบับคุคล/กิจกำรอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน ส ำหรับรำคำสินคำ้ที่ซ้ือจำกบริษทัย่อยจะเปน็ไปตำมรำคำขำยของบริษทัย่อยที่อ้ำงองิจำกรำคำตลำด กำรเปิดเผย
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตำมระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
รวมทั้งเปน็ไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั ซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี 
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 ส่วนท่ี 3.3(13) หนำ้ท่ี 1 

ส่วนที ่3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.   ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

13.1 งบการเงนิรวม 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบดว้ย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผน่ดิน โดยแสดงเปรียบเทียบกบัฐำนะทำงกำรเงินจำกงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2556 ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพ
บัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 และได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแล้ว เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 กลุ่มบริษทัไดท้ ำกำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยพิจำรณำกำร
ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงในกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์เฉพำะเจำะจง และกำรให้สิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้น พบว่ำมีสัญญำท่ีเขำ้ข่ำยตำมกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี บริษทัฯ 
กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วมในประเทศจึงท ำกำรปรับปรุงงบกำรเงินยอ้นหลงั และน ำงบกำรเงินท่ีได้ปรับปรุงรำยกำร
แลว้มำจัดท ำงบกำรเงินรวม โดยผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556    

 สินทรัพยร์วม  10,251.58 7,523.33 
 หน้ีสินรวม  7,462.59 6,241.67 
 ส่วนของผูถื้อหุน้   2,788.99 1,281.66 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556    

 สินทรัพยร์วม  4,431.71 7,077.18 
 หน้ีสินรวม  3,250.89 6,322.70 
 ส่วนของผูถื้อหุน้  1,180.82 754.48 

งบก าไรขาดทุน/งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 
 รำยไดร้วม  (803.02) (14.45) 
 ตน้ทุนขำย และค่ำใชจ่้ำยรวม  (50.08) (10.74) 
 ภำษีเงินได ้  3.07 (0.74) 
 ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  (136.50) (136.50) 
 ก ำไรส ำหรับงวด  (892.51) (139.47) 
 ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี  (239.02) - 
 ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด  (1,131.53) (139.47) 
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 ส่วนท่ี 3.3(13) หนำ้ท่ี 2 

13.1.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
        หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
งวด 6 เดือน ปี 2557 

(สอบทำน) 

สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 116,132 136,924  157,684   187,946  
   เงินลงทุนชัว่ครำว 10,962 6,409  2,687   2,496  
   ลูกหน้ีกำรคำ้ 171,362 243,303  277,712   229,414  
   ลูกหน้ีอ่ืน  32,625 35,519  33,408   33,800  
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 5,006 97  376   387  

   สินคำ้คงเหลือ 26,000 28,485  28,798   27,319  
   พสัดุคงเหลือ  13,160 13,759  15,374   15,990  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,877 7,650  7,538   5,536  
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 381,124 472,146  523,577   502,888  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

   เงินลงทุนเผื่อขำย 11,680 12,972  12,599   13,985  
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 227,854 235,825  246,337   248,132  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                        -    - - - 

   เงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบรวมกนั 
   เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

                       -    
          1,750 

- 
2,016 

- 
2,200 

- 
1,102     

ลูกหน้ีอ่ืนระยะยำว - -  4,114   4,114  
   เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 146 107  4,699   4,729  
   อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 8,345 8,091  6,272   6,182  
   ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 601,337 650,561  739,785   695,841  
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 52,614 116,870  124,897   181,652  
   สินทรัพยเ์หมือง  33,180 35,233  35,219   33,298  
   ค่ำควำมนิยม 28,433 46,501  51,851   55,787  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 19,318 14,501  13,186   11,989  

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือก๊ำซ 7,346 5,689  4,691   4,674  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 28,719 28,999  35,614   36,020  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,020,722 1,157,365  1,281,464   1,297,505  
รวมสินทรัพย ์ 1,401,846 1,629,511  1,805,041   1,800,393  

 
หมายเหตุ :      1/  งบแสดงฐานะการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีเขา้ข่าย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
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 ส่วนท่ี 3.3(13) หนำ้ท่ี 3 

                         หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม่) 1/ 
งวด 6 เดือน ปี 2557 

(สอบทำน) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้     
หน้ีสินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15,520 17,839  14,337   13,857  
   เจำ้หน้ีกำรคำ้ 195,843 254,704  271,267   220,848  
   เจำ้หน้ีอ่ืน 35,912 32,534  32,662   26,284  
   เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 54,979 39,831  46,133   53,905  
   เงินกูย้ืมระยะสั้น  -    - -  -    
   ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 26,356 29,350 32,843  18,799  
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - - - - 
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะสั้น 2,313 636  379   -    
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,599 5,997  9,098   6,442  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 335,522 380,891  406,719  340,135 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
   เจำ้หน้ีอ่ืนระยะยำว 671 639  618   603  
   เงินกูร้ะยะยำว 337,324 397,514  425,262   418,430  
   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 42,937 60,021  65,858   62,421  
   ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 5,500 5,821  6,234   6,955  
   ประมำณกำรหน้ีสินค่ำร้ือถอนอุปกรณ์กำรผลิตระยะยำว 22,629 33,126  39,495   41,887  
   เงินมดัจ ำถงัก๊ำซ 6,567 7,270  8,098   8,383  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,982 14,333  28,398   27,631  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 422,610 518,724  573,963   566,310  
รวมหน้ีสิน 758,133 899,615  980,682   906,445  
ส่วนของผูถื้อหุน้     
   ทุนจดทะเบียน 28,572 28,572 28,572 28,572 
   ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 28,563 28,563 28,563 28,563 
   ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 29,211 29,211 29,211 29,211 
   ก ำไรสะสม     
      จดัสรรแลว้     
         ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 2,857 2,857 2,857 2,857 
         ทุนส ำรองเพื่อกองทุนประกนัวินำศภยั 1,035 1,075 1,057 1,057 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 501,216 572,851  632,485  667,018 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (7,119) (30,638) (10,346)  (11,407) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  555,763 603,920  683,827  717,299 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  87,950 125,976  140,532  176,649 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 643,713 729,896  824,359  893,948 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,401,846 1,629,511  1,805,041  1,800,393 

 
หมายเหตุ :      1/  งบแสดงฐานะการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีเขา้ข่าย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
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 ส่วนท่ี 3.3(13) หนำ้ท่ี 4 

13.1.2 งบก ำไรขำดทุน  
หน่วย : ลา้นบาท 

งบก ำไรขำดทุน 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
งวด 6 เดือน ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม)่ 1/ 

งวด 6 เดือน ปี 2557 
(สอบทำน) 

รำยได ้      
   รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,428,126.09 2,793,833.06 2,842,688.00 1,369,406.97 1,433,262.41 
   ตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำร 2,208,363.40 2,561,134.79 2,618,297.97 1,259,052.77 1,313,684.14 
   ก ำไรขั้นตน้ 219,762.69 232,698.28 224,390.03 110,354.20 119,578.27 
รำยไดอ่ื้น 16,575.26 17,178.96 13,834.84 6,478.50 11,201.08 
   ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 236,337.95 7,434.06 304.37 116,832.70 130,779.35 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 10,439.07 257,311.30 238,529.24 4,868.93 5,641.52 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 33,953.33 9,836.17 10,300.12 16,573.12 20,282.08 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 655.10 38,475.25 38,731.41 337.08 312.76 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียม 6,615.17 736.06 842.12 2,014.17 2,652.30 
ค่ำภำคหลวงและค่ำตอบแทนส ำหรับปิโตรเลียม 22,026.32 6,629.83 5,351.26 13,212.54 14,001.35 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 5,771.61 26,392.71 27,122.01 74.42 - 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (1,099.42) 10,434.29 49.41 3,134.42 4,586.95 
   ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 157,976.77 164,806.98 156,132.91 82,886.86 92,476.28 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 29,463.28 27,014.79 27,078.77 10,734.48 9,542.59 
   ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้ 187,440.05 191,821.78 183,211.68 93,621.34 102,018.88 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 18,035.27 19,746.85 20,394.35 10,031.27 11,016.07 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 169,404.77 172,074.93 162,817.33 83,590.07 91,002.81 
ภำษีเงินได ้ 43,225.66 46,516.38 47,692.14 25,012.80 22,327.52 
   ก ำไรสุทธิ 126,179.11 125,558.54 115,125.20 58,577.27 68,675.29 
กำรแบ่งปันก ำไรสุทธิ      
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 19,918.78 20,950.14 20,472.92 47,491.14 57,885.83 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 106,260.33 104,608.40 94,652.27 11,086.13 10,789.46 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 37.24 36.59 33.07 16.59 20.24 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 37.23 36.58 33.07 16.59 20.24 

 
หมายเหตุ :      1/ งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 6 เดือนปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีเขา้ข่ายการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชี จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั อยา่งไรก็ตาม งบก าไรขาดทุนส าหรับงวดปี 2556 ยงัไม่รวมผลกระทบจากการน า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาใช ้
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13.1.3 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                              
                                                        หน่วย : ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ปี 2554 
 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม)่ 

งวด 6 เดือน ปี 2557 
(สอบทำน) 

ก ำไรส ำหรับงวด 126,179.11 125,558.54 115,125.20 58,577.27 68,675.29 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน      
ก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (1,282.54) 1,340.44 (337.25) 116.30 1,392.01 
ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก ำไร(ขำดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 792.92 

 
(289.99) 

 
75.09 

 
(16.09) 

 
(279.14) 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ 
ประกนัภยั - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(465.84) 

ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
96.33 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 10,544.69 (6,833.31) 22,909.05 4,515.34 (4,242.37) 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 6,085.58 (587.35) 1,920.13 219.87 (452.94) 
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจำกภำษี 16,140.65 (6,370.20) 24,567.02 4,835.42 (3,951.94) 
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 142,319.76 119,188.34 139,692.22 63,412.69 64,723.34 
กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 119,253.52 99,892.46 111,412.48 51,109.94 56,396.86 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 23,066.24 19,295.88 28,279.74 12,302.75 8,326.48 

 
หมายเหตุ :      1/  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด 6 เดือนปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสญัญาท่ีเขา้ข่าย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั อยา่งไรก็ตาม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดปี 2556 ยงัไม่รวม
ผลกระทบจากการน าการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมาใช ้
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13.1.4 งบกระแสเงินสด 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
งวด 6 เดือน ปี 2557 

(สอบทำน) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     
ก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 106,260.33 104,608.40 94,652.27 57,885.83 
รำยกำรปรับปรุงกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)     
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน:     

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ิน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 55,315.46 65,054.89 76,314.56 48,818.62 
(โอนกลบั)ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 5,771.61 10,385.78 (81.36) 1.84 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 73.43 148.25 261.88 (7.06) 
ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสดัส่วนในโครงกำร KKD - - - (819.43) 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน (993.86) - (399.34) (1,032.96) 
โอนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นค่ำใชจ่้ำย 461.01 - - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (29,463.28) (27,014.79) (27,078.77) (9,542.59) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในก ำไรส ำหรับงวด 19,918.78 20,950.14 20,472.92 10,789.46 
ส ำรองผลประโยชนข์องพนกังำน 635.32 629.32 757.27 426.33 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (496.83) 636.53 6,321.63 454.42 
(โอนกลบั)หน้ีสงสยัจะสูญ (355.39) 466.48 (8.31) (14.92) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจตดัจ ำหน่ำย 4,598.35 2,945.39 2,227.12 1,451.36 
ส่วนลดมูลค่ำหุน้กูต้ดัจ ำหน่ำย 27.55 - - - 
ดอกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำกำรเงินตดัจ ำหน่ำย 26.75 - - - 
(โอนกลบั)ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 328.82 205.80 29.91  (15.58) 
(โอนกลบั)ส ำรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภำพ (47.77) 3.40 (10.26) (0.51) 
เงินปันผลรับ (599.86) (375.95) (405.99) (187.03) 
ภำษีเงินได ้ 43,225.66 46,516.38 47,692.14 22,327.52 
ดอกเบ้ียรับ (3,477.06) (2,887.68) (2,547.83) (1,350.92) 
ดอกเบ้ียจ่ำย 17,370.08 18,552.21 18,295.30 10,561.05 
อ่ืนๆ (24.33) 103.14 248.09 (15.23) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 218,581.45 240,927.69 236,741.23 139,730.20 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำนลดลง (เพิ่มข้ึน) (464.79) (25,141.18) (25,591.91) (10,845.63) 
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 218,116.66 215,786.51 211,149.33 128,884.57 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 1,432.30 - - - 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (189.54) - - - 
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (42,073.68) (40,782.46) (45,822.48) (41,075.38) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 177,285.74 175,004.04 165,326.85 87,809.19 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
งวด 6 เดือน ปี 2557 

(สอบทำน) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน       
เงินรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 62.75 242.42 78.95 27.47 
เงินจ่ำยส ำหรับท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (107,967.74) (114,763.07) (110,494.73) (48,935.43) 
เงินจ่ำยส ำหรับสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (4,160.25) (1,960.83) (1,406.51) (3,487.20) 
เงินจ่ำยส ำหรับพฒันำสินทรัพยเ์หมือง (62.08) (112.76) (2,624.11) (713.88) 
เงินจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำท่ีดิน-อำคำรตำมสญัญำระยะยำว (321.21) (54.96) (25.25) - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำว - (54.50) (11.29) (5.78) 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น (231.62) 0.00 0.00  
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสดัส่วนในโครงกำร KKD - - - 12,421.88 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (15,124.08) (85,995.38) (225.72) (26,463.27) 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั (57,615.91) 0.00 (7,919.40) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,251.69) (496.13) (2,905.73) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในกิจกำรอ่ืน - (266.11) (184.50) - 
เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนเผื่อขำย - 0.00 (20.01) - 
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำว 1,973.35  0.00 6,788.96 2,695.88 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยำว 948.58 115.98 1,260.04 41.29 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 8.37 4,823.82 44.39 - 
เงินสดรับจำกกำรยกเลิกสญัญำเช่ำในสถำนีบริกำรน ้ำมนั 18.11 26.19 14.80 13.86 
เงินรับค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - - - 109.92 
เงินลงทุนชัว่ครำว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 10,800.32 4,654.84 3,778.52 190.96 
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 4,033.94 4,845.99 2,708.59 2,430.44 
เงินปันผลรับ 11,607.77 10,911.91 15,779.35 6,915.68 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,281.41) (178,082.59) (95,363.66) (54,758.18) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน       
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั 260.72  32,694.12 93.33 - 
เงินสดรับจำกส่วนเกินมูลค่ำหุน้ 1,625.70  - 186.67 - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะสั้น 28,134.34 65,962.04 29,680.86 - 
เงินสดรับจำกกำรกูย้ืมระยะยำว 20,705.97 109,593.30 56,508.38 19,691.36 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (30,241.60)  (64,636.41) (36,205.95) - 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำว (5,816.44) (57,508.45) (40,409.60) (16,343.63) 
เงินจ่ำยค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (226.33) (274.16) (110.42) (300.36) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำก สถำบนักำรเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (330.19) (266.85) 923.10 (478.84) 
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน - 4,718.81 - 32,556.85 
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (18,540.69) (20,248.78) (20,089.08) (10,018.62) 
เงินปันผลจ่ำย (41,101.87) (42,308.44) (46,367.65) (27,319.55) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (45,530.39) 27,725.19 (55,790.36) (2,212.79) 
 

หน่วย : ลา้นบาท                                                                                       

งบกระแสเงินสด 
ปี 2554 

 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ปี 2556 

(ตรวจสอบ) 
งวด 6 เดือน ปี 2557 

(สอบทำน) 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,516.90  (1,354.11) 3,538.34 (744.97) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 7,340.23  (2,509.23) 3,048.26 168.86 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (19,668.94) 20,783.31 20,759.43 30,262.11 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801.05  116,140.75 136,924.06 157,683.49 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัปลำยงวด 116,132.12  136,924.06 157,683.49 187,945.61 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(13) หนำ้ท่ี 8 

13.1.5 ผลด ำเนินงำนแยกตำมกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT 
ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 

2557 
(สอบทำน) 

ปี 2554 
 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

กลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ     
กำรจดัหำ ขนส่ง และจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊ำซธรรมชำติ     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 412,801 510,684 529,330 276,360 
ตน้ทุนขำย 336,106 445,999 470,624 241,934 
ก ำไรขั้นตน้ 76,695 64,685 58,706 34,426 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 14,924 13,052 13,815 5,918 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 424 634 207 74 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 62,195 52,267 45,098 28,582 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 15,203 13,405 13,922 7,002 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 46,992 38,862 31,176 21,580 
ธุรกิจส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 169,646 212,537 224,973 123,447 
ตน้ทุนขำย 19,075 21,897 25,490 15,956 
ก ำไรขั้นตน้ 150,571 190,640 199,483 107,491 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 7,836 9,640 10,537 6,082 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจ 6,615 6,630 5,351 2,652 
ค่ำภำคหลวง 19,678 24,492 25,077 12,924 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,093 2,220 2,755 3,118 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 118,535 152,098 161,273 88,951 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 33,532 42,692 50,351 36,350 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 85,003 109,406 110,922 52,601 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ 
และก๊ำซธรรมชำติ (EBIT) 131,995 148,268 142,098 

 
74,181 

กลุ่มธุรกิจน ้ำมนั 
กำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑปิ์โตรลียม (Oil Marketing)  

    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 558,524 608,371 617,305 332,114 
ตน้ทุนขำย 537,773 582,803 592,499 317,892 
ก ำไรขั้นตน้ 20,751 25,568 24,806 14,222 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 10,020 12,470 14,489 6,948 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,493 2,831 3,044 1,414 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 13,224 15,929 13,361 8,688 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,443 2,563 2,645 1,379 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 10,781 13,366 10,716 7,309 
กำรคำ้สำกลผลิตภณัฑปิ์โตรลียม (Oil Trading)      
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,427,553 1,635,520 1,655,735 807,649 
ตน้ทุนขำย 1,423,748 1,638,511 1,656,859 805,639 
ก ำไรขั้นตน้ 3,805 (2,991) (1,124) 2,010 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 3,064 3,718 4,096 2,810 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 2,549 2,863 3,077 2,333 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 3,290 (3,846) (2,143) 1,533 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 13 15 13 8 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 3,277 (3,861) (2,156) 1,525 

รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีของกลุ่มธุรกิจน ้ำมนั 14,058 9,505 8,560 8,834 

หน่วย : ลำ้นบำท 
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หน่วย : ลา้นบาท 
ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีและ 

ก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 30 มิถุนำยน 

2557 
(สอบทำน) 

ปี 2554 
 

ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2556 
(ตรวจสอบ) 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 75,171 83,407 93,054 56,192 
ตน้ทุนขำย 70,119 78,973 89,289 53,065 
ก ำไรขั้นตน้ 5,052 4,434 3,765 3,127 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 1,739 1,820 1,897 935 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 464 84 173 35 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 3,777 2,698 2,041 2,227 
ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 883 803 1,272 646 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 2,894 1,895 769 1,581 
กลุ่มธุรกิจถ่ำนหิน     
รำยไดจ้ำกกำรขำย 30,812 28,739 24,978 11,397 
ตน้ทุนขำย 17,400 18,107 16,094 7,518 
ก ำไรขั้นตน้ 13,412 10,632 8,884 3,879 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 1,862 2,085 1,029 414 
ค่ำภำคหลวง 2,348 1,901 2,046 1,078 
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน  166.00   1,057   -    1 
 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย (EBITDA) 9,368 7,703 5,809 

 
2,388 

ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,069 4,105 6,400 2,518 
     รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี (EBIT) 7,299 3,598 (591) (130) 
 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษีก่อนหกัรำยกำรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและรำยกำร
ระหวำ่งกนั 156,246 163,266 150,836 

 
 

84,466 
บวก (หกั) รำยกำรระหวำ่งกนั 330 (168) 1,838 104 
บวก (หกั) รำยกำรท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร (518) (310) (17) (269) 
รวมก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภำษี 156,058 162,788 152,657 84,301 
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13.1.6 อตัราส่วนทางการเงิน  

อตัราส่วนทางการเงนิและก าไรต่อหุ้น หน่วย ปี 2554 ปี 2555 
ปี 2556 

(ปรับปรุงใหม)่1/ 
30 มถุินายน 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
 

   
 อตัรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.14 1.24 1.29 1.48 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เท่ำ 0.89 1.02 1.08 1.23 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีกำรคำ้ เท่ำ 15.35        13.34  10.83 11.37 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 23.45        26.99  33.25 31.66 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนสินคำ้คงเหลือ เท่ำ 77.17        94.01  91.42 95.26 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย วนั 4.66          3.83  3.94 3.78 
อตัรำส่วนหมุนเวยีนเจำ้หน้ี เท่ำ 13.26        11.37  9.96 10.86 
ระยะเวลำช ำระหน้ี วนั 27.15        31.67  36.16 33.14 
Cash Cycle วนั 0.97 (0.84)  1.03 2.30 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

 
   

 อตัรำก ำไรขั้นตน้ % 9.05% 8.33% 7.89% 8.34% 
อตัรำก ำไรสุทธิต่อขำยสุทธิ2/ % 4.29% 3.74% 3.33% 4.04% 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 20.50% 18.06% 14.70% 14.99% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 
   

 อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ % 8.08% 6.90% 5.51% 5.83% 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร % 29.43% 22.81% 20.08% 21.57% 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์3/ เท่ำ 1.88 1.84 1.66 1.61 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

 
   

 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้4/ เท่ำ 1.18 1.23 0.59 0.54 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย เท่ำ 13.23 12.22 10.45 12.86 
อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล % 34.9% 35.5% 39.3% 29.6% 
ก าไรต่อหุ้น        
ก ำไรต่อหุน้ บำท/หุน้ 37.24 36.59 33.07 20.24 

หมำยเหตุ :   1/อตัราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น ปี 2556 ปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีเขา้
ข่ายการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ืองการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ซ่ึงเป็นการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี จึงตอ้งปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 2/ อตัรำก ำไรสุทธิต่อยอดขำยสุทธิ = ก ำไรสุทธิ/ขำยสุทธิ ทั้งน้ีสูตรไดมี้กำรปรับจำกเดิม อตัรำก ำไรสุทธิ = ก ำไรสุทธิ/รำยได้
รวม เพ่ือให้กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละงวดสะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจปกติอยำ่งแทจ้ริง (ไม่รวมรำยกำรท่ีมิไดเ้กิดประจ ำ 
หรือ non-recurring income) 
                    3/ อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์= ขำยสุทธิ/สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) ทั้งน้ีสูตรไดมี้กำรปรับจำกเดิม อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์= 
รำยไดร้วม/สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) เพ่ือให้กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละงวดสะทอ้นผลกำรด ำเนินงำนธุรกิจปกติอยำ่งแทจ้ริง (ไม่
รวมรำยกำรท่ีมิไดเ้กิดประจ ำ หรือ non-recurring income) 

 4/ อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย/ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ทั้งน้ีสูตรได้มีกำรปรับจำกเดิม 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น = หน้ีสินรวม/ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
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14.   การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1  ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในกำรอ่ำนค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร นกัลงทุนควรศึกษำเอกสำรประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบกำรเงินรวม 
ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ตวัเลขกำรด ำเนินงำนโดยสรุปทั้งในอดีตและท่ีมีกำรปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินและขอ้มูลท่ีน ำเสนอไวใ้นเอกสำรน้ี 

14.1.1 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินการไตรมาสที ่2 และงวด 6 เดอืน ปี 2557  

 ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 

 ใน Q2/2557 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 30,438 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก Q1/2557 จ ำนวน 2,990 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
10.9 สำเหตุหลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนของ ปตท.สผ. จำกกำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation ส่งผลให้มีสัดส่วน
ในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และสินภูฮ่อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 และร้อยละ 35 ตำมล ำดับ รวมถึงธุรกิจกำรกลัน่และธุรกิจปิโตรเคมี    
สำยโอเลฟินส์ท่ีปรับตวัดีข้ึน ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ปรับลดลง โดยเฉพำะหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศจำก
กำรปิดซ่อมบ ำรุงของโรงกลัน่ในประเทศและหน่วยธุรกิจน ้ ำมนัท่ีมีปริมำณขำยน ้ ำมนัลดลงตำมอุปสงคใ์นตลำดท่ีลดลง 

ใน Q2/2557 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 716,692 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 121 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่
มำจำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนของหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. เน่ืองจำกโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 เร่ิมกลบัมำผลิตไดต้ำมปกติ 
ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2557 และมำจำก ปตท.สผ. ท่ีเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation ในช่วงเดือน เม.ย. 2557 ท ำให้มีสัดส่วน   
ในกำรถือครองสิทธิในโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยของธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศลดลง เป็นผลจำกปริมำณขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทน ำเขำ้ เม่ือเทียบกบั Q1/2557 อยำ่งไรก็ตำม ใน Q2/2557 ปตท.และ
บริษทัย่อย มีก ำไรก่อนหักตน้ทุนทำงกำรเงิน ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยอ่ืนและรำยได้อ่ืน           
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน (EBITDA) จ ำนวน 68,627 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 4,135 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.4 สำเหตุหลกันอกจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ ยงัมำจำกตน้ทุนกำรด ำเนินงำนท่ีลดลงของ ปตท.สผ. เน่ืองจำกใน Q1/2557 ปตท.สผ. มีค่ำใชจ่้ำย
ส่วนท่ีเกินกวำ่ปกติในกำรเจำะหลุมพฒันำของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย 

 
 

 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
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ใน Q2/2557 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 4,960 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 377 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกั
มำจำก 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลงเล็กน้อย เม่ือเทียบกับไตรมำสท่ีแลว้ โดยกลุ่มธุรกิจ     
ปิโตรเคมีสำยอะโรเมติกส์มีส่วนต่ำงรำคำผลิตภณัฑ ์(Spread Margin) ของ Paraxylene ท่ียงัถูกกดดนัจำกอุปทำนส่วนเกินต่อเน่ือง
มำตั้งแต่ Q1/2557 แมใ้นช่วงปลำย Q2/2557 รำคำ Paraxylene เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน จำกโรงงำนอะโรเมติกส์หลำยโรงในเอเชียได ้   
ลดก ำลงักำรผลิตลง ประกอบกบักำรเล่ือนแผนกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตของโรงอะโรเมติกส์ใหม่ออกไป ส่วนผลกำรด ำเนินงำนของ
สำยโอเลฟินส์ปรับตวัดีข้ึนจำก Spread Margin ของผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์และโพลิเมอร์ยงัคงปรับเพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรใน
เมด็พลำสติกยงัเพ่ิมข้ึนสูงกวำ่อุปทำนในตลำด  

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่เพ่ิมข้ึน โดยค่ำกำรกลัน่ทำงบญัชี (Accounting GRM) ของ       
โรงกลัน่ (รวมผลก ำไร/ขำดทุนจำกสตอ๊กน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ี ไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึน
จำก 3.82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน Q1/2557 เป็น 5.28 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน Q2/2557  โดยหลกัเป็นผลจำกมีก ำไรจำก
สต็อกน ้ ำมนัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อนหน้ำท่ีมีขำดทุนจำกสต็อกน ้ ำมนัตำมรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนอย่ำงรวดเร็ว
ในช่วงปลำย Q2/2557 ในขณะท่ี Market GRM ของน ้ ำมนัส ำเร็จรูปเกือบทุกผลิตภณัฑป์รับตวัลดลง เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรใช้
น ้ ำมนัในแถบเอเชียเหนือลดลงตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีเร่ิมชะลอตวั 

ใน Q2/2557 มีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน 3,762 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 16.7 จำก 22,528 ล้ำนบำท ใน 
Q1/2557 เป็น 26,290 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของ ปตท.สผ. ในโครงกำรพีทีทีอีพี     ออสตรำเลเชีย 
ท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556 และโครงกำรคอนแทร็ค 4 ตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนลดลง 793 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 29.5 จำก 2,690 ลำ้นบำท ใน Q1/2557  เหลือ 1,897 ลำ้นบำท 
โดยหลกัมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนของ ปตท. ท่ีลดลงเน่ืองจำกค่ำเงินบำทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯอ่อนค่ำลงเลก็นอ้ย 

ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 228 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.2 จำก 5,394 ลำ้นบำทใน Q1/2557 เป็น 5,622 ลำ้นบำท  
ภำษีเงินได ้จ ำนวน 9,260 ลำ้นบำท ลดลง 3,808 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 29.1 จำก 13,068 ลำ้นบำทใน Q1/2557 โดยหลกั

เน่ืองจำกภำษีเงินไดปิ้โตรเลียมของแหล่งในประเทศท่ีลดลงของ ปตท.สผ. จำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงของโครงกำรบงกชและโครงกำร
อำทิตย ์

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ ปี 2556 
ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 (1H/2557) ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 57,886 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 10,395 ลำ้นบำท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.9 จำก 47,491 ลำ้นบำท ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 (1H/2556) โดยส่วนใหญ่มำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีปรับตวั  
ดีข้ึนของ ปตท. โดยเฉพำะจำกหน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ เน่ืองจำกรำคำขำยเฉล่ียของผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมสูงข้ึนตำมรำคำ 
ปิโตรเคมีอำ้งอิง รวมทั้งเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน นอกจำกน้ียงัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนของ
บริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่เน่ืองจำกมีก ำไรสตอ็กน ้ ำมนั 

ใน 1H/2557 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 1,433,262 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 63,855 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
4.7 ส่วนใหญ่มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศและกลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำมนัเพ่ิมข้ึน
ตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบเพ่ิมข้ึนจำก 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2556 เป็น 105.3 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2557 นอกจำกน้ียงัมำจำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนของปตท.สผ. จำกกำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess 
Corporation ส่งผลให้ใน 1H/2557 ปตท.และบริษทัยอ่ย มี EBITDA จ ำนวน 133,119 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 19,911 ลำ้นบำท หรือ    
ร้อยละ 17.6 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 
ใน 1H/2557 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 9,543 ลำ้นบำท ลดลง 1,191 หรือร้อยละ 11.1 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลงทั้งสำยอะโรเมติกส์และโอเลฟินส์ โดยสำยอะโรเมติกส์ 

Spread Margin ของ Paraxylene ปรับลดลงอย่ำงมำกเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกก ำลงักำรผลิตจำกโรง               
อะโรเมติกส์แห่งใหม่ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีอุปสงคใ์นผลิตภณัฑข์ั้นปลำยปรับลดลงตำมเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ี
เร่ิมชะลอตวั ท ำใหเ้กิดอุปทำนส่วนเกิน ส่วนสำยโอเลฟินส์ลดลงเช่นกนัเน่ืองจำกในระหวำ่ง Q1/2557 โรงโอเลฟินส์และผลิตภณัฑ์
ต่อเน่ือง มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงตำมแผนงำนและหยุดผลิตฉุกเฉิน ส่งผลให้ปริมำณผลิตและปริมำณขำยลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน แมว้ำ่ Spread Margin ของผลิตภณัฑโ์อเลฟินส์และโพลิเมอร์ปรับเพ่ิมข้ึนตำมควำมตอ้งกำรของตลำดท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่เพ่ิมข้ึน โดย Accounting GRM ของโรงกลัน่ (ไม่รวมหน่วยกลัน่
ของ PTTGC) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ิมข้ึนจำก 3.87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน 1H/2556 เป็น 4.54 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ใน 
1H/2557  โดยหลกัเป็นผลจำกมีก ำไรจำกสต็อกน ้ ำมนัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีขำดทุนจำกสต็อกน ้ ำมนั 
เน่ืองจำกรำคำน ้ ำมนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 2557 ในขณะท่ี Market GRM ของน ้ ำมนัส ำเร็จรูปเกือบทุก
ผลิตภณัฑป์รับตวัลดลงตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีเร่ิมชะลอตวั รวมทั้งใน 1H/2557 โรงกลัน่น ้ ำมนัทุกโรงในกลุ่ม ปตท. 
มีกำรปิดซ่อมบ ำรุงคร้ังใหญ่ตำมแผนงำน (Major turnaround) 

ใน 1H/2557 มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Vietnam LPG Co.,Ltd. (VLPG), บริษทั ผลิตไฟฟ้ำนวนคร จ ำกดั 
(NNEG) และ RPCL รวม จ ำนวน 1,033 ลำ้นบำท 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน 13,897 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 39.8 จำก 34,922 ลำ้นบำท ใน 1H/2556 เป็น 48,819 
ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีเพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซียท่ีเร่ิมจ ำหน่ำย
น ้ ำมนัดิบตั้งแต่เดือน ส.ค. 2556 และโครงกำรคอนแทร็ค 4 ตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 1,453 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 46.4 จำก 3,134 ลำ้นบำท ใน 1H/2556 เป็น 4,587 ลำ้นบำท 
โดยหลกัมำจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนของ ปตท. ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกค่ำเงินบำทเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯแข็งค่ำข้ึน เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีค่ำเงินบำทอ่อนค่ำลง 

ตน้ทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 985 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 9.8 จำก 10,031 ลำ้นบำทใน 1H/2556 เป็น 11,016 ลำ้นบำท  
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ภำษีเงินได ้จ ำนวน 22,328 ลำ้นบำท ลดลง  2,685 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.7 จำก 25,013 ลำ้นบำทใน 1H/2556 โดยหลกั
เน่ืองจำกภำษีเงินไดปิ้โตรเลียมของแหล่งในประเทศท่ีลดลงของ ปตท.สผ. ตำมรำยไดท่ี้ลดลงจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงของโครงกำร
บงกชและโครงกำรเอส 1 ขณะท่ีภำษีเงินไดข้อง ปตท. เพ่ิมข้ึนตำมก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีสูงข้ึน   

ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

%เพิ่ม/

YoY QoQ (ลด)

ราคาขายผลติภณัฑ์เฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ/BOE) 65.2 64.9 67.7 3.8% 4.3% 66.1 66.4 0.4%

ปริมาณขายเฉลีย่ (BOED) 292,721 298,621 315,810 7.9% 5.8% 292,102 307,263 5.2%

1H/25571H/2556Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557
%เพิ่ม/(ลด)

 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 

ใน Q2/2557 ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 64,255 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 5,063 ลำ้นบำท 
หรือร้อยละ 8.6 เป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 จำก 298,621 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q1/2557 
เป็น 315,810 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน Q2/2557 ซ่ึงปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกกำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess 
Corporation ท ำใหมี้สดัส่วนในกำรถือครองสิทธ์ิแหล่งปิโตรเลียมในโครงกำรคอนแทร็ค 4 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 60 และ
โครงกำรสินภูฮ่อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 55 นอกจำกน้ียงัมำจำกกำรรับรู้รำยไดเ้ตม็ไตรมำสของโครงกำรซอติกำ้ท่ีเร่ิมมี 
กำรขำยตั้งแต่เดือน มี.ค. 2557 อยำ่งไรก็ดี ปริมำณขำยของแหล่งบงกชเหนือลดลงจำกกำรหยดุผลิตตำมแผนเพ่ือซ่อมบ ำรุงประจ ำปี 
นอกจำกน้ีรำยไดจ้ำกกำรขำยของโครงกำรแคนำดำ ออยล ์แซนด ์เคเคดี  ของเดือน เม.ย. และ พ.ค. 2557 ถูกจดัประเภทเป็น    
รำยไดอ่ื้นตำมกำรจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแลกเปล่ียนสดัส่วนของแหล่ง Leismer และ Corner เป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำย นอกจำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้ รำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียปรับเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั โดย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.3 จำก 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน Q1/2557  เป็น 67.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล
เทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน Q2/2557 
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ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ ปี 2556 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 47,215 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 5,479 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.1 ส่วนใหญ่เป็นผล      
มำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ ประกอบกบัตน้ทุนด ำเนินงำนท่ีลดลงของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเล
เชีย เน่ืองจำกใน Q1/2557 มีค่ำใชจ่้ำยท่ีเกินกวำ่ปกติในกำรเจำะหลุมพฒันำ (หลุม H5) อยำ่งไรก็ตำม ในไตรมำสน้ีมีค่ำใชจ่้ำยใน
กำรส ำรวจเพ่ิมข้ึน โดยหลกัมำจำกกำรตดัจ ำหน่ำยหลุมส ำรวจท่ีไม่พบศกัยภำพเชิงพำณิชยข์องโครงกำร      บี 6/27 โครงกำรพีทีทีอี
พี ออสตรำเลเชีย และโครงกำรเอส 1 ขณะท่ีไตรมำสก่อนหนำ้ตดัจ ำหน่ำยหลุมส ำรวจของโครงกำรเอส 1 เพียง 1 หลุม 

EBIT ใน Q2/2557 จ ำนวน 27,160 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,719 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.8 เน่ืองจำก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ แมว้ำ่ใน Q2/2557 จะมีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย และโครงกำรคอน
แทร็ค 4 เพ่ิมข้ึนตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 
ใน 1H/2557 ปตท.สผ. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 123,447 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 14,365 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.2 จำก 

1H/2556  โดยหลกัมำจำก  
ปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 292,102 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัใน 1H/2556 เป็น 307,263 บำร์เรลเทียบเท่ำ

น ้ ำมนัดิบต่อวนัใน 1H/2557 ส่วนใหญ่มำจำกแหล่งมอนทำรำของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชียท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบคร้ังแรก
ในเดือน ส.ค. 2556 โครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรสินภูฮ่อมจำกกำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation และโครงกำรซอ
ติกำ้ท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติในเดือน มี.ค. 2557 อยำ่งไรก็ดี ปริมำณขำยจำกโครงกำรเอส 1 และโครงกำรบงกชลดลงจำกกำร
หยดุผลิตเพ่ือปิดซ่อมบ ำรุง  

ส่วนรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 0.4 จำก 66.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน 
1H/2556 เป็น 66.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบใน 1H/2557  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 88,951 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 8,611 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.7 โดยหลกัเป็นผลมำจำก
ปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม EBIT ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 52,601 ลำ้นบำท ลดลง จ ำนวน 4,891 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.5 
เน่ืองจำกค่ำเส่ือมรำคำท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย ท่ีเร่ิมจ ำหน่ำยน ้ ำมนัดิบคร้ังแรกในเดือน ส.ค. 2556 และ
โครงกำรคอนแทร็ค 4 ตำมปริมำณกำรผลิตและสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

 

หน่วย : ตัน Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
% เพิม่(ลด) 

1H/2556 1H/2557 %เพิม่ (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 746,073 637,576 667,025 (10.6%) 4.6% 1,422,087 1,304,601 (8.3%) 
Ethane 523,314 476,393 501,002 (4.3%) 5.2% 1,075,764 977,395 (9.1%) 
Propane 150,192 208,865 204,084 35.9% (2.3%) 370,186 412,949 11.6% 
NGL 183,496 181,119 184,409 0.5% 1.8% 363,523 365,528 0.6% 
รวม 1,603,075 1,503,953 1,556,520 (2.9%) 3.5% 3,231,560 3,060,473 (5.3%) 
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รำยละเอียดรำคำผลิตภณัฑอ์ำ้งอิงของโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หมำยเหตุ 1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP) 60:40  
 2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 

    4/      รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ให้คงรำคำ LPG ณ 
โรงกลัน่ (รำคำ LPG ท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำย) ไวท่ี้ 10.6101 บำทต่อกิโลกรัม อยำ่งไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 27 ส.ค. 2552 กบง.ได้
เห็นชอบหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงรำคำ LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไว้
เท่ำกบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และให้เปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนำ้ 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 
ใน Q2/2557 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 145,243 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 14,127 ลำ้นบำท หรือ  

ร้อยละ 10.8 จำก Q1/2557 เน่ืองจำก 
ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) เฉล่ียเพ่ิมข้ึน 318 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (mmcfd ) 

จำก 4,450 mmcfd  ใน Q1/2557 เป็น 4,768 mmcfd  ใน Q2/2557 หรือร้อยละ 7.1 โดยหลกัจำกปริมำณควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำของ
ลูกคำ้ IPP และ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมำจำกสภำพอำกำศท่ีร้อนในช่วงเดือน พ.ค. ถึง 
มิ.ย. 2557 ประกอบกบัในเดือน มิ.ย. 2557 มีโรงไฟฟ้ำ IPP ใหม่เพ่ิมข้ึน  

รำคำขำยก๊ำซฯเฉล่ียใน Q2/2557 เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้ลูกคำ้อุตสำหกรรมท่ีรำคำน ้ ำมนัเตำในโครงสร้ำงรำคำ
ปรับลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมำสก่อน 

ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของ               
ก๊ำซธรรมชำติ) เพ่ิมข้ึนจำก 1,503,953 ตนั ใน Q1/2557 เป็น 1,556,520 ตนั ใน Q2/2557 หรือร้อยละ 3.5 โดยหลกัจำกโรงแยกก๊ำซฯ 
หน่วยท่ี 5 เร่ิมกลบัมำผลิตไดต้ำมปกติ ตั้งแต่เดือน เม.ย.2557 รวมทั้งปริมำณควำมตอ้งกำรของ LPG และ Ethane เพ่ิมข้ึน  

รำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ ส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตำมรำคำขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลกท่ีมีกำรปรับ
เพ่ิมข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัและภำวะเศรษฐกิจ 

EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 14,094 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลง 394 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.7 สำเหตุหลกั
เน่ืองจำกในไตรมำสน้ีมีผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำมปริมำณขำย NGV ท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่ก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑ ์  
โรงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมข้ึนจำกรำคำขำยผลิตภณัฑท่ี์อำ้งอิงรำคำปิโตรเคมีในตลำดโลกท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี EBIT ใน Q2/2557 อยูท่ี่ 10,547 
ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำก Q1/2557 ร้อยละ 4.4 ตำม EBITDA ท่ีลดลง 

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 
ใน 1H/2557 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 276,360 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 13,359 ลำ้นบำทหรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.1 จำก 1H/2556 เน่ืองจำก 
รำคำขำยก๊ำซฯ เฉล่ียใน 1H/2557 เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคำ้ จำกค่ำเงินบำทในโครงสร้ำงรำคำท่ีอ่อนค่ำลง  

หน่วย :  
เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิม่(ลด) 

1H/2556 1H/2557 %เพิม่ (ลด) 
YoY QoQ 

LPG 1/,4/ 771 948 817 6.0% (13.8%) 846 883 4.4% 
Ethylene 2/ 1,262 1,440 1,447 14.7% 0.5% 1,329 1,444 8.7% 
Propylene 2/ 1,297 1,368 1,278 (1.5%) (6.6%) 1,302 1,323 1.6% 
HDPE 2/ 1,443 1,555 1,569 8.7% 0.9% 1,463 1,562 6.8% 
Polypropylene (PP) 2/ 1,473 1,562 1,582 7.4% 1.3% 1,506 1,572 4.4% 
Naphtha 3/ 780 858 876 12.3% 2.1% 834 867 4.0% 
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ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซฯ(ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) เฉล่ียลดลง 82 mmcfd จำก 4,692 mmcfd ใน 
1H/2556 เป็น 4,610 mmcfd ใน 1H/2557  หรือร้อยละ 1.8 โดยส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มลูกคำ้ IPP และ EGAT 

รำคำขำยผลิตภณัฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯใน 1H/2557 ส่วนใหญ่ปรับตวัเพ่ิมข้ึนตำมโครงสร้ำงรำคำท่ีอิงกบัรำคำผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมีในตลำดโลก ประกอบกบัค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบั 1H/2556 

ปริมำณขำยผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของ               
ก๊ำซธรรมชำติ) ลดลงจำก 3,231,560 ตนั ใน 1H/2556 เป็น 3,060,473 ตนั ใน 1H/2557 หรือร้อยละ 5.3 โดยหลกัจำกผลิตภณัฑ ์
Ethane และ LPG เน่ืองจำกโรงแยกก๊ำซฯ หน่วยท่ี 5 เกิดอุบติัเหตุฟ้ำผ่ำในเดือน ส.ค. 2556  สำมำรถกลบัมำด ำเนินงำนตำมปกติ
ตั้งแต่เดือน เม.ย.2557 รวมทั้ง 1H/2557 โรงแยกก๊ำซฯ Shutdown เพ่ิมข้ึนจำก 1H/2556 จ ำนวน 13 วนั จำก 31 วนั เป็น 44 วนั  

EBITDA ของธุรกิจก๊ำซฯ ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 28,582 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 7,030 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 32.6 สำเหตุ
หลกัเน่ืองจำกก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมข้ึน จำกรำคำขำยผลิตภณัฑ์จำกโรงแยกก๊ำซฯ เพ่ิมข้ึนตำมรำคำ 
ปิโตรเคมี นอกจำกน้ีก ำไรจำกกำรขำยก๊ำซฯ แก่ลูกคำ้ SPP และลูกคำ้อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนจำกรำคำขำยท่ีปรับเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม 
มีผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำมปริมำณขำย NGV เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี EBIT ใน 1H/2557 อยูท่ี่ 21,580 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 45.8 ตำม EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

 กลุ่มธุรกจิน า้มนั 

หน่วย : ลำ้นลิตร Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพ่ิม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 
%เพ่ิม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉล่ีย 6,299 6,306 6,199 (1.6%) (1.7%) 12,267 12,505 1.9% 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 
ใน Q2/2557 กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 165,408 ลำ้นบำท ลดลง 1,298 ลำ้นบำท หรือ ร้อยละ 0.8 เป็น

ผลมำจำกปริมำณขำยในไตรมำสน้ีลดลง 107 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 1.7 จำก 6,306 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 440,741 บำร์เรลต่อวนัใน 
Q1/2557 เป็น 6,199 ล้ำนลิตรหรือเทียบเท่ำ 428,479 บำร์เรลต่อวนั ทั้ งน้ี ส่วนใหญ่เป็นกำรลดลงของปริมำณกำรขำย                 
กลุ่มอำกำศยำนจำกภำวะเศรษฐกิจของจีนท่ีชะลอตวัลง ขณะท่ีรำคำขำยน ้ ำมนัเพ่ิมข้ึนตำมรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบท่ีเพ่ิมข้ึนจำก 
104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q1/2557 เป็น 106.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน Q2/2557 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 3,639 ลำ้นบำท ลดลง 1,410 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 27.9 ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไร     
จำกกำรขำยกลุ่มอำกำศยำนท่ีลดลง ตำมปริมำณขำยท่ีปรับลดลง ขณะท่ีก ำไรจำกกำรขำยในกลุ่มธุรกิจเสริม (non-oil business) 
เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกบั EBIT ในไตรมำสน้ีอยูท่ี่ 2,944 ลำ้นบำท ลดลง 1,421 ลำ้นบำท จำก EBITDA ท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 

ใน 1H/2557  กลุ่มธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 332,114 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 23,419 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.6 
เป็นผลมำจำกรำคำขำยน ้ ำมนัท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบเพ่ิมข้ึนจำก 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2556 
เป็น 105.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน 1H/2557 ขณะท่ีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน 238 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 1.9 จำก 12,267 ลำ้นลิตร
หรือเทียบเท่ำ 426,281 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2556 เป็น 12,505 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 434,572 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2557  ทั้งน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนในกลุ่มอำกำศยำนตำมจ ำนวนเท่ียวบินให้บริกำรท่ีเพ่ิมข้ึนและน ้ ำมนัเบนซินปรับตวัดีข้ึนจำกควำม
ตอ้งกำรน ำเขำ้ของประเทศอินโดนีเซีย  
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EBITDA ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 8,688 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 449 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.4 โดยปรับเพ่ิมข้ึนจำกก ำไรจำก   
กำรขำยกลุ่มเบนซินและอำกำศยำนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ EBIT ใน 1H/2557 อยู่ท่ี 7,309 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 357 ลำ้นบำท ตำม 
EBITDA ท่ีปรับเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 กลุ่มธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

หน่วย : ลำ้นลิตร Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพ่ิม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 
%เพ่ิม 
(ลด) YoY QoQ 

ปริมำณขำยเฉล่ีย 18,605 17,232 17,035 (8.4%) (1.1%) 36,444 34,266 (6.0%) 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 
ใน Q2/2557 กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ระหว่ำงประเทศมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน  396,335 ลำ้นบำท ลดลง 14,979 ลำ้นบำท 

หรือร้อยละ 3.6 จำก Q1/2557 เน่ืองจำกปริมำณขำยในไตรมำสน้ีลดลง 197 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 1.1 จำก 17,232 ลำ้นลิตรหรือ
เทียบเท่ำ 1,204,281 บำร์เรลต่อวนัใน Q1/2557 เป็น 17,035 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,177,434 บำร์เรลต่อวนัใน Q2/2557 ส่วนใหญ่
ลดลงจำกปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทน ำเขำ้ในช่วงปิดซ่อมบ ำรุงโรงกลัน่เม่ือเทียบกบั Q1/2557 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 1,223 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 913 ลำ้นบำท ในขณะท่ี EBIT ซ่ึงรวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียน
แลว้ ในไตรมำสน้ีมีผลก ำไร 2,785 ลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสก่อนจ ำนวน 143 ลำ้น โดยหลกัจำกก ำไรท่ีลดลงในผลิตภณัฑ ์ 
ปิโตรเคมีและน ้ ำมนัดิบในประเทศ  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 
ใน 1H/2557 กลุ่มธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 807,649 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 29,001 ลำ้นบำท 

หรือร้อยละ 3.7 เน่ืองจำกรำคำขำยน ้ ำมนัปรับตวัเพ่ิมข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก ขณะท่ีปริมำณขำยในงวดน้ีลดลง 2,178     
ลำ้นลิตร หรือร้อยละ 6.0 จำก 36,444 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,266,464 บำร์เรลต่อวนัใน 1H/2556 เป็น 34,266 ลำ้นลิตรหรือ
เทียบเท่ำ 1,190,783 บำร์เรลต่อวนั ส่วนใหญ่ลดลงจำกปริมำณกำรขำยน ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทในต่ำงประเทศ (Out-Out 
Trading) รวมถึงปริมำณขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 1,533 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2,909 ลำ้นบำท ขณะท่ี EBIT ท่ีรวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนใน
งวดน้ีมีก ำไร 5,713 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3,213 ลำ้นบำท จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจำกก ำไรจำกกำรขำยคอนเดน
เสทในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเคม ี

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพ่ิม (ลด) 

1H/2556 1H/2557 
%เพ่ิม 
(ลด) YoY QoQ 

HDPE - Naphtha(MOP'J) 

PP - Naphtha(MOP'J) 

579 

605 

611 

617 

604 

617 

4.3% 

2.0% 

(1.1%) 

0.0% 

538 

580 

608 

617 

13.0% 

6.4% 

PX - Naphtha(MOP'J) 
BZ - Naphtha(MOP'J) 

564 
426 

327 
356 

276 
329 

(51.1%) 
(22.8%) 

(15.6%) 
(7.6%) 

600 
415 

302 
343 

(49.7%) 
(17.3%) 
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ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 
ใน Q2/2557 บริษทัย่อยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกันของ ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมี มีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 

29,471 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 2,749 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.3 สำเหตุหลกัมำจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของ PTTPM เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 11.9 ในขณะท่ีรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียลดลงร้อยละ 1.1  

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 1,077 ลำ้นบำท ลดลง 73 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 6.3 และ EBIT จ ำนวน 759 ลำ้นบำท 
ลดลง 63 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.7 สำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึนตำมปริมำณกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 
ใน 1H/2557 บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัของปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 56,192 

ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 12,122 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 27.5 สำเหตุส่วนหน่ึงมำจำก PTTPM มีปริมำณขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 17.6 และรำคำขำยผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 รวมทั้ง PTTAC และ HMC มีปริมำณขำยผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั เน่ืองจำก
ใน 1H/2556 PTTAC และ HMC มีกำรหยดุผลิตเพ่ือซ่อมบ ำรุง นอกจำกน้ีรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึนยงัมำจำก ใน 1H/2557 Spread 
Margin ของผลิตภณัฑ ์Polypropylene (PP) และ Acrylonitrile (AN) ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.2 และร้อยละ 16.1 ตำมล ำดบั  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 2,227 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1,257 ลำ้นบำท และ EBIT จ ำนวน 1,581 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1,222 
ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกปริมำณขำยผลิตภณัฑแ์ละ Spread Margin ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 กลุ่มธุรกจิถ่านหิน 

 Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 
%เพิม่ (ลด) 

1H/2556 1H/2557 %เพิม่ 
(ลด) YoY QoQ 

รำคำขำยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐฯ/ตนั) 

74.3 68.1 64.2 (13.6%) (5.7%) 75.4 66.2 (12.2%) 

ปริมำณขำย 
(ลำ้นตนั) 

2.5 2.9 2.4 (4.0%) (17.2%) 5.0 5.3 6.0% 

ผลการด าเนินงานไตรมาสที ่2 ปี 2557 เปรียบเทยีบกบัไตรมาสที ่1 ปี 2557 
ใน Q2/2557 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 5,017 ลำ้นบำท ลดลง 1,363 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 21.4        

สำเหตุหลกัเป็นผลมำจำกปริมำณขำยท่ีลดลงร้อยละ 17.2 ตำมนโยบำยชะลอกำรขำยเพ่ือลดผลกระทบจำกรำคำขำย    ถ่ำนหินท่ีอยู่
ใน  ช่วงขำลง โดยใน Q2/2557 รำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียลดลง 3.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 5.7 

EBITDA ใน Q2/2557 มีจ ำนวน 1,036 ลำ้นบำท ลดลง 316  ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.4 ในขณะท่ี EBIT ใน Q2/2557 มี 
ผลขำดทุนจ ำนวน 174 ลำ้นบำท ขำดทุนเพ่ิมข้ึน 219 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบั Q1/2557 ท่ีมีก ำไร 45 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัจำกกำร
ลดลงของทั้งปริมำณขำยและรำคำขำยเฉล่ียของถ่ำนหินดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้  

ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 เปรียบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2556 
ใน 1H/2557 ธุรกิจถ่ำนหินมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 11,397 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 153 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.4 สำเหตุ

หลกัมำจำกปริมำณขำยถ่ำนหินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 โดยหลกัจำกแหล่ง Sebuku ท่ีมีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่รำคขำยถ่ำนหินเฉล่ีย
ลดลง 9.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั หรือร้อยละ 12.2  

EBITDA ใน 1H/2557 มีจ ำนวน 2,388 ลำ้นบำท ลดลง 72 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.9 สำเหตุหลกัมำจำกรำคำขำยถ่ำนหิน
เฉล่ียท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำม ในงวดน้ีบริษทัไดป้รับปรุงกระบวนกำรผลิต และกำรขนส่งใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
ส่งผลใหต้น้ทุนด ำเนินงำนท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 11.1 ทั้งน้ี EBIT ใน 1H/2557 มีผลขำดทุนจ ำนวน 130 ลำ้นบำท 
ขำดทุนเพ่ิมข้ึน 4 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 3.2 ซ่ึงเป็นผลจำก EBITDA ท่ีลดลงดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้  



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(14) หนำ้ท่ี 10 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจ ำนวน 1,800,393 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2556 
จ ำนวน 4,648 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.3 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

: ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ลดลง 43,944 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.9 โดยหลักเป็นผลมำจำก ปตท.สผ.มี               
กำรแลกเปล่ียนสัดส่วนกำรครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียมของโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี กับบริษทั Statoil 
Canada Limited ซ่ึงมีผลท ำให้สินทรัพยเ์พื่อกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมลดลงสุทธิจ ำนวน 60,975 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม 
ระหวำ่ง Q2/2557 ปตท.สผ.ไดมี้กำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation ซ่ึงไดแ้ก่ Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) 
และบริษทั Hess Exploration Thailand Company Limited (HETCL) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ท ำให้มีสินทรัพยเ์พื่อกำรส ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมเพ่ิมข้ึนสุทธิจ ำนวน 19,059 ลำ้นบำท 

: สินทรัพยห์มุนเวยีน ลดลง 20,689 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 4.0 สำเหตุหลกัมำจำก 
 -   ลูกหน้ีกำรคำ้ลดลง 48,298 ลำ้นบำท 
 -   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน 30,262 ลำ้นบำท โดยหลกัจำกกระแสเงินสดรับจำกกำรแลกเปล่ียน

สัดส่วนในโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี และกำรออกหุ้นกูข้อง ปตท.สผ. สุทธิกบัเงินสดจ่ำยส ำหรับ  
กำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยถ์ำวร กำรเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation  กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู ้และกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงหลงัของปี 2556 ของ ปตท. และ ปตท.สผ. 

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 57,902 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 20.6 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน จ ำนวน 56,755 ลำ้นบำท โดยหลกัเป็นกำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยใ์นกำรส ำรวจและประเมินแหล่งทรัพยำกรของ ปตท.สผ. 
จำกกำรเปล่ียนโครงสร้ำงกำรถือสัดส่วนในโครงกำรแคนำดำ ออยล์ แซนด์ เคเคดี และจำกกำรเข้ำซ้ือบริษทัย่อยของ Hess 
Corporation  

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 906,445 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2556 จ ำนวน 

74,237 ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 7.6 โดยหลกัจำก 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
เงินกูย้ืมระยะยำว (รวม
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ใน 1 ปี) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

เงินลงทุนเผือ่ขำย, เงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม และ
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

31 ธ.ค. 56  30 ม.ิย. 57  31 ธ.ค. 56  30 ม.ิย. 57  
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: หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนลดลงจ ำนวน 74,357 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 20.6 ซ่ึงเป็นผลจำก 
- เจำ้หน้ีกำรคำ้ลดลง 50,419 ลำ้นบำท  

- ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยลดลง 14,044 ลำ้นบำท โดยหลกัจำกกำรจ่ำยช ำระภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 2556 ของ ปตท.สผ. 

: เงินกูย้ืมระยะยำว (รวมเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) มีจ ำนวน 472,335 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 940 ลำ้น
บำท หรือร้อยละ 0.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก ปตท.สผ. มีกำรออกหุน้กูส้กลุบำทจ ำนวน 19,600 ลำ้นบำทเพ่ือจ่ำยช ำระคืนหุ้นกูเ้ดิม
ท่ีถึงก ำหนดช ำระ ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูจ้  ำแนกตำมก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไดด้งัน้ี 

  หน่วย : ลำ้นบำท 
ก ำหนดช ำระคืน 

(นับจำกวันที่  30 มิ.ย. 2557)
ปตท. ปตท.สผ. PTTER TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP PTTNGD TTM(M) รวม

ภายใน 1 ปี 

(30 มิ.ย. 2558)

46,112                -   4,365 730 682 570 450 300 131 101 59 53,500

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 22,800      24,291              21            642            684 567 450 275 131 25 28 49,914
เกิน 2 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 110,741      61,547              90        1,926        2,064 3,010 1,375                -   392                -   83 181,228
เกิน 5 ปี 124,626      52,862              19        4,358        1,034                -   1,150                -   91                -   140 184,280

รวม 304,279   138,700        4,495        7,656        4,464 4,147 3,425 575 745 126 310 468,922  
หมำยเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 3,413 ลำ้นบำท 

: เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัร ทั้งท่ีครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2557 ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

  หน่วย : ลำ้นบำท 
เงินกู้ยมืระยะยำว ปตท. ปตท.สผ. PTTER TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP PTTNGD TTM(M) รวม

สกลุเงินบาท 179,385 27,073              -                 -                -   2,097 3,425 575 745 126             -   213,426

สกลุเงินตา่งประเทศ 124,894 111,626 4,496 7,656 4,465 2,050              -             -              -                 -   309 255,496
รวม 304,279 138,699 4,496 7,656 4,465 4,147 3,425 575 745 126 309 468,922

สดัสว่นเงินกู้ระยะยาวสกลุ

ตา่งประเทศตอ่ยอดเงินกู้

ระยะยาวทัง้หมด (%)

41% 80% 100% 100% 100% 49%              -             -              -                 -   100% 54%

                       
ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 จ ำนวน 4,500 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ ำนวนรวม 893,948 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2556 จ ำนวน 69,589  

ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.4 เป็นผลมำจำก 
  : ก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเพ่ิมข้ึน 34,533 ลำ้นบำท โดยหลกัจำกผลประกอบกำรของ ปตท. และบริษทัยอ่ย ส ำหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 จ ำนวน 57,886 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงหลงัของปี 2556 
จ ำนวน 22,849 ลำ้นบำท  
 : ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมเพ่ิมข้ึน 36,117 ซ่ึงโดยหลกัเป็นผลมำจำก ปตท.สผ. เสนอขำยหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยทุนจ ำนวน 32,285 ลำ้นบำท   
 : องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ลดลง 1,061 ลำ้นบำท  
สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 มีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
จ ำนวน 30,262 ลำ้นบำท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมำจำกปี 2556 จ ำนวน 157,683 ลำ้นบำท เป็นผลให้
เงินสดสุทธิปลำยงวดเท่ำกบั 187,946 ลำ้นบำท ทั้งน้ี รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 
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หน่วย: ล้ำนบำท

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 87,809                   

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (54,758)

กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,213)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด (745)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 170

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ระหว่างงวด-สทุธิ 30,263

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นงวด 157,683

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันปลายงวด 187,946

 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 87,809 ลำ้นบำท มำจำกก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตำม

งบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 57,886 ลำ้นบำท ปรับปรุงดว้ยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
โดยรำยกำรหลกัท่ีมีผลให้กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมจ ำนวน 48,819 ลำ้นบำท ภำษีเงินได้
จ ำนวน 22,328 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 10,789 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 
10,561 ลำ้นบำท ส ำหรับรำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 9,543 
ลำ้นบำท รวมทั้งมีกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจ ำนวน 10,846 ลำ้นบำท และมีเงินสด
จ่ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 41,075 ลำ้นบำท 

 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 54,758 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เน่ืองมำจำก 
: เงินจ่ำยลงทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ รวมจ ำนวน 53,095 ลำ้นบำท เป็นผลจำก    

กำรลงทุนเพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวมจ ำนวน 40,544 ลำ้น
บำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติกำ้ โครงกำรอำทิตย ์โครงกำรบงกช และโครงกำรเอส 1 นอกจำกน้ียงัรวมถึง  
กำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของ ปตท. จ ำนวนรวม 14,018 ล้ำนบำท โครงกำรหลกั ได้แก่ โครงกำรท่อนครสวรรค์ และ            
ท่อนครรำชสีมำ 

: เงินจ่ำยของ ปตท.สผ. เพ่ือเขำ้ซ้ือบริษทัยอ่ยของ Hess Corporation  จ ำนวน 26,463 ลำ้นบำท 
: เงินรับของ ปตท.สผ. จำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือสดัส่วนในโครงกำรแคนำดำ ออยล ์แซนด์ เคเคดี จ ำนวน 

12,422 ลำ้นบำท 
: เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวจ ำนวน 2,696 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ NNEG และ 

RPCL ท่ีปตท. ถืออยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 30 และ 15 ตำมล ำดบั ใหแ้ก่ บริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอยี่ จ  ำกดั (GPSC) เป็นจ ำนวน 
144 ลำ้นบำท และ 2,417 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รวมทั้งกำรขำยหุ้นทั้งหมดของ VLPG ท่ีปตท.ถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 45 ให้แก่ 
PetroVietnam Southern Gas Joint Stock Company เป็นจ ำนวน 3.85 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 122 ลำ้นบำท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 2,213 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 
27,320 ลำ้นบำท กำรจ่ำยคืนหุน้กูข้อง ปตท.สผ. จ ำนวน 11,723 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยดอกเบ้ียจ ำนวน 10,019 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมี
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลำ้ยทุน และหุ้นกูส้กุลบำทของ ปตท.สผ. จ ำนวน 32,557 ลำ้นบำท และ 19,582 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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อตัราส่วนทางการเงนิและก าไรต่อหุ้นของ ปตท. และบริษัทย่อย  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขัน้ต้น % 8.25 8.06 8.63 8.06 8.34

อตัราก าไรสทุธิ % 1.75 3.83 4.25 3.47 4.04

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 8.17 16.98 9.56 9.10 12.86

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรตอ่หุ้น บาท/หุ้น 4.08 9.60 10.64 16.59 20.24

อัตราส่วนทางการเงินและก าไรต่อหุ้น หน่วย Q2/2556 Q1/2557 Q2/2557 1H/2556 1H/2557

 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 31-ธ.ค.-56 31-มี.ค.-57 30-มิ.ย.-57

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 1.29 1.49 1.48

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.08 1.07 1.23

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.59 0.57 0.54  
หมำยเหต:ุ   
อตัรำก ำไรขั้นตน้ = ก ำไรขั้นตน้ หำร รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 
อตัรำก ำไรสุทธิ = ก ำไรสุทธิ หำร รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน+ภำษีจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน หำร 

ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรจดัหำเงิน 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง = สินทรัพยห์มุนเวยีน หำร หน้ีสินหมุนเวยีน 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด+เงินลงทุนชัว่ครำว+ลูกหน้ีกำรคำ้ 

หำร หน้ีสินหมุนเวยีน  
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย หำร ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
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14.1.2 การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย ส าหรับผลการด าเนินการปี 2556 เปรียบเทยีบ ปี 2555 

ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 2,842,688 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 1.7% จำก 2,793,833 ลำ้นบำท  
ในปี 2555  จำกปริมำณขำยท่ีเพ่ิมข้ึนโดยหลกัจำกธุรกิจน ้ ำมนั ถึงแมว้ำ่รำคำเฉล่ียของน ้ ำมนัดิบดูไบปรับตวัลดลงจำก 109.1         
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2555 เป็น 105.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2556 ในขณะท่ี EBITDA เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1,129  
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 0.5 จำก 227,843 ลำ้นบำท เป็น 228,972 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีเพ่ิมข้ึนของ  ปตท.สผ. 
และหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ โดยปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม จ ำนวน 
27,079 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเพียง 64 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบัปีก่อนจำกกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯและน ้ ำมนั ในขณะท่ีผลกำรด ำเนินงำน
ลดลงเลก็นอ้ยจำกกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่และปิโตรเคมี โดยกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่มีผลกำรด ำเนินงำนลดลงจำกกำรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน อนัเป็นผลมำจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ  ในขณะท่ีปีก่อนมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ถึงแมว้ำ่ GRM จะเพ่ิมข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลจำกปี 2556 มีก ำไรจำกสตอ๊กน ้ ำมนั ในขณะท่ีปีก่อนหนำ้มีผลขำดทุนจำกสตอ็กน ้ ำมนั 
นอกจำกน้ี        ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีก็ลดลง ส่วนหน่ึงจำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนคำ่ลง รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจำก
กำรหยดุซ่อมบ ำรุงโรง LDPE ของ PTTGC และอุบติัเหตุฟ้ำผำ่อุปกรณ์ของโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ของ ปตท. ท ำให ้
PTTGC ตอ้งลดก ำลงักำรผลิตของโรงปิโตรเคมี ประกอบกบัมีค่ำใชจ่้ำยส่วนเพ่ิมจำกกรณีน ้ ำมนัร่ัวของ PTTGC แมว้ำ่ Spread 
Margin ของผลิตภณัฑท์ั้งสำยอะโรเมติกส์และสำยโอเลฟินส์จะปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยหลกัจำก Spread Margin ท่ี     
ดีข้ึนของ Benzene, HDPE และ Polypropylene 

 ในปี 2556  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน  305 ลำ้นบำท ลดลง  7,129 ลำ้นบำทจำกปี 2555 และ
มีภำษีเงินได ้จ ำนวน 47,692 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 1,176  ลำ้นบำท หรือร้อยละ 2.5 ส่งผลใหใ้นปี 2556 ปตท. และ
บริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิลดลง  9,956 ลำ้นบำท  หรือร้อยละ 9.5 จำกก ำไรสุทธิ 104,608 ลำ้นบำทในปี 2555 (หรือคิดเป็น 36.59 บำท
ต่อหุน้) เป็นก ำไรสุทธิ 94,652 ลำ้นบำทในปี 2556 (หรือคิดเป็น 33.07 บำทต่อหุน้) แมว้ำ่ในปี 2555 ปตท.สผ. รับรู้ขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์หล่งมอนทำรำ จ ำนวน 6,366 ลำ้นบำท  รวมทั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (PTTI) รับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท  

 ผลการด าเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจ าแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

 ในปี 2556 ปตท.สผ. มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 224,973 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 12,436 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 5.9 จำก
ปี 2555 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยเฉล่ียและรำคำขำยผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึน โดยปริมำณขำยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 
275,923 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัในปี 2555 เป็น 292,629 บำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบต่อวนัในปี 2556 ซ่ึงปริมำณขำยท่ี
เพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกโครงกำรบงกช โดยแหล่งบงกชใตเ้ร่ิมผลิตตำมก ำหนดในสญัญำซ้ือขำยในเดือน มิ.ย. 2555 รวมทั้งจำก
โครงกำรเอส1ท่ีมีกำรใชเ้ทคนิค Artificial lift โครงกำรเวยีดนำม 16-1 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย และโครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ 
ในขณะท่ีปริมำณขำยลดลงจำกโครงกำรอำทิตยเ์น่ืองจำกมีกำรเรียกซ้ือก๊ำซธรรมชำติในปริมำณท่ีลดลง นอกจำกน้ี รำคำขำย
ผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.1 จำก 64.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบในปี 2555 เป็น 
65.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลเทียบเท่ำน ้ ำมนัดิบในปี 2556 
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 EBITDA ในปี 2556 จ ำนวน 161,273 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 9,175 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 6.0       
อนัเป็นผลมำจำกปริมำณขำยและรำคำขำยท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวขำ้งตน้ รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจปิโตรเลียมลดลง 1,279 ลำ้นบำท 
จำกกำรลดลงของค่ำใชจ่้ำยในกำรส ำรวจคล่ืนไหวสะเทือนของโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย โครงกำรเอ 4/48 และ เอ 5/58 
และโครงกำรเมียนมำร์ เอม็ 11  

 EBIT ในปี 2556 จ ำนวน 110,922 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 1,516 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 1.4 เน่ืองจำก 
EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่ำว แมว้ำ่ค่ำเส่ือมรำคำ และค่ำตดัจ ำหน่ำยเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่จำกโครงกำรบงกช โครงกำรเอส 1 ตำม
สินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนและปริมำณกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งโครงกำรคอนแทร็ค 4 และโครงกำรพ้ืนท่ีพฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย-บี 
17 ตำมสินทรัพยพ์ร้อมใชง้ำนท่ีเพ่ิมข้ึน และจำกโครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย ในขณะท่ีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยลดลง
จำกโครงกำรเวยีดนำม 16-1 จำกกำรปรับเพ่ิมปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์แลว้และปริมำณส ำรองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์และ
พฒันำแลว้ (Proved Developed Reserves) 

 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

  ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 หน่วยธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 529,330 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 18,646 ลำ้นบำทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.7 จำกปี 2555 เน่ืองจำก 

- รำคำขำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียในปี 2556 ส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคำ้ ยกเวน้กลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม ท่ีรำคำ
ปรับลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัเตำ 

- ปริมำณจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 43 mmcfd จำก 4,537 mmcfd ในปี 2555 เป็น 4,580 mmcfd ใน       
ปี 2556 (ท่ีค่ำควำมร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบำศก์ฟุต) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.9 โดยปริมำณควำมตอ้งกำรก๊ำซฯเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่   
มำจำกกลุ่มลูกคำ้ผูผ้ลิตไฟฟ้ำ โดยเฉพำะ SPP 

- รำคำขำยผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊ำซฯ (รวมก๊ำซโซลีนธรรมชำติท่ีได้จำกหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของ           
ก๊ำซธรรมชำติ) ส่วนใหญ่ปรับเพ่ิมข้ึน ตำมรำคำอำ้งอิงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลำดโลก  

- ปริมำณขำยผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊ำซฯ ลดลงจำก 6,467,981 ตนั ในปี 2555 เป็น 6,210,549 ตนั ในปี 2556 
หรือลดลงร้อยละ 4.0 เน่ืองจำกโรงแยกก๊ำซฯ มีอตัรำใชก้ ำลงักำรผลิตท่ีลดลง จำกร้อยละ 96.7 ในปี 2555 เหลือร้อยละ 90.2 ใน     
ปี 2556 สำเหตุหลกัจำกโรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 5 หยดุผลิตจำกอุบติัเหตุฟ้ำผำ่ท่ี WHRU ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2556 ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ 

EBITDA และ EBIT ของธุรกิจก๊ำซฯ ในปี 2556 มีจ ำนวน 45,098 ลำ้นบำท และ 31,176 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึง
ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 7,169 ลำ้นบำท และ 7,686 ลำ้นบำท หรือ ลดลงร้อยละ 13.7 และ 19.8 ตำมล ำดบั สำเหตุหลกัเน่ืองจำก
ก ำไรจำกกำรขำยก๊ำซธรรมชำติแก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมลดลงจำกรำคำขำยท่ีปรับลดลงตำมรำคำน ้ ำมันเตำ และต้นทุนค่ำ               
ก๊ำซธรรมชำติ (Feed Cost) ท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจำกนั้น ก ำไรจำกกำรขำยผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊ำซฯ ก็ลดลง ตำม Feed Cost ท่ีเพ่ิมข้ึน
เช่นกนั รวมทั้งปริมำณขำยท่ีลดลงจำกเหตุโรงแยกก๊ำซฯหน่วยท่ี 5 หยุดกำรผลิต   ผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV เพ่ิมข้ึน ตำม
ปริมำณขำยและตน้ทุนก๊ำซฯท่ีเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง โดย ณ 31 ธ.ค. 56 รำคำขำยปลีก NGV อยูท่ี่ 10.50 บำทต่อกิโลกรัม (ยกเวน้รถ
ขนส่งสำธำรณะท่ียงัคงไดรั้บเงินชดเชยในอตัรำ 2 บำทต่อกิโลกรัม  โดย ปตท. เป็นผูรั้บภำระ)  
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รำยละเอียดปริมำณกำรขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

Unit: Ton ปี 2555 ปี 2556 
Inc. 

(Dec.) 
LPG 2,905,594 2,690,389 (7.4%) 

Ethane 2,109,234 2,074,467 (1.6%) 
Propane 726,424 726,952 0.1% 

NGL 726,729 718,741 (1.1%) 
Total 6,467,981 6,210,549 (4.0%) 

รำยละเอียดรำคำผลิตภณัฑอ์ำ้งอิงท่ีใชป้ระกอบกำรค ำนวณรำคำขำยผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊ำซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 
หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตนั 

ปี 2555 ปี 2556 เพิม่ (ลด) 
 

LPG 1/, 4/ 916 871 (4.9%) 
Ethylene 2/ 1,229 1,352 10.0% 
Propylene 2/ 1,266 1,327 4.8% 
High Density 
Polyethylene 2/ 1,380 

1,487 7.8% 
Polypropylene 2/ 1,445 1,516 4.9% 
Naphtha 3/ 863 842 (2.4%) 

หมำยเหตุ  1/ เป็นรำคำ Contract Price (CP) 
  2/ รำคำตลำดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
  3/ รำคำตลำดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
  4/ รำคำ LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภำครัฐ โดยคณะกรรมกำรบริหำรนโยบำยพลงังำน (กบง.) ให้คงรำคำ LPG ณ 

โรงกลัน่ (รำคำ LPG ท่ีโรงแยกก๊ำซธรรมชำติจ ำหน่ำย) ไวท่ี้ 10.996 บำทต่อกิโลกรัม อยำ่งไรกต็ำม เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2552 กบง.
ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดรำคำ ณ โรงกลัน่โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยให้คงรำคำ LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไว้
เท่ำกบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนำ้   

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

 หน่วยธุรกจิน า้มนั  

 ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

  ในปี 2556  หน่วยธุรกิจน ้ ำมนั มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 617,305 ลำ้นบำท  เพ่ิมข้ึน 8,934 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน    
ร้อยละ 1.5 จำกปี 2555 เป็นผลมำจำกปริมำณขำยเพ่ิมข้ึน 787 ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 3.4 จำก 23,035 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 395,869 
บำร์เรลต่อวนัในปี 2555 เป็น 23,822 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 410,518 บำร์เรลต่อวนัในปี 2556 ทั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของ
ปริมำณกำรขำยกลุ่มอำกำศยำน อีกทั้งกลุ่มเบนซินท่ีเพ่ิมข้ึนจำกนโยบำยรถคนัแรก ขณะท่ีรำคำขำยน ้ ำมนัลดลง โดยรำคำเฉล่ียของ
น ้ ำมนัดิบดูไบลดจำก 109.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลใน ปี 2555 เหลือ 105.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรลในปี 2556 

EBITDA ในปี 2556 มีจ ำนวน 13,361 ลำ้นบำท ลดลงจำก ปี 2555 จ ำนวน 2,568 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 
เช่นเดียวกบั EBIT อยูท่ี่ 10,716 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 2,650 ลำ้นบำท ตำม EBITDA ท่ีลดลง โดยเป็นผลจำกก ำไรจำกกำรขำย   
กลุ่มน ้ ำมนัดีเซล และเบนซินลดลงเน่ืองจำกตน้ทุนเอทำนอลปรับตวัสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง   
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 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

ในปี 2556 หน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,655,735 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 20,215  ลำ้นบำท 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 จำกปี 2555 จำกปริมำณขำยของ  PTTT ท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมำณขำยของหน่วยธุรกิจกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ  
ลดลง ทั้งน้ี ปริมำณขำยในงวดน้ีลดลง  1,135  ลำ้นลิตรหรือร้อยละ 1.7 จำก 68,342 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,174,500 บำร์เรลต่อวนั
ในปี 2555 เหลือ 67,208 ลำ้นลิตรหรือเทียบเท่ำ 1,158,168 บำร์เรลต่อวนัในงวดปี 2556 ส่วนใหญ่ลดลงจำกปริมำณกำรขำย
น ้ ำมนัดิบและคอนเดนเสทน ำเขำ้ (out-in) รวมถึงรำคำขำยน ้ ำมนัปรับตวัลดลงตำมรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลก 

EBITDA ในปี 2556 มีผลขำดทุนจ ำนวน 2,143 ลำ้นบำท ขำดทุนลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 1,703  ลำ้นบำท 
ขณะท่ี EBIT ท่ีรวมผลจำกอตัรำแลกเปล่ียนในงวดน้ีมีก ำไรอยูท่ี่ 3,686 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนจ ำนวน 125   
ลำ้นบำท โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีลดลง ตำมค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลง แมว้ำ่จะมีก ำไรจำกกำรขำยเพ่ิมข้ึนจำก
กำรขำยคอนเดนเสท 

 ธุรกจิปิโตรเคม ี  

  ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

  ในปี 2556 บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัของ ปตท. ท่ีด ำเนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 
93,054 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 9,647 ลำ้นบำท จำกปี 2555 หรือร้อยละ 11.6  เน่ืองจำกปริมำณขำยและรำคำขำยเฉล่ียผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ของ PTTPM ปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.5 และ ร้อยละ 6.2 ตำมล ำดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อน รวมทั้งจำกกำรเร่ิมด ำเนินกำรผลิตของ 
PTTAC ตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 

  EBITDA ในปี 2556 มีจ ำนวน 2,041 ลำ้นบำท ลดลง 657 ลำ้นบำท จำกปี 2555 หรือร้อยละ 24.4  ส่วน EBIT มี
จ ำนวน 769 ลำ้นบำท ลดลง 1,126 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 59.4 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก Product Spread ท่ี
ปรับลดลงของ HMC (กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ Polypropylene และ Propylene) 
เน่ืองจำกกำรปรับสูตรรำคำตน้ทุนวตัถุดิบ รวมทั้งค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรเร่ิมผลิตเชิงพำณิชยข์อง 
PTTAC ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 

 ธุรกจิถ่านหิน 

 ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

 ในปี 2556 มีรำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 24,978 ลำ้นบำท ลดลง 3,761 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 13.1 จำกปี 2555 
สำเหตุหลกัเกิดจำกรำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียลดลงร้อยละ 17.1 จำก 87.7 เหรียญสหรัฐฯต่อตนัในปี 2555 เหลือ 72.7 เหรียญสหรัฐฯ 
ต่อตนัในปี 2556 ในขณะท่ีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 จำก 10.8 ลำ้นตนัในปี 2555 เป็น 11.2 ลำ้นตนัในปี 2556 โดยมำจำก
แหล่ง Sebuku ท่ีมีปริมำณขำยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.4 จำกกำรเปิดหลุมใหม่เพ่ิมข้ึนในแหล่ง Northern Lease 

 EBITDA ในปี 2556 จ ำนวน 5,809 ลำ้นบำท ลดลง 1,894 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 24.6 จำกปี 2555 เป็นผลมำจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีลดลงดงักล่ำวขำ้งตน้ ในขณะท่ี  EBIT ในปี 2556 ขำดทุนจ ำนวน 591 ลำ้นบำทลดลง 4,189 ลำ้นบำท จำก       
ปีก่อนท่ีมีก ำไร 3,598 ลำ้นบำท เน่ืองจำก EBITDA ท่ีลดลงดงักล่ำว รวมทั้งค่ำตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรขดุเพื่อกำรเปิดหนำ้ดินท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกอตัรำส่วน Stripping ratio ท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ำกวำ่อตัรำเฉล่ียท่ีค  ำนวณตลอดอำยขุองเหมืองดงักล่ำวขำ้งตน้ (Stripping 
ratio ปี 2556 : 9.1  ในขณะท่ีปี 2555 : 10.6) 
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 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและก าไรสุทธิ  

 ผลการด าเนินงานปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 

: ในปี 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีก ำไรสุทธิ 94,652 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2555 จ ำนวน 9,956 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 
9.5 โดยส่วนใหญ่มำจำกผลประกอบกำรท่ีลดลงของธุรกิจก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. ตำมตน้ทุนค่ำเน้ือก๊ำซฯ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้ง
จำกผลขำดทุนจำกกำรขำย NGV ในขณะท่ี ผลประกอบกำรของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมปรับตวั
เพ่ิมข้ึน  

: ในปี 2556 มีส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจ ำนวน 64 ลำ้นบำท จำก 27,015 ลำ้นบำท ใน
ปี 2555 เป็น 27,079 ลำ้นบำท ในปี 2556 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีข้ึนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจก๊ำซฯและ
น ้ ำมนั  

- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่ลดลงจำกปีก่อนเล็กน้อย สำเหตุหลกัจำกผลกระทบของ   
เงินบำทท่ีอ่อนค่ำลง เม่ือเทียบเงินเหรียญสหรัฐฯ ท ำใหโ้รงกลัน่หลำยแห่งเกิดขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ในขณะท่ีปีก่อนมีก ำไร
จำกอตัรำแลกเปล่ียน อย่ำงไรก็ดี หำกไม่รวมรำยกำรดงักล่ำว ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจกำรกลัน่เพ่ิมข้ึน  โดย GRM ของ  
กลุ่มปตท. (รวมผลก ำไร/ขำดทุนจำกสต๊อกน ้ ำมนัและกำรท ำ Hedging ทั้งน้ีไม่รวมหน่วยกลัน่ของ PTTGC) เพ่ิมข้ึนจำก 4.35 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2555 เป็น 4.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล ในปี 2556 เป็นผลมำจำกในปี 2556 มีก ำไรจำกสต็อก
น ้ ำมนั เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนท่ีมีขำดทุนจำกสต็อกน ้ ำมนั แมว้ำ่ Spread Margin ของน ้ ำมนัส ำเร็จรูปกบัน ้ ำมนัดิบจะลดลงจำกปีก่อน
เกือบทุกผลิตภณัฑ ์โดยเฉพำะรำคำน ้ ำมนัเตำ จำกอุปสงคท่ี์ลดลงตำมภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง  

- ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีลดลงจำกปีก่อนเล็กน้อย เป็นผลจำกในปี 2556 มีผลขำดทุนจำก        
อตัรำแลกเปล่ียนจำกเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจำกอุบติัเหตุฟ้ำผำ่อุปกรณ์ของโรง
แยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 5 ของ ปตท. ท ำให ้PTTGC ตอ้งลดก ำลงักำรผลิตของโรงปิโตรเคมี ประกอบกบัมีค่ำใชจ่้ำยส่วนเพ่ิมจำก
กรณีน ้ ำมนัร่ัวของ PTTGC แมว้ำ่ Spread Margin ของผลิตภณัฑท์ั้งสำยอะโรเมติกส์และสำยโอเลฟินส์จะปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบั
ปี 2555 โดยสำยอะโรเมติกส์มี Spread Margin ของ Benzeneดีข้ึน และสำยโอเลฟินส์มี Spread Margin ดีข้ึนทั้งของ HDPE และ 
Polypropylene  

: ในปี 2556 ไม่มีกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนและสินทรัพย ์ในขณะท่ีปี 2555 PTTI มีกำรรับรู้   
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน EMG จ ำนวน 3,972 ลำ้นบำท และ ปตท.สผ.มีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
แหล่งมอนทำรำจ ำนวน 6,366 ลำ้นบำท 

: ในปี 2556 มีก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 305 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 7,129 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.9 
จำก 7,434 ลำ้นบำท ในปี 2555 

: ในปี 2556 มีตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 20,394 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 648 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 จำก 19,747  
ลำ้นบำทในปี 2555 จำก กำรออกหุ้นกูส้กุลบำทจ ำนวนรวม 32,000 ลำ้นบำทของ ปตท. และหุ้นกูส้กุลต่ำงประเทศของ ปตท.สผ. 
มูลค่ำ 500 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 

: ภำษีเงินได้ในปี 2556 จ ำนวน 47,692 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 จ ำนวน 1,176 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 2.5 
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ส ำหรับรำยละเอียดส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 

บริษัทร่วมธรุกิจการกลัน่ 8,788 8,648 (1.6%)

บริษัทร่วมธรุกิจปิโตรเคมี 17,121 16,959 (0.9%)

บริษัทร่วมธรุกิจน า้มนั 544 609 11.9%

บริษัทร่วมธรุกิจก๊าซ 435 724 66.4%

บริษัทร่วมธรุกิจอ่ืน 127 139 9.4%

รวม 27,015 27,079 0.2%

ปี 2556 %เพิ่ม(ลด)หน่วย : ล้ำนบำท ปี 2555
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การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

ฐำนะกำรเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 แสดงได้
ดงัน้ี 

       หน่วย : ลำ้นบำท 

สินทรัพย์ 31 ธ.ค 56 31 ธ.ค. 55 เพิ่ม / (ลด) % 

สินทรัพยห์มุนเวียน 523,144 472,146 50,998 10.8
เงินลงทุนเผ่ือขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วม

และเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 260,877 250,813 10,064 4.0

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 740,649 650,561 90,088 13.8

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 277,052 255,991 21,061 8.2

รวมสินทรัพย์ 1,801,722 1,629,511 172,211 10.6

หนี้สิน

หน้ีสินหมุนเวียน 360,464 341,060 19,404 5.7
เงินกูย้ืมระยะยาว (รวมเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึง

ก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 468,507 437,344 31,163 7.1

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนๆ 149,572 121,211 28,361 23.4

รวมหนี้สิน 978,543 899,615 78,928 8.8

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษทัใหญ่ 682,647 603,920 78,727 13.0

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 140,532 125,976 14,556 11.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 823,179 729,896 93,283 12.8

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,801,722 1,629,511 172,211 10.6

งบการเงนิรวม

 
สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยมู์ลค่ำรวมทั้งส้ิน 1,801,722  ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 

2555 จ ำนวน 172,211 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.6 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

: ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 90,088 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 13.8 โดยหลกัเป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพ่ิมของ 
ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตของโครงกำรซอติกำ้ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรบงกช โครงกำร
อำทิตยแ์ละโครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ซ่ึงไดม้ำจำกกำรซ้ือบริษทั Natuna B.V ในเดือนธนัวำคม 2556 รวมทั้งกำรลงทุนในโครงกำร  
ท่อนครสวรรคแ์ละโครงกำรท่อเสน้ท่ี 4 ของ ปตท.  

: สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 50,998 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 10.8 สำเหตุหลกัมำจำกลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน 34,287     
ลำ้นบำทจำกลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพ่ิมข้ึน 20,759 ลำ้นบำท จำกกระแสเงิน
สดรับจำกกำรด ำเนินงำนของ ปตท. และ ปตท.สผ. สุทธิกบัรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิต
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ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และจำกกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลประกอบกำรคร่ึงปีหลงัของปี 2555 และผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีแรก
ของปี 2556 ของ ปตท. และ ปตท. สผ. ในขณะท่ีเงินลงทุนชัว่ครำวและลูกหน้ีอ่ืน ลดลง 3,722 และ 2,110 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 21,061 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่จำกกำรลงทุนเพ่ิมของ ปตท.สผ. ใน
สินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรท่ีอยูใ่นระยะส ำรวจและค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือบริษทั Natuna B.V รวมทั้ง
สินคำ้คงเหลือ – ส ำรองตำมกฎหมำยเพ่ิมข้ึนจำกปริมำณส ำรองท่ีเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 5เป็นร้อยละ 6 ตำมประกำศกรมธุรกิจพลงังำน 
พ.ศ. 2556 

: เงินลงทุนเผื่อขำย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 10,064  ลำ้นบำท หรือร้อยละ 4.0 
สำเหตุหลกัมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปี 2556 จ ำนวน 27,079 ลำ้นบำท รวมทั้งจำกกำรเพ่ิมทุนใน
บริษทัร่วมจ ำนวน 2,911 ลำ้นบำท โดยหลกัจำกบริษทั โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ำกดั (GPSC) (บริษทัร่วมท่ี ปตท. ถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 30.1) และ บริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL)และมีผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 2,070 ลำ้นบำท 
ในขณะท่ีมีเงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม จ ำนวน 15,373 ลำ้นบำท และจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน จ ำนวน 6,439 ลำ้นบำทจำกบริษทั 
พีทีที ฟีนอล จ ำกดั (PPCL) (บริษทัร่วมท่ี ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40) ใหแ้ก่ PTTGC เงินลงทุนในบริษทั XPCL บริษทั บำง
ปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จ ำกดั (BIC) (บริษทัร่วมท่ี ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 25) บริษทั ผลิตไฟฟ้ำและพลงังำนร่วม จ ำกดั 
(CHPP) และบริษทั ไทย โซล่ำร์ รีนิวเอเบิล จ ำกดั (TSR) ใหแ้ก่ GPSC และ บริษทั บี.กริม บีไอพี เพำเวอร์ จ ำกดั (B.Grimm BIP) 
(บริษทัร่วมท่ี ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 23) ใหก้บับริษทั บี.กริม เพำเวอร์ จ ำกดั  

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2556 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 978,543 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 
78,928 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 8.8 โดยหลกัจำก 

เงินกูย้มืระยะยำว (รวมเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี) มีจ ำนวน 468,507 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 31,163 
ลำ้นบำท หรือร้อยละ 7.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก ปตท. มีกำรออกหุน้กูส้กลุบำทจ ำนวนรวม 32,000 ลำ้นบำท และ เงินกู ้         
สกลุต่ำงประเทศจ ำนวน 310 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 9,135 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรช ำระคืนหุน้กูส้กลุบำท
จ ำนวน 24,550 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ปตท.สผ. มีกำรออกหุน้กูส้กลุต่ำงประเทศ 500 ลำ้นเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 
15,363 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมีกำรช ำระคืนหุน้กูส้กลุเงินบำท จ ำนวน 5,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยำวและหุน้กูจ้  ำแนกตำม
ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
ก ำหนดช ำระคนื 

(นับจำกวนัที ่31 ธ.ค. 2556)
ปตท. ปตท.สผ. PTTI TTM(T) PTTAC HMC EnCo PTTPL DCAP TTM(M) PTTNGD รวม

ภำยใน 1 ปี 

(31 ธ.ค. 2557)

28,113.71 11,698.80 2,772.75 738.31 697.17 573.42 450.00 300.00 130.81 59.03 100.80 45,634.80

เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 34,552.83    24,540.27 3,043.50 644.10 699.04 573.33 450.00 300.00 130.81 27.87 75.60 65,037.35
เกนิ 2 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 92,512.84 48,841.66             -   1,932.29 2,108.66 3,308.91 1,350.00 225.00 392.44 83.62             -   150,755.42
เกนิ 5 ปี 152,192.07 46,927.66             -   4,365.24 1,352.99             -   1,400.00             -   156.32 141.00             -   206,535.28

รวม 307,371.45 132,008.39 5,816.25 7,679.94 4,857.86 4,455.66 3,650.00 825.00 810.38 311.52 176.40 467,962.85

หมำยเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 543.98 ลำ้นบำท 
 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(14) หนำ้ท่ี 22 

เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัร ทั้งท่ีครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2556 ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบำทและสกลุเงินต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : ลำ้นบำท 
เงินกูย้มืระยะยำว ปตท.    ปตท.สผ.   PTTI TTM(T)    PTTAC    HMC   EnCo    PTTPL    DCAP   TTM(M)   PTTNGD รวม

สกลุเงินบาท   181,399.28     19,195.44              -                -                -        2,241.38      3,650.00        825.00        810.38              -          176.40   208,297.88

สกลุเงินต่างประเทศ   125,972.17   112,812.95      5,816.25      7,679.94      4,857.86      2,214.28              -                -                -          311.52              -     259,664.97

รวม   307,371.45   132,008.39      5,816.25      7,679.94      4,857.86      4,455.66      3,650.00        825.00        810.38        311.52        176.40   467,962.85

สดัส่วนเงินกูร้ะยะยาว

สกลุต่างประเทศต่อยอด

เงินกูร้ะยะยาวทัง้หมด (%)

40.98% 85.46% 100.00% 100.00% 100.00% 49.70%              -                -                -   100.00%              -   55.49%

 
 
ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2556 จ ำนวน 6,000 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกระทรวงกำรคลงั  
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 28,362 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 23.4 โดยหลกัมำจำกประมำณกำรหน้ีสิน

ค่ำตอบแทนกำรต่อระยะเวลำกำรผลิตปิโตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนในโครงกำรบงกชและประมำณกำรหน้ีส้ินค่ำร้ือถอนในโครงกำรพ้ืนท่ี
พฒันำร่วมไทย – มำเลเซีย บี 17 และ โครงกำรซอติกำ้ รวมถึงหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนจำกผลกระทบของ           
อตัรำแลกเปล่ียนปี 2556 และกำรซ้ือบริษทั Natuna B.V. ของ ปตท.สผ. 

หน้ีสินหมุนเวยีน เพ่ิมข้ึน 19,404 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 5.7  สำเหตุหลกัจำกเจำ้หน้ีกำรคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึน 16,441 ลำ้นบำท 
และภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน 3,493 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภำษีเงินไดปิ้โตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ.  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ ำนวน 823,179 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2555 จ ำนวน 93,283      
ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 จำกก ำไรสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน 57,504 ลำ้นบำท จำกผลประกอบกำรส ำหรับปี 2556 ของ ปตท.และ
บริษทัยอ่ย จ ำนวน 94,652 ลำ้นบำท แมว้ำ่จะมีกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงหลงัของปี 2555 และผลกำร
ด ำเนินงำนคร่ึงแรกของปี 2556 จ ำนวนรวม 37,127 ลำ้นบำท รวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุม เพ่ิมข้ึน 21,222 และ 14,556 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สภาพคล่อง 

สภำพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 มีเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิจ ำนวน 
20,759 ลำ้นบำท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมำจำกปี 2555 จ ำนวน 136,924 ลำ้นบำท เป็นผลใหเ้งินสด
สุทธิปลำยงวดเพ่ิมข้ึนเท่ำกบั 157,683 ลำ้นบำท ทั้งน้ี รำยละเอียดเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

(ลา้นบาท)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 165,327                   

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (95,364)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (55,790)

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,538

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,048

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน-สุทธิ 20,759

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 136,924

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัปลายงวด 157,683
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เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนมีจ ำนวน 165,327 ลำ้นบำท มำจำกก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ตำมงบ
ก ำไรขำดทุนจ ำนวน 94,652 ลำ้นบำท ปรับปรุงดว้ยรำยกำรกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน โดย
รำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 76,315 ลำ้นบำท ภำษีเงินไดจ้ ำนวน 
47,692 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมจ ำนวน 20,473 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 18,295 
ลำ้นบำท ส ำหรับรำยกำรหลกัท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 27,079      
ลำ้นบำท รวมทั้งมีกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำนสุทธิท่ีมีผลใหก้ระแสเงินสดลดลงจ ำนวน 25,592 ลำ้นบำท และมีเงินสด
จ่ำยภำษีเงินไดจ้ ำนวน 45,822 ลำ้นบำท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนมีจ ำนวน 95,364 ลำ้นบำท  

: เงินจ่ำยลงทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน รวมจ ำนวน 114,457 ลำ้นบำท เป็นกำรลงทุน
เพ่ิมข้ึนของ ปตท.สผ. ในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนรวมจ ำนวน 81,923 ลำ้นบำท ส่วน
ใหญ่เป็นกำรลงทุนในโครงกำรซอติกำ้ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย โครงกำรบงกช และโครงกำรอำทิตย ์ นอกจำกน้ียงัรวมถึง  
กำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของ ปตท. จ ำนวนรวม 22,912 ลำ้นบำท โดยมีโครงกำรหลกั ไดแ้ก่ โครงกำรท่อนครสวรรค ์โครงกำร
ระบบท่อเสน้ท่ี 4 และโครงกำรติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 4 บนบก จงัหวดัระยอง 

: เงินจ่ำยส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืน จ ำนวน 11,255 ลำ้นบำท 
ส่วนใหญ่จำกกำรเขำ้ซ้ือบริษทั Natuna 2 B.V. ของปตท.สผ. จ ำนวน 7,403 ลำ้นบำท กำรจ่ำยเพ่ิมทุน บริษทั โกลบอล เพำเวอร์   
ซินเนอร์ยี ่ จ  ำกดั (GPSC) จ ำนวน 1,806 ลำ้นบำท กำรจ่ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนใน Xayaburi Power Company Limited (XPCL) 
(บริษทัร่วมของ NSC ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI) เป็นจ ำนวน 956 ลำ้นบำท และจำกกำรลงทุนซ้ือ บริษทั ไทย โซล่ำ รีนิวเอเบิล 
จ ำกดั (TSR) ซ่ึงด ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์จ ำนวน 680 ลำ้นบำท และ รวมทั้ง PTT Mining Limited (PTTML) 
(บริษทัยอ่ยของ PTTI ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) เขำ้ซ้ือหุน้เพ่ิมเติมใน Sakari Resources Limited (SAR) อีกร้อยละ 0.95 ท ำให้
ถือหุน้รวมเป็นสดัส่วนร้อยละ 94.58  

: เงินรับจำกกำรขำยเงินลงทุน จ ำนวน 6,789 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่จำกกำรขำยหุน้ทั้งหมดของ PPCL ท่ีปตท. ถืออยูใ่น
สดัส่วนร้อยละ 40 ใหแ้ก่ PTTGC เป็นจ ำนวน 4,644 ลำ้นบำท รวมทั้งจำกกำรขำยหุน้ทั้งหมดของ CHPP, TSR และ BIC ท่ี ปตท. 
ถืออยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 100, 40 และ 25 ตำมล ำดบั และ NSC (รวม XPCL) ท่ี PTTI ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ใหแ้ก่ GPSC 
เป็นจ ำนวนรวม 1,962 ลำ้นบำท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินมีจ ำนวน 55,790 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นกำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืระยะสั้นของ 
ปตท. PTTI และ ปตท.สผ. จ ำนวน 26,275 ลำ้นบำท  7,835 ลำ้นบำท และ 1,905 ลำ้นบำทตำมล ำดบั กำรจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว 
หุน้กู ้ และพนัธบตัรของ ปตท. จ ำนวนทั้งส้ิน 29,416 ลำ้นบำท กำรช ำระคืนหุน้กูส้กลุบำทของ ปตท.สผ. จ ำนวน 5,396 ลำ้นบำท 
และกำรช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวของ PTTI จ ำนวน 2,668 ลำ้นบำท นอกจำกน้ียงัมีเงินปันผลจ่ำย และดอกเบ้ียจ่ำยจ ำนวน 46,368 
ลำ้นบำท และ 20,089 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในขณะท่ีมีเงินสดรับจำกกำรออกตัว๋เงินจ่ำยของ ปตท. จ ำนวน 21,275 ลำ้นบำทและ  
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นของ PTTI จ ำนวน 7,374 ลำ้นบำท เงินสดรับจำกหุน้กูแ้ละกำรเบิกเงินกูย้มืระยะยำวสกลุเงินดอลลำร์
สหรัฐฯ ของ ปตท. จ ำนวนรวม 41,135 ลำ้นบำท และเงินสดรับจำกกำรออกหุน้กูข้อง ปตท.สผ. จ ำนวน 15,363 ลำ้นบำท  
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อตัราส่วนทางการเงนิ  

 อตัราส่วนสภาพคล่อง  

สภำพคล่องโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ในปี 2556 ดีข้ึนจำกปีก่อนเล็กนอ้ย โดยมีอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วน
สภำพคล่องหมุนเร็วอยูท่ี่ 1.29 เท่ำและ 1.08 เท่ำตำมล ำดบั เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนท่ีมีอตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็วอยูท่ี่ 1.24 และ1.02 ตำมล ำดบั โดย Cash cycle ในปี 2556 เท่ำกบั 1.03 วนั เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 ท่ีมี Cash cycle (0.84) วนั 
สำเหตุเน่ืองมำจำกกลุ่ม ปตท. มีระยะเวลำในกำรช ำระหน้ีเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจำก 31.67 วนั เป็น 36.15 วนั ในขณะท่ีระยะเวลำเก็บหน้ี
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จำก 26.99 วนั เป็น 33.25 วนั   ซ่ึงเป็นผลมำจำกลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนท่ีมำกกว่ำยอดขำยท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

อตัรำก ำไรขั้นตน้ อตัรำก ำไรสุทธิ และอตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น อยู่ท่ี 7.89%,  3.33% และ 14.71% ซ่ึงลดลง         
เม่ือเทียบกบัปี 2555  โดยหลกัเป็นผลมำจำกก ำไรขั้นตน้ท่ีลดลง จำกตน้ทุนค่ำเน้ือก๊ำซฯ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  รวมทั้งค่ำเส่ือมรำคำท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน โดยเฉพำะ ปตท.สผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกโครงกำรบงกช  โครงกำรเอส 1 โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย ในขณะท่ี ก ำไรสุทธิ
ลดลง เน่ืองจำกปี 2556  เงินบำทอ่อนค่ำลงเม่ือเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ (ในขณะท่ีปี 2555 เงินบำทแขง็ค่ำข้ึน) ส่งผลใหก้ ำไรจำก
อตัรำแลกเปล่ียนลดลงในปี 2556 

 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์ อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร และอตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์   
อยูท่ี่ 5.52%,  20.07% และ 1.66 ตำมล ำดบั ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2555  โดยหลกัเป็นผลจำกก ำไรสุทธิท่ีลดลง เน่ืองจำกเหตผุล
ดงักล่ำวขำ้งตน้ ในขณะท่ี สินทรัพยถ์ำวรเพ่ิมข้ึนจำกกำรลงทุนเพ่ิมในสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงกำร 
ซอติกำ้ โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเซีย โครงกำรบงกช โครงกำรอำทิตย ์และโครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ ของ ปตท.สผ. 

ปัจจยัทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 เศรษฐกิจโลกในไตรมำส 3 ของปี 2557 (Q3/2557) คำดว่ำจะขยำยตวัในระดบัท่ีใกลเ้คียง Q2/2557 เน่ืองจำกเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศพฒันำแลว้ โดยเฉพำะ สหรัฐฯ มีกำรฟ้ืนตวัต่อเน่ือง และตลำดแรงงำนปรับตวัดีข้ึน ท ำให้ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 
ปรับลดวงเงิน QE ลงต่อเน่ืองและมีแผนท่ีจะส้ินสุดมำตรกำรในเดือนตุลำคมน้ี ส ำหรับกลุ่มประเทศก ำลงัพฒันำและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพำะ จีนและอินเดีย เศรษฐกิจมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนจำกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบำล ส่งผลดีต่อ 
กำรบริโภคและกำรลงทุนในประเทศ อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตำมอง คือ สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดในตะวนัออกกลำง
และยเูครน ควำมเส่ียงของภำวะเงินฝืดในยุโรป ควำมซบเซำของภำคอสังหำริมทรัพยใ์นจีน และควำมเส่ี ยงท่ีกลุ่มประเทศก ำลงั
พฒันำและประเทศเศรษฐกิจใหม่จะเผชิญกบัภำวะเงินทุนไหลออกและดอกเบ้ียท่ีอำจปรับเพ่ิมสูงข้ึน 
 ส ำหรับแนวโนม้รำคำน ้ ำมนัดิบดูไบใน Q3/2557 คำดวำ่จะเฉล่ียอยูใ่นช่วง 105-108 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล เพ่ิมข้ึนจำก
ไตรมำสก่อน เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัเพ่ิมข้ึนหลงัจำกโรงกลัน่กลบัมำด ำเนินกำรผลิตจำกกำรปิดซ่อมบ ำรุง ประกอบกับ
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในอิรักยงัไม่ยติุลง ในส่วนของรำคำน ้ ำมนัส ำเร็จรูปคำดวำ่ส่วนใหญ่จะปรับเพ่ิมข้ึนตำมรำคำน ้ ำมนัดิบ โดย
รำคำน ้ ำมนัเบนซินจะเพ่ิมข้ึนจำกไตรมำสก่อนเพียงเล็กนอ้ยแต่ส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำน ้ ำมนัเบนซินและน ้ ำมนัดิบ (Gasoline crack 
spread) ลดลงเน่ืองจำกควำมตอ้งกำรจำกอินโดนีเซียลดลง ขณะท่ีส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำน ้ ำมนัดีเซลและน ้ ำมนัดิบ (Diesel crack 
spread) ทรงตวัจำกไตรมำสก่อนเน่ืองจำกอุปทำนท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้ำ่ควำมตอ้งกำรใชเ้พ่ิมข้ึนส ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ำในช่วงฤดูร้อน   
ในส่วนของรำคำน ้ ำมนัเตำ คำดวำ่จะปรับเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกควำมตอ้งกำรใชท่ี้เพ่ิมข้ึนในช่วงฤดูร้อน และมี arbitrage จำกตะวนัตก
ลดลง  
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 ค่ำกำรกลัน่ของโรงกลัน่ประเภท Cracking อำ้งอิงท่ีสิงคโปร์คำดว่ำจะทรงตวัท่ีระดบั 6.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล 
เน่ืองจำกควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัดีเซลท่ีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีควำมตอ้งกำรน ้ ำมนัเบนซินลดลงเป็นหลกั  
 รำคำผลิตภณัฑ์โอเลฟินส์ใน Q3/2557 มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนตำมสภำพกำรซ้ือขำยท่ีคำดว่ำจะดีข้ึน โดยรำคำ 
HDPE คำดว่ำจะอยู่ท่ี 1,583 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัและรำคำ PP คำดว่ำจะอยู่ท่ี 1,588 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั เช่นเดียวกบัรำคำ
ผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ท่ีคำดวำ่จะมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โดยรำคำ Benzene คำดวำ่จะอยูท่ี่ 1,331 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั เน่ืองจำกผูผ้ลิต 
Styrene กลบัมำเร่ิมผลิตหลงัหยดุซ่อมบ ำรุง ประกอบกบัสหรัฐฯ น ำเขำ้ Benzene อยำ่งต่อเน่ือง ส ำหรับรำคำ Paraxylene คำดวำ่จะ
เพ่ิมข้ึนเป็นอยู่ท่ี 1,308 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั เน่ืองจำกอุปทำนตึงตวัจำกกำรท่ีผูผ้ลิตท่ีมีตน้ทุนสูงโดยเฉพำะในญ่ีปุ่นลดก ำลงั     
กำรผลิตลง และผูผ้ลิตโพลีเอสเตอร์กลบัมำสัง่ซ้ือมำกข้ึน 
 เศรษฐกิจไทยใน Q3/2557 คำดวำ่จะขยำยตวัสูงกวำ่ Q2/2557 โดยแรงขบัเคล่ือนหลกัจะมำจำกกำรบริโภคและกำรลงทุน
ภำยในประเทศ หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรทำงกำรเมืองมีควำมชดัเจนมำกข้ึน โดย คสช.ด ำเนินนโยบำยต่ำงๆเพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ 
เช่น แต่งตั้ งกรรมกำรในคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ืออนุมติัโครงกำรขอรับส่งเสริมกำรลงทุนท่ีค้ำงอยู่ เร่งเบิกจ่ำย
งบประมำณปี 2557 และจดัท ำงบประมำณปี 2558 ใหแ้ลว้เสร็จ ประกอบกบัภำคส่งออกมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนตำมกำรฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจประเทศคู่คำ้ อยำ่งไรก็ตำม ปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งจบัตำมอง คือ ควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินนโยบำยของภำครัฐ และกำรด ำเนิน
นโยบำยกำรเงินของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อค่ำเงินบำทของไทย 
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14.2  ภาระการให้ความสนบัสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในเครือ 

 ณ 30 มิถุนำยน 2557 ปตท. มีภำระในกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่บริษทัในกลุ่ม รำยละเอียด ดงัน้ี 
                         
                                                         หน่วย : ลำ้นบำท 

   ให้ควำมสนบัสนุนแลว้  
 

ยงัไม่ไดใ้ห้
ควำม

สนบัสนุน 

บริษทั  
สกุลเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู้
คำ้งช ำระ 

กำรขยำย
วงเงิน
สินเช่ือ

ทำงกำรคำ้ 

อ่ืนๆ 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้นนอ้ยกวำ่ 100% 

บริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย (ไทย) จ ำกดั (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 142.50 - - - 142.50 
 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 
บริษทั ทรำนส์ ไทย-มำเลเซีย(มำเลเซีย)จ ำกดั(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 9.50 - - - 9.50 

เหรียญสหรัฐ 60.00/2 37.00 - - 23.00 
บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ จ  ำกดั (EnCo) บำท 1,250.00 580.00 - - - 
บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 187.94/3 - - 26.34 161.60 

เหรียญสหรัฐ 92.11/4 77.56 - - 14.55 
รวม เหรียญสหรัฐ  508.96   114.56   -     26.34   368.06  

บำท  1,250.00   580.00   -     -     -    

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้น 100% 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จ  ำกดั (PTTLNG) บำท 35,777.00/5 20,097.06 - - 14,679.94 
บริษทั ปตท.ธุรกิจคำ้ปลีก จ ำกดั (PTTRB) บำท 4,430.58 3,057.81 - - - 
บริษทั พีทีที เอน็เนอร์ยี ่รีซอร์สเซส จ ำกดั (PTTER) เหรียญสหรัฐ 1,768.10/6 1,500.01 - - 55.91 
บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จ ำกดั (PTT TANK) บำท 1,540.00 1,070.00 - - - 
บริษทั ปตท.คำ้สำกล จ ำกดั (PTTT) บำท 36.29/7 36.29 - - - 
PTT (Lao) Co. Ltd. บำท 210.00 150.50 - - 40.00 
PTT Green Energy Pte Ltd. (PTTGE) เหรียญสหรัฐ 159.43/8 108.00 - - 51.43 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  1,927.53   1,608.01   -     -     107.34  

บำท  41,993.87   24,411.66   -     -     14,719.94  

กำรขยำยวงเงินสินเช่ือทำงกำรคำ้ 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100.00 - 94.53 - 5.47 

บริษทั พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ ำกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 50.00/9 - 49.99 - 0.01 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  150.00   -     144.52   -     5.48  

บำท  -     -     -     -     -    

 

รวม 
เหรียญสหรัฐ  2,586.49   1,722.57   144.52   26.34   480.88  

บำท  43,243.87   24,991.66   -     -     14,719.94  
         

/1 ตำมหนงัสือ Construction Cost Undertaking ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2553 ระหว่ำง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(T) ท่ีก ำหนดให้ ปตท. และเปโตรนำสในฐำนะ     
ผูถื้อหุน้ตอ้งใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเงินตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สำมำรถช ำระค่ำ Claims ท่ีผูรั้บเหมำก่อสร้ำงโครงกำรเรียกเก็บได ้
(วงเงิน 16.91 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯเป็นตวัเลขประมำณกำร) และสญัญำจะส้ินสุดเม่ือ TTM(T) ช ำระค่ำ Claims กบัผูรั้บเหมำก่อสร้ำงแลว้เสร็จ  
/2 ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. เปโตรนำส และ TTM(M) ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2556 วงเงินกู ้120 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เป็นส่วน
ของ ปตท. 60 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และเป็นส่วนของเปโตรนำส 60 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใชส้ ำหรับกำรก่อสร้ำงโครงกำร EVA Project โดย TTM (M) จะช ำระคืน
เงินกูใ้หก้บัผูถื้อหุน้เม่ือไดรั้บเงินกูจ้ำกแหล่งภำยนอก  
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/3 ตำมสญัญำกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อกำรกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำร      
คิดเป็นภำระของผูถื้อหุน้สูงสุดเท่ำกบัสดัส่วนกำรถือหุน้ของยอดหน้ีคงคำ้ง คิดเป็นวงเงิน 161.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้หก้ำรสนบัสนุนในรูปแบบของ
เงินทุนเพิ่มเติมแลว้ จ ำนวน 26.34 ลำ้นเหรียญสหรัฐ  
/4  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTAC ลงวนัท่ี 30 มีนำคม 2555 วงเงินกู ้33.95 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และสญัญำลงวนั
ที 20 พฤศจิกำยน 2556 วงเงินกู ้58.16 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงินกบับริษทั PTTAC ในช่วงกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
/5  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และ PTTLNG ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2556 วงเงินกู ้20,797 ลำ้นบำท เพื่อช ำระคืนเงินกูต้ำม
สญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ฉบบัเดิม และสญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 28 มีนำคม 2557 วงเงินกู ้14,980 ลำ้นบำท เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงและด ำเนินโครงกำร LNG 
Receiving Terminal ระยะท่ี 2 
/6  ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTER ลงวนัท่ี 4 กนัยำยน 2555 วงเงินกู ้718.10 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปจ่ำย
ช ำระคืนเงินกูต้ำมสญัญำฉบบัเดิมและเพื่อใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ำยจำกสญัญำกูย้ืมเงินฉบบัน้ีในช่วงท่ีผูกู้ย้งัไมมี่รำยได ้สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 24 สิงหำคม 2555 วงเงิน 
1,035 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปใชซ้ื้อหุ้น SAR ตำมค ำเสนอซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศสิงคโปร์ ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำธุรกรรม และเพื่อใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ำย
จำกสญัญำกูย้ืมเงินฉบบัน้ี และสญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 19 มีนำคม 2556 วงเงิน 15 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อน ำไปลงทุนในโครงกำรเข่ือนและโรงไฟฟ้ำพลงัน ้ำน ้ำลิก 1 
สปป.ลำว 
/7ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTT ลงวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2554 สญัญำแกไ้ขสญัญำเงินกูค้ร้ังท่ี 1 ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2555 และสญัญำแกไ้ขสญัญำเงินกูค้ร้ังท่ี 2 ลงวนัท่ี 9 ตุลำคม 2556 วงเงินกู ้7.42 ลำ้นหยวน เพื่อน ำไปใชเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ของส ำนกังำนตวัแทนท่ีประเทศจีน โดย 
PTTT จะช ำระดอกเบ้ียและเงินกูเ้ป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีก ำหนด   
/8 ตำมสญัญำเงินกูจ้ำกผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) ระหวำ่ง ปตท. และบริษทั PTTGE ลงวนัท่ี 15 ตุลำคม 2555 สญัญำแกไ้ขเพิ่มเติม ลงวนัท่ี 4 สิงหำคม 2556 และ
สญัญำแกไ้ขเพิม่เติมคร้ังท่ี 2 ลงวนัท่ี 2 เมษำยน 2557 วงเงินกู ้159.43 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรบริหำรจดักำรตำมแผนงำนต่ำงๆของ
บริษทั PTTGE 
/9 ตำมสญัญำกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อกำรกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ำรสนบัสนุนโครงกำร โดย 
ปตท. สนบัสนุนในรูปแบบของกำรขยำยสินเช่ือทำงกำรคำ้ในกำรซ้ือวตัถุดิบวงเงินไม่เกินประมำณ 50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 

ปตท.จะพิจำรณำใหค้วำมสนบัสนุนทำงกำรเงินในรูปของเงินกู ้ เงินทุน  และ/หรือ สินเช่ือทำงกำรคำ้ในกรณีท่ี
จ ำเป็นและเป็นประโยชนต่์อ ปตท.และกลุ่ม ปตท. ในระยะยำว  ซ่ึง ปตท. มีควำมเช่ือวำ่นโยบำยและกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวจะสำมำรถสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
 14.3 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนกำรลงทุนภำยใน 5 ปีขำ้งหนำ้ (ปี 2557-2561) เป็นเงินรวมประมำณ 326,575 ลำ้นบำท โดยมีสรุปรำยละเอียด
ประมำณกำรใชเ้งินรำยปี ดงัน้ี  

                     หน่วย : ลำ้นบำท 

ธุรกจิ  2557 2558 2559 2560 2561  รวม  

ก๊ำซธรรมชำติ   29,903   22,826   17,177   30,103   37,839   137,847  
น ้ำมนัและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ   11,753    9,319   11,925   11,503   10,415   54,915  

แผนร่วมทุนและกำรลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือ
หุ้นร้อยละ 100  

  
38,404  

  
17,563  

  
29,043  

  
18,733  

  
18,709  

  
122,453  

ส ำนกังำนใหญ่และอ่ืนๆ   6,888   3,206   765   457   44   11,360  
รวม   86,948*   52,914   58,910   60,796   67,007   326,575  

*หมำยเหตุ: แผนกำรลงทุนปี 2557 ไม่รวมงบส ำรอง มีกำรปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2557 ลดลงเหลือ 55,497 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำร ปตท. ไดมี้มติอนุมติัแผนกำรลงทุนใน 5 ปี (ปี 2557 – 2561) ทั้งน้ี กำรลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นกำร
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ ปตท. โดยมีกำรลงทุนหลกัประกอบดว้ยท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รวมถึงกำร
ขยำยควำมสำมำรถในกำรน ำเขำ้ก๊ำซธรรมชำติเหลวเพ่ือรองรับควำมตอ้งกำรใชก๊้ำซธรรมชำติท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งกำรร่วมทุนและ
ลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือขยำยธุรกิจพลงังำนในต่ำงประเทศ  ประกอบกบักำรลงทุนเพ่ือขยำยควำมสำมำรถใน
กำรน ำเขำ้ กำรจ่ำย และระบบขนส่งก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของธุรกิจน ้ ำมนั เป็นตน้ 

แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คำดวำ่จะน ำมำใชใ้นกำรลงทุนตำมแผนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะมำจำกเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
รวมถึงจำกกำรก่อหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยำว  ทั้งน้ีแผนกำรลงทุนขำ้งตน้เป็นแผนกำรลงทุนของ ปตท.เท่ำนั้น ไม่รวมแผน      
กำรลงทุนของบริษทัในเครือ อน่ึง แผนกำรลงทุนในอนำคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้ ำเสนอในส่วนท่ี 3.1 หวัขอ้ท่ี 2 ลกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจ 

14.4 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 
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14.4.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2550 มีมติเห็นชอบตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยแห่งชำติ (กพช.)   
ในกำรขยำยระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติตำมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
จ ำนวน 14 โครงกำร โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพ่ิมกำรลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ลำ้นบำท  

ต่อมำคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2553 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพฒันำก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำมีกำรขยำยตวัท่ี
ลดลงตำมวกิฤติเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง ต่อมำคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2555 มีมติเห็นชอบตำมมติ กพช. ในแผนพฒันำ
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3 (แผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ซ่ึงมีกำรปรับ
เล่ือนโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ออกไป 3 ปี จำกปี 2566 เป็นปี 2569 และลดกำรจดัหำไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน นอกจำกนั้นไดก้ ำหนด
สดัส่วนกำรรับซ้ือไฟฟ้ำต่ำงประเทศไม่เกิน 15% ของก ำลงัผลิตทั้งหมดในระบบ ทั้งน้ีไดเ้พ่ิมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนร่วม (Cogeneration) ท่ีใชก๊้ำซธรรมชำติเป็นเช้ือเพลิงเขำ้มำทดแทนก ำลงัผลิตไฟฟ้ำในส่วนท่ีลดลง ส่งผลให้  ปตท. 
จ ำเป็นตอ้งจดัท ำแผนจดัหำก๊ำซธรรมชำติระยะยำว และ ทบทวนรำยละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประมำณกำรควำมตอ้งกำรก๊ำซธรรมชำติล่ำสุดขำ้งตน้  

ทั้งน้ีกำรทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) คร้ังท่ี 2 ไดรั้บอนุมติั
จำกคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 22 ตุลำคม 2555 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในกำรลงทุนก่อสร้ำงระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจ ำนวน 18 โครงกำร 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 217,372 ลำ้นบำท โดยแบ่งกำรลงทุนเป็น 3 ระยะ และกำรเพ่ิมกำรลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเลโดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

โครงการในระยะที ่1   

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักำญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถใน   
กำรรับและส่งก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมเติมจำกสหภำพพม่ำ สูงสุด 1,300 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้
เสร็จในเดือนกรกฎำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใตข้นำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 24 น้ิว เป็น
ระยะทำง 10 กิโลเมตร จำกบำงใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ และท่อส่งก๊ำซธรรมชำติขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 
30 น้ิว เป็นระยะทำงประมำณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจำกท่อส่งก๊ำซธรรมชำติรำชบุรี-วงันอ้ย ท่ีอ ำเภอไทรนอ้ย ไป
ยงัโรงไฟฟ้ำพระนครใต ้มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 480 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ จำกไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้ำพระนครเหนือและพระนครใตก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดใ้น  
ปี 2552 และไตรมำสท่ี 4 ปี 2549 ตำมล ำดบั โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัส ำรองท่ีเขตปฏิบติักำรระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ จงัหวดัรำชบุรี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภำพและควำมยดืหยุน่ในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติจำกสหภำพพม่ำไปยงัผูใ้ช้
ก๊ำซธรรมชำติในส่วนกลำง ซ่ึงโครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมด ำเนินงำนเม่ือตน้เดือนพฤษภำคม 2549 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงกำรก่อสร้ำงแท่นพกัท่อพีอำร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงกำรแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2551 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกแท่นพกัท่อพีอำร์พี ต่อไปยงัจงัหวดั
ระยอง เป็นระยะทำง 418 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 700 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั 
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และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ภำยหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดันในทะเล ซ่ึงก่อสร้ำง        
แลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกแหล่งอำทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 
พีอำร์พี เป็นระยะทำง 200 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 1,500 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อ
วนั โครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือตน้ปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 36 น้ิว จำกระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนำนบนบก
ท่ีสถำนีเพ่ิมควำมดนับำงปะกง เป็นระยะทำงรวม 110 กิโลเมตร ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด 400 
ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวนัภำยหลังติดตั้ งหน่วยเพ่ิมควำมดัน 
บนบก ซ่ึงโครงกำรแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดต้ั้งแต่เดือนมีนำคม 2549 

โครงการระยะที ่2 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเลขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอำทิตย ์เป็น
ระยะทำง 95 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 1,000 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  ซ่ึงโครงกำร
ดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปลำยปี 2551 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้ำงแลว้เสร็จ และ
เร่ิมด ำเนินกำรเม่ือตน้ปี 2550 ส ำหรับหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเล คำดวำ่จะแลว้เสร็จ
ประมำณไตรมำส 3 ปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 20 น้ิว  จำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ของบริษทั TTM 
อ ำเภอจะนะ  ไปยงัโรงไฟฟ้ำจะนะ อ ำเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลำ  เป็นระยะประมำณ 8  กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถใน
กำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 280 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  ซ่ึงโครงกำรไดเ้ร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดเ้ม่ือส้ินปี 2550 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 36 น้ิว  จำกโรงไฟฟ้ำวงัน้อย (กฟผ.) อ ำเภอวงันอ้ย 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ ไปยงัโรงไฟฟ้ำแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมำณ 72 กิโลเมตร  มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 510 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั  ซ่ึงโครงกำรไดเ้ร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติได้
เม่ือปี 2549โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 42 น้ิว จำกจงัหวดัระยอง ไปยงัอ ำเภอ   
แก่งคอย จังหวดัสระบุรี (โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเส้นท่ี 4) เป็นระยะประมำณ 300 กิโลเมตร มี
ควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 1,400 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมด ำเนินโครงกำรใน
ส่วนของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติท่ีเช่ือมระหวำ่ง LNG Receiving Terminal กบัโรงแยกก๊ำซธรรมชำติ ท่ีจงัหวดั
ระยอง ระยะทำงประมำณ 13 กม. แลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติเม่ือเดือนกรกฎำคม 2554  ส ำหรับระบบท่อส่ง
ก๊ำซธรรมชำติหลกั (ระยอง – แก่งคอย) คำดวำ่จะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊ำซธรรมชำติไดใ้นปี 2558   

โครงการในระยะที ่3 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนับนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝ่ังตะวนัตก เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรส่ง        
ก๊ำซธรรมชำติระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติฝ่ังตะวนัตก คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จประมำณประมำณปี 2557 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกชำยแดนไทยสหภำพพม่ำ ไปยงัอ ำเภอ 
ทองผำภูมิ  จงัหวดักำญจนบุรี  เป็นระยะประมำณ 1 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 280 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จประมำณประมำณกลำงปี 2557 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(14) หนำ้ท่ี 30 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกอ ำเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี   ไปยงั
จงัหวดันครรำชสีมำ เป็นระยะประมำณ 150 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 320      
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั  คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จประมำณปลำยปี 2559 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกขนำดเสน้ผำ่ศูนยก์ลำง 28 น้ิว  จำกอ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ  
ไปยงัจงัหวดันครสวรรค ์  เป็นระยะประมำณ 210 กิโลเมตร  มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จประมำณปลำยปี 2558 

 โครงกำรติดตั้งสถำนีเพ่ิมควำมดนัก๊ำซธรรมชำติกลำงทำงบนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 (Onshore #4 
Midline Compressor) เพ่ือเพ่ิมก ำลงักำรส่งก๊ำซธรรมชำติของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 คำดวำ่
โครงกำรจะแลว้เสร็จประมำณปี 2560 

 โครงกำรติดตั้งหน่วยผสม (Mixing) ก๊ำซธรรมชำติท่ีสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วงันอ้ย 6  (RA#6) บน
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ รำชบุรี – วงันอ้ย เพ่ือควบคุมคุณภำพก๊ำซธรรมชำติท่ีจดัหำจำกฝ่ังตะวนัออก (อ่ำวไทย 
และ ก๊ำซธรรมชำติเหลว) และฝ่ังตะวนัตก (สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์) ท่ีจะจดัส่งใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มต่ำงๆ  
ใหมี้คุณภำพท่ีเหมำะสม คำดวำ่โครงกำรจะแลว้เสร็จประมำณปี 2557 

การเพิม่การลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จำกแหล่งผลิตอำทิตยเ์หนือส่วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่ง       
ก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 40 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 150 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปลำยปี 2551 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 28 น้ิว จำกแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 48 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 330 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปลำยปี 2554 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จำกแหล่งผลิตบงกชใต้ส่วนเพ่ิม มำยงัระบบท่อส่ง              
ก๊ำซธรรมชำติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทำงรวม 38 กิโลเมตร มีควำมสำมำรถในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติสูงสุดรวม 350 
ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั ซ่ึงโครงกำรดงักล่ำวแลว้เสร็จเม่ือปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดงักล่ำว จะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติทั้ ง       
ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. (รวมท่อส่งก๊ำซฯจำกแหล่งน ้ ำพอง) จำก 4,380 ลำ้นลูกบำศก์ฟุตต่อวนั (ณ ค่ำควำมร้อน
จริง) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556) เพ่ิมเป็น 7,680 ลำ้นลูกบำศกฟ์ตุต่อวนั (ณ ค่ำควำมร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้ ำเนินกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2547 มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไทรนอ้ย
โรงไฟฟ้ำพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2547 มีมติเห็นชอบให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนกบัโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติดงัน้ี 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติในทะเล จำกแหล่งเจดีเอ - แหล่งอำทิตย ์

 โครงกำรติดตั้งหน่วยเพ่ิมควำมดนัของท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(14) หนำ้ท่ี 31 

 โครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติวงันอ้ย - แก่งคอย 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ำรส่งเสริมกำรลงทุนกบัโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
จำกแหล่งอำทิตย ์ FPSO มำยงัท่อส่งก๊ำซธรรมชำติเสน้ท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไป
โรงไฟฟ้ำพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวำคม 2550 และโครงกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติบนบกเสน้ท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) เม่ือวนัท่ี 2 
เมษำยน 2551 ตำมล ำดบั 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ำรส่งเสริมกำรลงทุนของ ปตท. อีกหลำยโครงกำร โดยรำยละเอียด
โครงกำรและวนัท่ี BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดงัน้ี 

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซอีเทน  (เห็นชอบเม่ือ 17 ตุลำคม 2548) 

 โครงกำรโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยท่ี 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กมุภำพนัธ์ 2550) 

 โครงกำรผลิตโรงไฟฟ้ำระบบควำมร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ ำ ส ำหรับโรงกลัน่น ้ ำมนับำงจำก (เห็นชอบ
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม  2550) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติจำกชำยแดนไทยสหภำพเมียนมำร์ มำยงัสถำนีควบคุมควำมดนัก๊ำซฯ           
ฝ่ังตะวนัตกท่ี 1 (BVW#1) (เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม  2555) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครรำชสีมำ (เห็นชอบเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหำคม  2555) 

 โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติไปสู่ภูมิภำค – โครงกำรวำงท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ นครสวรรค ์(เห็นชอบเม่ือ
วนัท่ี 1 สิงหำคม  2555) 

14.4.2 การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

ตำมท่ี พระรำชบัญญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคบัแลว้ตั้ งแต่วนัท่ี 11 ธันวำคม 2550  
โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ  ประกอบดว้ย ใบอนุญำตกำรขนส่งก๊ำซธรรมชำติทำงท่อผ่ำนระบบ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ  ใบอนุญำตกำรจัดหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ  และใบอนุญำตกำรคำ้ปลีกก๊ำซธรรมชำติผ่ำนระบบจ ำหน่ำย     
ก๊ำซธรรมชำติ และกิจกำรไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย ใบอนุญำตผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำส ำหรับโรงกลัน่น ้ ำมนับำงจำก  กิจกำรผลิตไฟฟ้ำ
เพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยองและขนอม และกิจกำรผลิตไฟฟ้ำเพ่ือใชเ้องตำมสถำนีควบคุมก๊ำซธรรมชำติ ส่งผลให ้
กำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติและไฟฟ้ำของ ปตท. ถูกก ำกบัโดย คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำน ภำยใต ้พระรำชบญัญติั  
กำรประกอบกิจกำรพลงังำน พ.ศ. 2552 และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอ ำนำจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบักำรประกอบกิจกำรก๊ำซธรรมชำติของ ปตท. อีกต่อไป 

14.4.3 โครงการก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพ่ือส่งเสริมกำรใชก๊้ำซธรรมชำติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทำงเลือกในภำคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมำ 
จำกรำคำน ้ ำมนัดิบและน ้ ำมนัส ำเร็จรูปในตลำดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุน
ยทุธศำสตร์พลงังำนของประเทศ ท่ีสนับสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งภำยในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมน ำ NGV     
มำใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสำรประจ ำทำง NGV ของ องคก์ำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีกำรขยำย
ตลำด NGV อยำ่งต่อเน่ือง 

 นอกจำกน้ี ปตท. ยงัพฒันำกำรใช ้NGV ในโครงกำรทดลองพฒันำก๊ำซชีวภำพท่ีไดจ้ำกมูลสัตวเ์พ่ือกำรคมนำคมจงัหวดั
เชียงใหม่ ขนำดก ำลงักำรผลิตก๊ำซชีวภำพอดัหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตนั/วนั ไดด้ ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จ



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   ส่วนท่ี 3 ผูอ้อกตรำสำรหน้ี  
 

 ส่วนท่ี 3.3(14) หนำ้ท่ี 32 

และจะสำมำรถด ำเนินงำนเชิงพำณิชยไ์ดป้ระมำณไตรมำสท่ี 2 ปี 2556 และ ปตท. ยงัมีโครงกำรปรับปรุงสถำนี CNG ให้เป็นสถำนี 
LCNG (Liquid to Compressed Natural Gas Station) ณ สถำนีบริกำร NGV สำขำสำรภี จ. เชียงใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนค่ำขนส่งในพ้ืนท่ี
ห่ำงไกลจำกแนวท่อก๊ำซธรรมชำติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จำกโรงงำนผลิต LNG จงัหวดัสุโขทยั ไดด้ ำเนินกำร
ก่อสร้ำงแลว้เสร็จและเร่ิมใชง้ำนในไตรมำสท่ี  4  ปี  2554 โดยมียอดจ ำหน่ำย NGV ประมำณ 7-8  ตนั/วนั 
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ส่วนที ่4 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายตราสารหนี ้

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มีช่ือเป็นภำษำองักฤษวำ่ PTT Public Company Limited ส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี 555 
ถนนวภิำวดีรังสิต เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศพัท ์ (66) 2537-2000 โทรสำร (66) 2537-3498-9 มีควำมประสงคท่ี์จะ
เสนอขำยหุน้กู ้โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอ
ขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุน้กูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึง
หม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ซ่ึงมีลกัษณะส ำคญัของหุน้กูต้ำมท่ีระบุไวข้ำ้งล่ำงน้ี 

1. รายละเอียดของหุ้นกู้ ที่ เสนอขายและสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และ 
ผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และสรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  

1.1 รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

ผูอ้อกหุน้กู ้ : บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

ช่ือเฉพำะของหุน้กู ้ : หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2564 

ประเภทของหุน้กู ้ : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จ ำนวนและมูลค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำย : หุ้นกูท่ี้เสนอขำยจ ำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบลำ้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่ำหุ้นกูไ้ม่เกิน 
10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) บำท  

จ ำนวนและมูลค่ำหุ้นกู้ท่ีส ำรอง
เพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติม 

: หุน้กูท่ี้เสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลำ้น) หน่วย คิดเป็นมูลค่ำหุ้นกูไ้ม่
เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท 

มูลค่ำท่ีตรำไวต้่อหน่วย  : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : 1,000 (หน่ึงพนั) บำท  

อำยหุุน้กู ้ : 6 (หก) ปี 11 (สิบเอด็) เดือน นบัจำกวนัออกหุน้กู ้

วนัออกหุน้กู ้ : วนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ : วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

อตัรำดอกเบ้ีย : อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี 

กำรช ำระคืนเงินตน้ : ช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

กำรช ำระดอกเบ้ีย : บริษทัจะช ำระดอกเบ้ียของหุ้นกู้ทุก 6 (หก) เดือน ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 
พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้ยกเวน้งวดแรกจะช ำระในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 และจะท ำกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ทั้งน้ี หำกวนั
ครบก ำหนดช ำระดอกเบ้ียตรงกับวนัหยุดท ำกำรของธนำคำรพำณิชย ์จะเล่ือนวนัช ำระ
ดอกเบ้ียเป็นวนัท ำกำรถดัไป โดยไม่มีกำรค ำนวณดอกเบ้ียเพ่ิมส ำหรับระยะเวลำท่ีเล่ือน
ออกไป เวน้แต่กรณีวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย จะน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือน
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ออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณ
ดอกเบ้ียดว้ย 

กำรค ำนวณดอกเบ้ีย : ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุน้กู ้จะค ำนวณจำกเงินตน้คงคำ้ง โดยอำศยัหลกัเกณฑ ์1 (หน่ึง) ปี 
มี 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ) วนั และโดยกำรนับจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวด
ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนวณเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุน้กู ้หรือวนัช ำระดอกเบ้ีย
ก่อนหนำ้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัช ำระดอกเบ้ียในงวดนั้น หรือวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ีหำกผลกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุ้นกูต้่อหน่วยท่ีไดมี้
จ ำนวนทศนิยมมำกกว่ำ 6 (หก) ต ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) 
ต ำแหน่ง โดยใหปั้ดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 5 (ห้ำ) นอกนั้นให้
ปัดลง 

ทั้งน้ี กำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ือใหเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ต่อกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวน้ี้ เวน้แต่กรณีวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยไม่
ตรงกับวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียดังกล่ำวเป็นวนัท ำกำรถดัไปและ
จะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย
ท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

วธีิกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กู ้ : 1 กำรช ำระเงินตน้ 

(ก) กรณีทั่วไป  ผูอ้อกหุ้นกู้จะช ำระเงินต้นตำมหุ้นกู้ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้ผ่ำนนำย
ทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรง
กับวนัท ำกำรท่ีต้องช ำระเงินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอนเงินเขำ้
บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำร
ช ำระเงินต้นท่ีจะท ำกำรช ำระในวันครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผูถื้อหุ้นกู้ไม่
จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำย
ทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกู้
สำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้
ตำมหุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยมี์หนงัสือ
แจง้มำยงันำยทะเบียนหุน้กูว้ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียน
ในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิโดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air 
Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึง
ก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็น
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หนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบล่วงหน้ำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนั
ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู ้ถือหุ้นกู้ไม่จ ำต้องน ำใบหุ้นกู้มำเวนคืนให้แก่นำย
ทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุน้กู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผู ้
ออกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกให้ผูถื้อหุ้นกูร้ำยใดๆ 
น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

2. กำรช ำระดอกเบ้ีย หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด (ถำ้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิให้แก่ผูถื้อ
หุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้น
กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้
ในต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว /กำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ใน
กำรช ำระดอกเบ้ียในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้น
กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียก
ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกูแ้ทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตำม
ขอ้ 9.2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิผ่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่บุคคลท่ีศูนยรั์บฝำก
หลักทรัพยมี์หนังสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้
จ  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไวใ้นช่ือของศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบั
วันท ำกำรท่ีต้องช ำระเ งินตำมข้อก ำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกู้ใน
ต่ำงประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว / กำรโอนเงิน
เขำ้บัญชีธนำคำรตำมท่ีได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนหุ้นกู้ทรำบ
ล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ใน
กำรช ำระดอกเบ้ียในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้น
กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียก
ใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

3. หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุ้นกู ้(ไม่วำ่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงิน
จ ำนวนอ่ืนใด) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร ให้เล่ือนวนัช ำระเงินไปเป็นวนั
ท ำกำรถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมใดๆ ส ำหรับกำร
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เล่ือนวนัช ำระเงินน้ี เวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดท้ำย ซ่ึงจะตอ้งน ำจ ำนวนวนั
ทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

กำรไถ่ถอนหุน้กู ้ : กำรไถ่ถอนหุน้กู ้จะกระท ำในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยกำรช ำระเงินตน้ตำมมูลค่ำ
หุ้นกูเ้พียงคร้ังเดียว พร้อมทั้งดอกเบ้ียหุ้นกูง้วดสุดทำ้ยท่ีจะตอ้งช ำระในขณะนั้นทั้งหมด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

กำรซ้ือคืนหุน้กู ้ : บริษทัมีสิทธิซ้ือคืนหุน้กูจ้ำกตลำดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ไดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ เม่ือบริษทัได้
ซ้ือคืนหุ้นกูแ้ลว้ ให้ถือว่ำหน้ีตำมหุ้นกูด้งักล่ำวระงบัลง และให้บริษทัด ำเนินกำรแจง้ให้
นำยทะเบียนหุน้กูท้รำบเพ่ือยกเลิกหุน้กูท่ี้ซ้ือมำดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ 

สถำนะของหุน้กู ้ : หุน้กูเ้ป็นหน้ีของบริษทั ซ่ึงมีสถำนะเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และจะมีสถำนะไม่ดอ้ยกวำ่หน้ี
ท่ีไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนัและในอนำคตของบริษทั เวน้แต่
บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำยคุม้ครองใหไ้ดรั้บช ำระหน้ีก่อน 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

นำยทะเบียนหุน้กู ้ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

กำรจดทะเบียนหุน้กู ้ : บริษทัจะน ำหุ้นกูไ้ปขอข้ึนทะเบียนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ภำยในระยะเวลำท่ี
ก ำหนดเพ่ือประโยชน์ในกำรอำ้งอิงรำคำ 

กำร ซ้ือขำยหุ้นกู้ ก่อนวันครบ
ก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

: ผูล้งทุนสำมำรถซ้ือขำยหุ้นกูไ้ดท่ี้ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัหลกัทรัพย ์หรือนิติบุคคลอ่ืนใด 
ท่ีมีใบอนุญำตคำ้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรหน้ี หรือตลำดรองอ่ืนใด 

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : บริษัทจะจัดให้มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเ ช่ือถือหุ้นกู้โดยสถำบันจัดอันดับควำม 
น่ำเช่ือถือท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยต์ลอดอำยขุองหุน้กู ้ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้งใหบ้ริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เป็นผูท้  ำกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือหุ้นกู้ โดยผลกำรจัดอันดับท่ีบริษัท ฟิทช ์    
เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เผยแพร่เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม พ.ศ. 2557 โดยอนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือของหุ้นกูอ้ยูใ่นเกณฑ ์AAA(tha) ซ่ึงอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือน้ีมิไดจ้ดัข้ึนเพ่ือเป็น
ขอ้แนะน ำใหผู้ล้งทุนท ำกำรซ้ือ ขำย หรือถือหุ้นกูท่ี้เสนอขำย และอำจมีกำรเพิกถอนหรือ
เปล่ียนแปลงโดย บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดต้่อไปควำมหมำยของผล
กำรจดัอนัดบัปรำกฏตำมรำยละเอียดขำ้งทำ้ยน้ี 
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สัญลกัษณ์ทีก่ าหนดในการจดัอนัดบัตราสารหนีร้ะยะยาวส าหรับประเทศไทย 

บริษทั ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ FITCH ใชส้ัญลกัษณ์ตวัอกัษรแสดงผลกำรจดัอนัดบัเครดิตตำมระดบั
ควำมสำมำรถของผูอ้อกตรำสำรหน้ีในกำรช ำระดอกเบ้ีย และคืนเงินตน้ของตรำสำรหน้ีระยะยำว โดยเร่ิมจำก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบั
เครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต ่ำสุด แต่ละสญัลกัษณ์มีควำมหมำยดงัน้ี 

AAA(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘AAA(tha)’ แสดงถึงอนัดบัเครดิตขั้นสูงสุดของอนัดบัเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย โดย
อนัดบัเครดิตน้ีจะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ี ท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ีต ่ำท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

AA(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘AA(tha)’ จะให้กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ี ท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีท่ีต ่ำมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย โดยควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหน้ี
ส ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศท่ีระดบั ‘AA(tha)’ จะแตกต่ำงจำกควำมเส่ียงของกำรผิดนัดช ำระหน้ีส ำหรับอนัดบัเครดิต
ภำยในประเทศขั้นสูงสุดเพียงเลก็นอ้ย 

A(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘A(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ี
ท่ีต ่ำเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไดต้รงตำมก ำหนดของตรำสำรทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมำกกวำ่
ตรำสำรอ่ืนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีสูงกวำ่ 

BBB(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘BBB(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีปำนกลำงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงของ
สถำนกำรณ์หรือสภำพทำงเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไดต้รงตำมก ำหนดเวลำของตรำสำรทำง
กำรเงินเหล่ำน้ีมำกกวำ่ตรำสำรหน้ีอ่ืนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัเครดิตท่ีสูงกวำ่ 

BB(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘BB(tha)’ จะให้กบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระ
หน้ีท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย กำรช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขของตรำสำรหน้ี
เหล่ำน้ีภำยในประเทศนั้นๆ มีควำมไม่แน่นอนในระดับหน่ึง และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีคืนตำมก ำหนดเวลำจะมีควำม
อ่อนไหวค่อนขำ้งสูงต่อกำรเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทำงลบ 
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B(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ จะใหก้บัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีท่ีคำดวำ่จะมีควำมเส่ียงของกำรผิดนดัช ำระหน้ี
ท่ีสูงมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือตวัตรำสำรหน้ีอ่ืนๆ ในประเทศไทย ในขณะท่ีกำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัทำง
กำรเงินแมย้งัคงด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนั แต่ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัทำงกำรเงินมีอยูค่่อนขำ้งจ ำกดั ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีตำมก ำหนดอยำ่งต่อเน่ืองนั้นไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัสภำวะท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง
ส ำหรับตรำสำรหน้ีเฉพำะตวั อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘B(tha)’ อำจแสดงถึงกำรผิดนดัช ำระหน้ีท่ีมีแนวโนม้วำ่อตัรำกำรรับช ำระ
คืนอยูใ่นระดบัสูงมำก 

CCC(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘CCC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปไดอ้ยำ่งสูงท่ีจะเกิดกำรผิดนดัช ำระหน้ี ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติั
ตำมขอ้ผกูพนัทำงกำรเงินข้ึนอยูก่บัสภำวะท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจและสภำพทำงเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งเพียงอยำ่งเดียว 

CC(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘CC(tha)’ แสดงถึงควำมเป็นไปไดใ้นกำรผิดนดัช ำระหน้ีบำงอยำ่ง 

C(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘C(tha)’ แสดงถึงกำรผิดนดัช ำระหน้ีท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึน 

D(tha) 
อนัดบัเครดิตภำยในประเทศ ‘D(tha)’ จะถูกก ำหนดใหส้ ำหรับองคก์รหรือตรำสำรหน้ีซ่ึงก ำลงัอยูใ่นภำวะผิดนดัช ำระหน้ี 

หมำยเหตุ:  

ค ำเสริมทำ้ย “tha” จะถูกระบุไวต้่อจำกอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภำยในประเทศส ำหรับประเทศไทย เคร่ืองหมำย “+” 
หรือ “-“ อำจจะถูกระบุไวเ้พ่ิมเติมต่อจำกอนัดบัเครดิตภำยในประเทศ เพ่ือแสดงถึงสถำนะเปรียบเทียบภำยในอนัดบัเครดิตขั้นหลกั 
ทั้งน้ี เคร่ืองหมำย “+” หรือ “-“ ดงักล่ำวจะไม่ใชส้ ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศระยะยำว ‘AAA(tha)’ หรืออนัดบัท่ีต ่ำกว่ำ 
‘CCC(tha)’ และจะไม่ใชส้ ำหรับอนัดบัเครดิตภำยในประเทศระยะสั้นยกเวน้ระดบั ‘F1(tha)’ 

สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือ : สัญญำณกำรปรับอันดับควำมน่ำเช่ือถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุนทรำบว่ำ 
มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะมีกำรเปล่ียนแปลงอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ และแจง้แนวโน้มทิศทำงของกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว สัญญำณ
ดงักล่ำวอำจระบุเป็น “สญัญำณบวก” ซ่ึงบ่งช้ีแนวโนม้ในกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใหสู้งข้ึน “สญัญำณลบ” จะบ่งช้ีแนวโนม้ใน
กำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือใหต้ ่ำลง หรือ “สัญญำณวิวฒัน์” ในกรณีท่ีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออำจจะไดรั้บกำรปรับข้ึนปรับลงหรือ
คงท่ี โดยปกติ สญัญำณกำรปรับอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือมกัจะระบุไวส้ ำหรับช่วงระยะเวลำสั้นๆ 

ท่ีมำ: บริษทั ฟิทช ์เรทติงส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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1.2  สรุปสาระส าคญัของข้อก าหนดสิทธิ 

หนำ้ท่ีของบริษทั : ตรำบเท่ำท่ีบริษทัมีภำระตำมหุน้กู ้
1. กำรจดัส่งหนังสือบอกกล่ำว และเอกสำร ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิให้แก่

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
2. กำรแต่งตั้งนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่  
3. กำรแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่  
4. กำรไม่จ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ บนทรัพยสิ์นส่วนท่ีส ำคญัท่ี

ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั นอกเหนือจำกท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
5. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และ ค ำสั่งต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำร

ปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนัและเง่ือนไขต่ำงๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ 
6. กำรด ำรงไวซ่ึ้งสถำนะของกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  
7. กำรไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในกรณีท่ีบริษทัผิดนดัไม่

ช ำระดอกเบ้ียหรือผิดนดัไม่ช ำระเงินใดๆ ท่ีเก่ียวกบัหุน้กู ้
8. กำรไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์นใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัท่ี

ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของบริษทั เวน้แต่ท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ   
9. กำรน ำหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ีไปจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Thai 

Bond Market Association) 

ทั้งน้ี สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกขอ้ก ำหนดสิทธิ (เอกสำรแนบ 1 ร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 6)  

เหตผุิดนดั : 1. บริษทัผิดนดัไม่ช ำระเงินไม่วำ่เงินตน้หรือดอกเบ้ียในวนัถึงก ำหนดช ำระตำมเง่ือนไข
ในขอ้ก ำหนดสิทธิ เวน้แต่กำรผิดนดัดงักล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำชำ้ในระบบกำรโอน
เงิน และกำรผิดนดัไม่ช ำระเงินดงักล่ำวยงัคงมีอยูเ่ป็นเวลำ 5 (ห้ำ) วนั นบัจำกวนัท่ีถึง
ก ำหนดช ำระนั้น 

2. บริษทัไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิในขอ้อ่ืนๆ นอกจำกกำรผิดนดัไม่ช ำระเงิน และ
เหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมีอยูเ่ป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบหำ้) วนั นบัจำกวนัท่ีไดมี้กำร
ส่งหนังสือแจง้กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิและขอให้บริษทัแกไ้ข
กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำวไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัแลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้หรือผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกูท่ี้ยงั
มิไดท้ ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด 

3. หน้ีของบริษทั ซ่ึงเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำเงินกู้ หุ้นกู ้ตรำสำรหน้ีหรือท่ีเกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรทำงกำรเงินอ่ืนใด (เพ่ือป้องกนัขอ้สงสยั ไม่ใหร้วมถึงธุรกรรมอนุพนัธ์ใดๆ 
ไม่วำ่จะเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่วำ่จะเป็นมูลหน้ีในปัจจุบนั
หรืออนำคต เป็นมูลหน้ีท่ีมีเง่ือนไข หรือโดยประกำรอ่ืน) ท่ีบริษทัเป็นคู่สัญญำ หรือ
เป็นลูกหน้ี หรือเป็นผูท่ี้มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ำประกนั ผูรั้บรอง หรืออำวลั
ตัว๋เงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำมสัญญำหรือตรำสำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
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จ ำนวนเงินตำมมูลหน้ีเดียวหรือหลำยมูลหน้ีรวมกนัเกินกวำ่ 50,000,000 (ห้ำสิบลำ้น)
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ 
หลงัจำกไดค้  ำนึงถึงขอ้ก ำหนดเร่ืองกำรบอกกล่ำวท่ีระบุไวใ้นสัญญำหรือตรำสำรแลว้
หรือพน้ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรผอ่นผนัแลว้ 

4. กรณีอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดสิทธิ 

ทั้งน้ี สำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกขอ้ก ำหนดสิทธิ (เอกสำรแนบ 1 ร่ำงขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 
11.1) 

ผลของกำรผิดนดั  1. กำรบงัคบัช ำระหน้ีตำมหุ้นกูโ้ดยผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ดงัรำยละเอียดในขอ้ก ำหนดสิทธิ 
(เอกสำรแนบ 1) ขอ้ 11.2 และขอ้ 11.3 (ก) 

2. กำรบงัคบัช ำระหน้ีตำมหุน้กูโ้ดยผูถื้อหุน้กู ้ดงัรำยละเอียดในขอ้ก ำหนดสิทธิ (เอกสำร
แนบ 1) ขอ้ 11.3 (ข) 

ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูข้องหุ้นกูบ้ริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบ
ก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ไม่มีขอ้แตกต่ำงในสำระส ำคญั เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้
และผูถื้อหุน้กูข้องหุน้กูบ้ริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2556 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำย
ไปก่อนน้ีแลว้ เวน้แต่เร่ืองของมูลค่ำหุ้นกูท่ี้เสนอขำย อตัรำดอกเบ้ีย หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกำรน ำส่งส ำเนำงบกำรเงินรำยปี 
รำยงำนประจ ำปี และเอกสำรอ่ืนใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และขอ้ยกเวน้เพ่ิมเติมในหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูต้ำมขอ้ 6.9 ของขอ้ก ำหนด
สิทธิ 

1.3  สรุปสาระส าคญัของสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ช่ือสญัญำ : สญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

คู่สญัญำ : บริษทั และ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) 

วนัท่ีมีผลใชบ้งัคบั : วนัออกหุน้กูเ้ป็นตน้ไป 

วตัถุประสงค ์ : บริษทัมีควำมประสงคท่ี์จะแต่งตั้งให้ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู ้และ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) มีควำมประสงคท่ี์จะรับแต่งตั้งในกำรเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

สำระส ำคญั : บริษทั และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูต้กลงท่ีจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และขอ้ก ำหนดสิทธิ บริษทัและผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้อ  ำนำจ 
หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ และสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกู้ โดยผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ต้องกระท ำหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังและดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ยีย่งผูมี้วชิำชีพพึงกระท ำในกิจกำรเช่นวำ่นั้น 

ค่ำตอบแทน : ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะไดรั้บค่ำตอบแทนในกำรรับด ำเนินกำรในฐำนะผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นสญัญำ  

กำรส้ินสุดของสญัญำ : 1. เม่ือครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูโ้ดยบริษทัไดช้ ำระหน้ีดอกเบ้ีย เงินตน้ และหน้ีอ่ืนใด
ครบถว้น หรือ เม่ือมีกำรซ้ือคืนหุน้กูท้ั้งหมด 
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2. เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคุณสมบติัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ
ไม่สำมำรถแกไ้ขกำรขำดคุณสมบติัภำยใน 60 (หกสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีขำด
คุณสมบติันั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูมี้มติให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เน่ืองจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไม่เหมำะสมหรือบกพร่องต่อหนำ้ท่ี 

(ค) คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสญัญำ เน่ืองจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงไม่ปฏิบติั
ตำมสัญญำหรือข้อก ำหนดสิทธิ และกำรผิดสัญญำเช่นนั้ นยงัคงมีอยู่เป็น
ระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีคู่สญัญำฝ่ำยท่ีมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
มีหนงัสือแจง้ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงนั้นท ำกำรแกไ้ขกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไข
ดงักล่ำว 

3. ผูแ้ทนผู ้ถือหุ้นกู้มีหนังสือลำออกจำกกำรเป็นผู ้แทนผูถื้อหุ้นกู้โดยมีเหตุผลอัน 
สมควร 

4. เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

2. ข้อจ ากดัการโอนหุ้นกู้ทีเ่สนอขาย 

 -ไม่มี- 

3. การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

3.1 วธีิการเสนอขายหุ้นกู้ 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) มีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหุ้นกู ้โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) 
บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัมูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวม
ของหุน้กูท่ี้เสนอขำยทั้งส้ินจะไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ซ่ึงเป็นกำรเสนอขำยผำ่นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ 
ลงวนัท่ี 13 มีนำคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้ งท่ีมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม) ทั้ งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู้มีวตัถุประสงค์จะเสนอขำยหุ้นกู้ให้กบัผูล้งทุน
ประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB และผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ตำมนิยำมดงัต่อไปน้ี 

“ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป” หมำยถึง 
(1) ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 
(2) นิติบุคคลท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั  
(3) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงเจำ้ของทรัพยสิ์นเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั 
(4) โรงเรียนหรือสถำบนักำรศึกษำของรัฐ (ท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยทั้งท่ีเป็นส่วนรำชกำรหรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมำย

เฉพำะจดัตั้งข้ึน) หรือโรงเรียนหรือสถำบนักำรศึกษำเอกชนในประเทศ (ท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย) 
(5) กลุ่มสหกรณ์ มูลนิธิ และองคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร 

“ผูล้งทุนสถำบนั” หมำยถึง 
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(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(2) ธนำคำรพำณิชย ์
(3) ธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งข้ึน  
(4) บริษทัเงินทุน 
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(6) บริษทัหลกัทรัพย ์
(7) บริษทัประกนัวนิำศภยั 
(8) บริษทัประกนัชีวติ 
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดักำรเงินทุนของผูล้งทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผูล้งทุน

รำยใหญ่ 
(11) กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
(12) กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(13) กองทุนประกนัสงัคม 
(14) กองทุนกำรออมแห่งชำติ 
(15) กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจกำรซ้ือขำยล่วงหนำ้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรซ้ือขำยสินคำ้เกษตรล่วงหนำ้  
(18) สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศ  
(19) สถำบนัคุม้ครองเงินฝำก 
(20) ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษทั 
(22) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกวำ่ร้อยละเจ็ดสิบหำ้ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(23) ผูล้งทุนต่ำงประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตำม (1) ถึง (22) 
(24) ผูจ้ ัดกำรกองทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผูจ้ ัดกำรกองทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำร
กองทุน 

(25) ผูจ้ ัดกำรลงทุนท่ีมีช่ือในทะเบียนผูมี้คุณสมบัติเป็นผู ้จัดกำรลงทุนตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรแต่งตั้งและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของผูจ้ดักำร
ลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

(26) ผูล้งทุนอ่ืนใดตำมท่ีส ำนกังำนประกำศก ำหนด 

“กลุ่มสหกรณ์ มูลนิธิ และองคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร” หมำยถึง  
(1) สหกรณ์ 
(2) มูลนิธิ 
(3) สภำกำชำดไทย 
(4) วดั 
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(5) โรงพยำบำลของรัฐ 

โดยแบ่งประเภทของผูล้งทุนท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้วตัถุประสงคจ์ะเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ี เป็น 2 ส่วน คือ 

3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB  

 หมำยถึง ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้จดัออกโดยบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ดงัน้ี 

1) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA) 
2) หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2553 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DB) 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนประชำชนทั่วไปท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยในส่วนน้ี ในวนัท่ีจองซ้ือจะตอ้งไม่เป็นผูเ้ยำวแ์ละ
จะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้กูท่ี้มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุ้นกูข้องหุ้นกูด้งักล่ำวขำ้งตน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำร
จองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ี (วนัท่ี 2 ตุลำคม พ.ศ. 2557) กรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูท่ี้มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนหุ้นกูด้งักล่ำว ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนหุน้กูน้ั้นมีสถำนะเป็นผูเ้ยำวใ์นวนัท่ีจองซ้ือ ใหผู้ป้กครอง (บิดำ มำรดำ หรือผูป้กครองโดยชอบธรรม แลว้แต่
กรณี) ของผูเ้ยำวน์ั้น เป็นผูมี้สิทธิซ้ือหุ้นกู้ท่ีเสนอขำยในขอ้ 3.1.1 น้ีในอตัรำส่วนกำรถือหุ้นกู้ของผูเ้ยำวน์ั้น ทั้ งน้ีหำกมี
ผูป้กครองหลำยคนใหบุ้คคลดงักล่ำวคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้กูน้ี้ 

วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 1 – 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือหุน้กูใ้หม่ไดใ้นอตัรำส่วนเท่ำกบั 1 (หน่ึง) หุน้กูเ้ดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุน้กูใ้หม่ 

จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึง
ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป (ตำมค ำนิยำมขำ้งตน้)    

วนัท่ีเสนอขำย: วนัท่ี 9 และ 11 – 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
มูลค่ำจองซ้ือ: จองซ้ือขั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท และทวีคูณคร้ังละ 100 (หน่ึง

ร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

ทั้งน้ี หำกมีหุน้กูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมขอ้ 3.1.1 – 3.1.2 ไม่วำ่กรณีใดๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยอำจจะมีกำรเปิดเสนอ
ขำยหุน้กูอี้กคร้ังในวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยกำรจดัสรรหุ้นกูด้งักล่ำวให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยตำมแต่
จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจดัสรรหุ้นกูจ้  ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรให้แก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งน้ี ตำมแต่
วธีิกำรท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยเห็นควร เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

3.2 ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท ์0-2230-2328 และ 0-2230-2295 
(ยกเวน้สำขำไมโคร) 
 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 35 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 11000 
โทรศพัท ์0-2208-3061-4 
 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1 ซอยรำษฎร์บูรณะ 27/1  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 9 ถนนรัชดำภิเษก 
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ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหำนคร 10140 
สถำนท่ีติดต่อเลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน 
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์0-2470-2022 และ 0-2470-3099 

แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศพัท ์0-2544-3867, 3900, 3907, 3941, 3998 
 

3.3 เงือ่นไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ 

เง่ือนไขในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้บริษทัไดต้กลงมอบหมำยใหผู้จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 เป็นผูด้  ำเนินกำร
จดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้ซ่ึงจะเสนอขำยต่อผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปตำมจ ำนวนและรำคำท่ีปรำกฏในขอ้ 1 ของส่วนท่ี 4 น้ี ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตอบแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้บริษทัตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกูส้ ำหรับกำรจดัออกหุ้นกูมู้ลค่ำรวม
ทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000 (สิบสองลำ้น) บำท ให้แก่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย โดยเม่ือหักค่ำตอบแทนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยแลว้ 
บริษทัจะไดรั้บเงินค่ำหุน้กูท่ี้เสนอขำยเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ินประมำณ 11,988,000,000 (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัเกำ้ร้อยแปดสิบแปดลำ้น) 
บำท  

หมำยเหตุ: ค่ำตอบแทนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะคิดตำมสดัส่วนของหุน้กูท่ี้ออกจริง ดงันั้น จ ำนวนท่ีแสดงไวจ้ะเป็นจ ำนวน
ประมำณกำรสูงสุด 

3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นกู้ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัออกและเสนอขำยหุน้กูใ้นคร้ังน้ีนอกเหนือจำกขอ้ 3.3 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ไดแ้ก่ 

-  ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ส ำหรับกำรเสนอขำยหุน้กู ้ 500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมแบบค ำขออนุญำตเสนอขำยตรำสำรหน้ีท่ีออกใหม่ (35-2-1) 30,000 บำท 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรน ำหุน้กูข้ึ้นทะเบียนกบัสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 505,000 บำท 
-  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ(1)โดยประมำณ       3,000,000 บำท 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรเสนอขำยหุน้กูท้ั้งหมดโดยประมำณ 4,035,000 บำท 

หมำยเหตุ: (1) ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ หมำยถึง ส่ิงพิมพ ์ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสมัพนัธ์  ค่ำจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้น
กู ้ค่ำธรรมเนียมกำรแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูต้ลอดอำยหุุน้กู ้เป็นตน้ 

3.5 วธีิการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กู ้สำมำรถติดต่อขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุ้นกูไ้ดท่ี้ส ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 และท่ีหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือ ภำยหลงั
จำกท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลตรำสำรหน้ีและหนังสือช้ีชวนส ำหรับกำรเสนอขำยหุ้นกูใ้นคร้ังน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกส ำนักงำน
ก.ล.ต. และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ แต่ไม่ชำ้กวำ่วนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 จนถึงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ระหวำ่งวนัและเวลำท ำกำร
ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีขอ้มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส ำนักงำน 
ก.ล.ต. เพ่ือศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีไดก่้อนท ำกำรจองซ้ือหุน้กูจ้ำกเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 
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3.6 วนัและวธีิการจองและการช าระเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ 

(ก)  ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะจองซ้ือตอ้งกรอกรำยละเอียดกำรจองซ้ือในใบจองซ้ือหุ้นกู้ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน 
พร้อมลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) โดยมีเอกสำรประกอบกำรจองซ้ือ ดงัน้ี 

1) ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบบตัรประจ ำตวัท่ีทำงรำชกำรออกให้ พร้อมแนบ
ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีเลขประจ ำตวัประชำชน พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

2) ผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดำซ่ึงไม่มีสญัชำติไทย ตอ้งแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

3) ผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือแสดงควำม
เป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชยฉ์บบัล่ำสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 (หน่ึง) เดือน) พร้อมลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคลนั้น(ถำ้มี) 
พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

4) ผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยต่ำงประเทศหรือท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือแสดง
ควำมเป็นนิติบุคคลหรือส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั และหนงัสือรับรอง
ฉบบัล่ำสุด (ท่ีออกให้ไม่เกิน 1 (หน่ึง) เดือน) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้อ ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคลนั้น (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูมี้อ ำนำจลงนำม
ดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

5) ผูล้งทุนท่ีเป็นกลุ่ม สหกรณ์ มูลนิธิ และองคก์รไม่แสวงหำผลก ำไร ตอ้งแนบส ำเนำหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคลหรือส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตั้ง ส ำเนำหนงัสือแสดงควำมเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ และองคก์รไม่แสวงหำ
ผลก ำไร (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำหนงัสือแสดงรำยช่ือผูมี้อ  ำนำจลงนำม พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูมี้
อ ำนำจลงนำมและประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  ำนำจลงนำมดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

6) ผูล้งทุนทั่วไปทุกประเภทตอ้งผ่ำนกำรท ำแบบฟอร์มกำรรู้จักลูกคำ้ กำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคำ้ 
(KYC/CDD) และเอกสำรประกอบตำมท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะก ำหนดหรือแจง้ใหท้รำบ 

(ข) ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือตอ้งจดัส่งเอกสำรตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้ พร้อมเงินค่ำจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจ ำนวนท่ีจองซ้ือ
ไปท่ีส ำนกังำนของผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2 หรือหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยดงักล่ำวท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือ (อำจจะไม่เปิดรับจองซ้ือทุกสำขำ) โดยสำมำรถช ำระค่ำจองซ้ือไดด้งัน้ี 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB  

1) ผูล้งทุนสำมำรถใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในคร้ังน้ีไดใ้นอตัรำเท่ำกบั 1 (หน่ึง) หุ้นกูเ้ดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นกู้
ใหม่ โดยผูจ้องซ้ือจะไดรั้บหนงัสือแจง้สิทธิกำรจองซ้ือจำกนำยทะเบียนหุ้นกูใ้นกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยผูจ้องซ้ือ
สำมำรถจองซ้ือไดน้อ้ยกว่ำสิทธิแต่จะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) 
บำท และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 
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2) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือ
เป็นเงินสดหรือเงินโอน สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 1 – 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้
บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ปตท. คร้ังท่ี 1/2557” 

3) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือ
เป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่ำ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท์ สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของ
หน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 1 – 2 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 และ
ตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยถึงเวลำ 12.00 น. หรือเวลำปิดรับ
เช็คของแต่ละสำขำ ของวนัท่ี 3 ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน
วนัท่ี 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชีเดียวกนักบัของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น 
และขีดคร่อม สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ปตท. คร้ังท่ี 1/2557” 

4) ส ำหรับผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือโดยกำรขอให้หักบญัชี
เงินฝำกของผูจ้องซ้ือหุน้กู ้ผูจ้องซ้ือหุน้กูส้ำมำรถช ำระค่ำจองซ้ือตำมวิธีน้ีไดโ้ดยตอ้งยินยอมให้หักเงินจำกบญัชี
เงินฝำกรับค่ำไถ่ถอนในวนัท่ีครบอำยหุุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 
2557 ภำยในเวลำ 9.30 น. หรือหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกอ่ืนๆของผูจ้องซ้ือหุ้นกูใ้นวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
ภำยในเวลำ 9.30 น. โดยผูจ้องซ้ือจะตอ้งระบุรำยละเอียดดงักล่ำวไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูแ้ละลงนำมในเอกสำร
ส ำหรับกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกในวนัจองซ้ือตำมวิธีกำรท่ีหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยท่ีมีบริกำรรับจองซ้ือแต่ละแห่งก ำหนด ทั้งน้ี บญัชีเงินฝำกของผูจ้องซ้ือตอ้งเป็นบญัชีท่ีมีอยูก่บัธนำคำรท่ี
เป็นผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยซ่ึงผูจ้องซ้ือไดย้ืน่ใบจองซ้ือหุน้กูเ้ท่ำนั้น และในกรณีบญัชีเงินฝำกของผูจ้องซ้ือไม่ใช่
บญัชีท่ีอยูใ่นเขตส ำนกัหักบญัชีเดียวกนักบับญัชีเงินฝำกส ำหรับรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูข้องหน่วยรับกำรจองซ้ือ
แต่ละแห่งท่ีผูจ้องซ้ือไดย้ืน่ใบจองซ้ือหุน้กูไ้ว ้ผูจ้องซ้ือตอ้งรับภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวเอง 

ส ำหรับผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป 

1) ในกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือจะตอ้งจองซ้ือหุ้นกูข้ ั้นต ่ำ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 
และทวคูีณคร้ังละ 100 (หน่ึงร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หน่ึงแสน) บำท 

2) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอนสำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำ
กำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2557
และวนัท่ี 11 - 12 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ปตท. คร้ังท่ี 1/2557” 

3) ส ำหรับผูป้ระสงคจ์ะจองซ้ือท่ีจะช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวำ่ "เช็คธนำคำร") ดร๊ำฟท ์
สำมำรถช ำระเงินไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 15.30 
น. ของวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 และตั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยถึงเวลำ 12.00 น. หรือเวลำปิดรับเช็คของแตล่ะสำขำ ของวนัท่ี 11 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยเช็ค แคชเชียร์
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เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 11 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหัก
บญัชีเดียวกนักบัของสถำนท่ีจองซ้ือเท่ำนั้น และขีดคร่อม สัง่จ่ำยดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ปตท. คร้ังท่ี 1/2557” 

ส ำหรับหุน้กูท่ี้เหลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ 

ส ำหรับกรณีท่ีมีหุน้กูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยไม่วำ่กรณีใดๆ และผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดจ้ดัสรรเพ่ิมเติมให้กบัผู ้
จองซ้ือรำยใดๆ ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือจะตอ้งช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเงินสดหรือเงินโอนเท่ำนั้น โดยสำมำรถช ำระเงิน
ไดต้ั้งแต่เวลำเปิดท ำกำรของหน่วยงำนขำยหรือสำขำของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ถึงเวลำ 14.00 น. ของวนัท่ี 15 
ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยในกรณีท่ีช ำระเป็นเงินโอนตอ้งโอนเขำ้บญัชีดงัน้ี 

“บญัชีจองซ้ือหุน้กู ้บมจ. ปตท. คร้ังท่ี 1/2557” 

(ค) กำรด ำเนินกำรจองซ้ือจะตอ้งปฏิบติัตำมรูปแบบหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจดัเตรียมไวใ้นแต่
ละสถำนท่ี 

(ง) ผูจ้องซ้ือท่ีแสดงควำมจ ำนงในกำรจองซ้ือ และไดด้ ำเนินกำรจองซ้ือดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ จะขอยกเลิกกำรจองซ้ือและ
ขอเงินคืนไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ดักำรกำรจัดจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด ำเนินกำรไม่
ครบถว้นดงัท่ีไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.8 ท่ีจะกล่ำวต่อไป 

(จ) ผูจ้องซ้ือทุกรำยท่ีไดช้ ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูใ้นวนัจองซ้ือ จะไม่มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ บน
เงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้จำกบริษทัและจำกผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย (เวน้แต่เป็นกรณีท่ีระบุไวต้ำมขอ้ 3.9 และ ขอ้ 3.10 ท่ี
จะกล่ำวต่อไป) 

(ฉ) ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซ้ือหุ้นกูก่้อนก ำหนด หำกจ ำนวนหุ้นกูมี้ผูจ้องซ้ือเขำ้มำครบ
ตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดแลว้ 

3.7 การจดัสรรหุ้นกู้และวธีิการจดัสรรหุ้นกู้ 

บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นกำรจดัสรรหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี จ ำนวนไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) บำท ทั้งน้ี เม่ือรวมกบั
มูลค่ำของหุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท มูลค่ำรวมของหุ้นกูท่ี้เสนอขำย
ทั้งส้ินจะไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท ให้แก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปในแต่ละประเภทตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 
3.1 โดยกำรจดัสรรหุ้นกูด้งักล่ำวให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยตำมแต่จะเห็นสมควร โดยอำจท ำกำรจดัสรรหุ้นกู้
ให้แก่บุคคลใดจ ำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้ งน้ี ตำมแต่วิธีกำรท่ีผูจ้ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยเห็นควรเพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ส ำหรับรำยละเอียดวธีิกำรจดัสรรหุน้กูมี้ดงัน้ี 

3.7.1  กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB  

 ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะท ำกำรจดัสรรหุน้กูจ้  ำนวนไม่เกิน 10,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนลำ้น) บำท รวมกบัมูลค่ำของ
หุน้กูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำรเสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท ให้แก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นกู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ซ่ึงปรำกฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. 
จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2550 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DA) และ/หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนัของบริษทั 
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ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2553 ชุดท่ี 1 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (PTTC14DB) ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกักำร
โอนหุน้กูเ้พ่ือก ำหนดสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้กูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ี (วนัท่ี 2 ตุลำคม พ.ศ. 2557) เท่ำนั้น 

ผูจ้องซ้ือจะไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นกูต้ำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ แต่ทั้งน้ีจะไม่เกินจ ำนวนสัดส่วนของสิทธิของแต่ละรำย ใน
กรณีท่ีผูจ้องซ้ือจองซ้ือหุน้กูเ้กินกวำ่สิทธิท่ีตนเองมีอยู ่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิท่ีจะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือเท่ำกบั
จ ำนวนหุน้กูต้ำมสิทธิทั้งหมด 

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป และผูล้งทุนสถำบนั ซ่ึงไม่ได้เป็นผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 แต่มำจองซ้ือใน
ช่วงเวลำเสนอขำยใหก้บัผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.1 จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้และกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือจะเป็นไปตำมขอ้ 3.9 วิธี
คืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้นกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้ของส่วนท่ี 4 ของหนงัสือช้ีชวน 

3.7.2 กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะท ำกำรจดัสรรหุ้นกูจ้  ำนวนท่ีเหลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ 3.7.1 ให้แก่ผูล้งทุนท่ีเป็นผู ้
ลงทุนประชำชนทั่วไป โดยผูจ้ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยจะแบ่งจ ำนวนหุ้นกู้ท่ีจะจัดสรรให้กับหน่วยงำนขำยของตน และ
หน่วยงำนขำยแต่ละแห่งจะแบ่งจ ำนวนหุ้นกูใ้ห้แก่แต่ละสำขำเพ่ือรองรับกำรจองซ้ือหุ้นกูข้องผูท่ี้ประสงค์จะจองซ้ือต่อไป 
ทั้งน้ี ตำมจ ำนวนหุน้กูท่ี้เหมำะสมส ำหรับแต่ละหน่วยงำนขำยและแต่ละสำขำ โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเวน้กำร
แบ่งจ ำนวนหุ้นกูใ้ห้แก่หน่วยงำนขำยหรือสำขำบำงแห่งไดต้ำมท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี หน่วยงำนขำย หรือสำขำแต่ละแห่งของ
ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู ้อำจจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนท่ีเป็นลูกคำ้ของตน หรือผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัตนก่อน
ผูล้งทุนอ่ืนๆ ตำมดุลยพินิจของหน่วยงำนขำย หรือสำขำแต่ละแห่งก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงจะจดัสรรให้ผูจ้องซ้ือท่ีเขำ้มำจองซ้ือ
หุน้กูใ้นแต่ละหน่วยงำนหรือสำขำแต่ละแห่งตำมควำมเหมำะสม โดยใชห้ลกักำรจดัสรรใหผู้จ้องซ้ือท่ีเขำ้มำจองซ้ือหุน้กูก่้อน 
มีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูก่้อนตำมล ำดบัก่อนหลงัตำมขอ้มูลท่ีส ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไดรั้บจำกแต่ละ
หน่วยงำนขำยหรือแต่ละสำขำของตน (“จองก่อนไดก่้อน”)   

ทั้งน้ี ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกูมี้สิทธิโดยเด็ดขำดท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในกำรท่ีจะพิจำรณำผ่อนผนักำรจดัสรรหุ้นกู้
ตำมท่ีเห็นสมควรภำยใตว้ิธีกำรจดัสรรหุ้นกูข้ำ้งตน้ รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจดัสรรให้แก่ผูจ้องซ้ือนั้น ไม่ว่ำทั้งหมดหรือ
บำงส่วนได ้เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

ในกรณีท่ีมีกำรจองซ้ือเกินจำกกำรจดัสรรของแต่ละหน่วยงำนขำยหรือแต่ละสำขำ หน่วยงำนขำยหรือสำขำดงักล่ำว
จะส่งขอ้มูลของผูจ้องซ้ือในส่วนท่ีเกินจำกกำรจดัสรรดงักล่ำวไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย ตำมท่ีระบุไว้
ในขอ้ 3.2 ซ่ึงผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือดงักล่ำว (หำกยงัมีจ ำนวนหุน้กูใ้นส่วนท่ีตนรับมำจ ำหน่ำย
เหลืออยู)่ โดยผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวมีสิทธิท่ีจะจดัสรรหุ้นกูใ้ห้แก่ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวทั้งหมดหรือบำงส่วนไดต้ำมท่ี
เห็นสมควร รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือนั้น ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้

ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นผูล้งทุนสถำบนั ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูล้งทุนตำมขอ้ 3.1.2 แต่มำจองซ้ือในช่วงเวลำเสนอขำยใหก้บัผูล้งทุนตำม
ขอ้ 3.1.2 จะไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้และกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือจะเป็นไปตำมขอ้ 3.9 วธีิคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้นกรณีท่ีผูจ้อง
ซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กู ้ของส่วนท่ี 4 ของหนงัสือช้ีชวน 

3.7.3  กำรจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนประชำชนทัว่ไปส ำหรับหุน้กูท่ี้เหลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ 3.7.1 ถึง 3.7.2 

ในกรณีท่ีมีหุ้นกูเ้หลือจำกกำรจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ 3.7.1 ถึง 3.7.2 ไม่วำ่กรณีใดๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยอำจจะมีกำร
เปิดเสนอขำยอีกคร้ังในวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 โดยกำรเสนอขำยในช่วงดงักล่ำวน้ี ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิโดย
เด็ดขำดในกำรท่ีจะพิจำรณำจดัสรรหุ้นกูส่้วนท่ีเหลือให้กบัผูล้งทุนประชำชนทัว่ไป (แต่ไม่รวมถึงผูล้งทุนสถำบนั) ได ้โดย
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อำจท ำกำรจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคล หรือผูล้งทุนท่ีเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยซ่ึงไดรั้บกำรติดต่อจำกผูจ้ดักำรกำร
จดัจ ำหน่ำยในจ ำนวนมำกนอ้ยเท่ำใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งน้ี ตำมแต่วิธีกำรท่ีผูจ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยเห็นควร เพ่ือใหก้ำรเสนอขำยหุน้กูค้ร้ังน้ีประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 

3.7.4 กำรจัดสรรหุ้นกู้ให้กับบุคคลท่ีถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลกัทรัพย ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทธ. 
70/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงท่ีมี
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม (“ประกำศท่ี ทธ. 70/2552”) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 29/2551 เร่ือง กำร
จอง กำรจดัจ ำหน่ำย และกำรจดัสรรหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงท่ีมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“ประกำศท่ี ทจ. 29/2551”) 

เน่ืองจำกกำรเสนอขำยหุน้กูต้ำมขอ้ 3.7.1 ในระหวำ่งวนัท่ี 1 – 3 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 เป็นกำรเสนอขำยหุน้กูใ้หก้บัผูถื้อ
หุ้นกู ้PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB ดงันั้น ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยของตนเอง รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทั้งหมด ตลอดจนผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผู ้
มีอ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวทั้ งหมด ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นกู้ PTTC14DA    
และ/หรือ PTTC14DB มีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูใ้นส่วนน้ี เน่ืองจำกไดรั้บกำรยกเวน้ตำมขอ้ 7(1)(ก)5 ของประกำศท่ี ทธ. 
70/2552 และขอ้ 4(1)(จ) ของประกำศท่ี ทจ. 29/2551 

อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับกำรจดัสรรหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุนตำมขอ้ 3.7.2 และ ขอ้ 3.7.3 ดงักล่ำวผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะไม่
จดัสรรหุ้นกูท่ี้เสนอขำยให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยของ
ตนเองหรือผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีร่วมในกำรจดัจ ำหน่ำยคร้ังน้ี ตลอดจนกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะท่ีผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ถูกห้ำมไม่ให้จัดสรรหุ้นกู้ให้  อีกทั้ งรวมถึง  ผู ้บ ริหำร ผู ้ถือ หุ้นรำยใหญ่ ผู ้มีอ  ำนำจควบคุม บ ริษัทใหญ่ของ 
ผูอ้อกหุ้นกู ้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวทั้งหมด เวน้แต่เป็นกำรจดัสรรหุ้นกูท่ี้เหลือจำกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ืออ่ืน
ทั้งหมด ทั้งน้ี ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ี ทธ. 70/2552 และประกำศท่ี ทจ. 29/2551 

3.8 การยกเลกิการจองซื้อหุ้นกู้ 

ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือของผูจ้องซ้ือท่ีด ำเนินกำรไม่ครบถว้น ตำมขอ้ 3.6 และ/หรือ ในกรณีท่ีมิได้
รับกำรช ำระเงินครบถว้นจำกผูจ้องซ้ือ ณ เวลำท่ีท ำกำรจองซ้ือหุน้กูใ้นกรณีช ำระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือ
ช ำระเงินค่ำจองซ้ือเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ แต่ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนกัหักบญัชี
เดียวกนักบัสถำนท่ีจองซ้ือนั้นๆ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรรับจองซ้ือหุ้นกูเ้กินกว่ำจ ำนวนหุ้นกูท่ี้เสนอขำยเพ่ือ
ส ำรองไวก้รณีท่ีไม่สำมำรถเรียกช ำระเงินจำกผูจ้องซ้ือในล ำดบัท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นกู ้หรือในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือท่ีอยูใ่นล ำดบัท่ีจะ
ไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตำมวธีิกำรจองซ้ือ และกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือตำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.6 ซ่ึงผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยจะ
ตดัสิทธิในกำรไดรั้บกำรจดัสรรหุน้กูข้องผูจ้องซ้ือรำยนั้นๆ และจะจดัสรรหุน้กูใ้นส่วนท่ีตดัออกให้แก่ผูจ้องซ้ือรำยถดัไป จนกวำ่จะ
ครบตำมจ ำนวนหุน้กูท่ี้เสนอขำย 

ผูจ้องซ้ือมีสิทธิท่ีจะยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูภ้ำยในวนัท ำกำรถดัไปนับจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูแ้จง้ให้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ทรำบวำ่มีเหตุท่ีท ำให้ผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งระงบัหรือหยดุกำรเสนอขำยหุ้นกูห้รือไม่สำมำรถส่งมอบหุ้นกูท่ี้เสนอขำยให้แก่ผูจ้องซ้ือได ้
โดยผูจ้ดักำรกำรจ ำหน่ำยหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซ้ือทรำบถึงเหตุดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรเดียวกนักบัวนัท่ีไดรั้บแจง้จำกผูอ้อกหุ้นกู ้
ทั้งน้ี หำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเกิดข้ึนในวนัจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ยให้ผูจ้องซ้ือท่ีประสงค์จะยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูต้อ้งด ำเนินกำร
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ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูภ้ำยในวนันั้น ทั้งน้ี ผูจ้องซ้ือหุ้นกูมี้สิทธิไดรั้บเวน้ค่ำจองซ้ือหุ้นกู ้จำกกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกูด้งักล่ำว
ขำ้งตน้ตำมวธีิกำรและรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3.10 

3.9 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีทีผู้่จองซื้อไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรหรือไดรั้บกำรจดัสรรไม่ครบเตม็ตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูจ้ดักำร
กำรจดัจ ำหน่ำยส่งคืนเงินคำ่จองซ้ือหุน้กูใ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บจดัสรรหรือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรจดัสรรเตม็ตำมจ ำนวนท่ีจองซ้ือ โดยไม่
มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือดร๊ำฟท์สั่ง
จ่ำยผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ย (วนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557) โดยส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือหุน้กูท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กู ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูใ้ห้แก่ผู ้
จองซ้ือไดภ้ำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นัสุดทำ้ย (วนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557) ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวจะมี
สิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูท่ี้ตอ้งคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกูน้ั้น 
นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้กำรช ำระคืน ทั้งน้ี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท้ำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวำ่ผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงิน
ค่ำจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน 

3.10 วธีิคนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการจองซื้อ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บกำรจดัสรรเน่ืองจำกมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้บริษทัจะด ำเนินกำรให้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
ส่งคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้นส่วนท่ีมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ คืนให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้
โดยจดัท ำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะให้แก่ผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้หรือดร๊ำฟท์สั่งจ่ำยผูจ้องซ้ือหุ้นกู ้ภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำร
ยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยู่ของผูจ้องซ้ือหุ้นกูท่ี้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุ้นกูท้ั้ งน้ี ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูใ้หแ้ก่ผูจ้องซ้ือไดภ้ำยใน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้นกู ้ผูจ้องซ้ือดงักล่ำวจะ
มีสิทธิไดรั้บดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดหำ้) ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท่ี้ตอ้งคืนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหุน้กูน้ั้น 
นบัจำกวนัท่ีพน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนัดงักล่ำว จนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีไดมี้กำรช ำระคืน ทั้งน้ี ไม่วำ่ในกรณีใดๆ หำกไดมี้
กำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูท้ำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมท่ีอยูท่ี่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ใหถื้อวำ่ผูจ้องซ้ือไดรั้บคืนเงิน
ค่ำจองซ้ือโดยถูกตอ้งแลว้ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ิน 

3.11 วธีิการส่งมอบหุ้นกู้ 

 บริษทัจะมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ดัท ำและส่งมอบใบหุ้นกู ้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ได้รับกำรจดัสรร
ภำยใน 15 (สิบห้ำ) วนัท ำกำร นับจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกู้วนัสุดทำ้ย (วนัท่ี 15 ธันวำคม พ.ศ. 2557) โดยกำรจัดส่งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและท่ีอยูข่องผูจ้องซ้ือหุ้นกูท่ี้ปรำกฏอยูใ่นใบจองซ้ือ หรือด ำเนินกำรน ำหุ้นกูท่ี้ไดรั้บจดัสรรฝำกไวก้บั 
“บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือผูฝ้ำก” ภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดรับกำรจองซ้ือหุ้นกูว้นั
สุดทำ้ย (วนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557) ส ำหรับผูจ้องซ้ือท่ีไดแ้จง้ควำมประสงคใ์หด้ ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นใบจองซ้ือหุน้กู ้

3.12 ภาระภาษีของหุ้นกู้และผลตอบแทนอืน่ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นเพียงแนวทำงเก่ียวกบัภำษีตำมกฎหมำยไทยในกำรลงทุนในหุน้กูเ้ท่ำนั้นและไม่ใช่ค ำแนะน ำเก่ียวกบัภำษี
แต่อยำ่งใด ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนควรหำรือกบัท่ีปรึกษำของตนเก่ียวกบัภำระทำงภำษีท่ีอำจจะเกิดจำกกำรลงทุนในหุ้นกู ้รวมถึง (แต่
ไม่จ ำกดัเฉพำะ) ผลทำงกฎหมำยในเร่ืองภำษีทอ้งถ่ินหรือภำษีต่ำงประเทศใดๆ ขอ้มูลในส่วนน้ีท ำข้ึนบนพ้ืนฐำนกฎหมำยภำษีของ
ประเทศไทยโดยทัว่ไปท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ วนัท่ีมีกำรจดัท ำเอกสำรน้ี ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้
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อน่ึง สรุปภำระภำษีอำกรต่อไปน้ีมิไดมี้ควำมมุ่งหมำยท่ีจะใหเ้ป็นขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ถึงภำระภำษีอำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้น
กูแ้ต่อยำ่งใด ภำระภำษีของผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนและอตัรำภำษีท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลำยประกำร เช่น ผูล้งทุนเป็นนิติ
บุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีตอ้งเสียภำษีเงินไดห้รือไม่ ผูล้งทุนเป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยู่อยูใ่นประเทศท่ีไดล้งนำมในอนุสัญญำว่ำดว้ยภำษีซ้อนกบั
ประเทศไทยหรือไม่ 

ขอ้มูลในส่วนน้ีมิไดมี้วตัถุประสงคใ์หมี้รำยละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นต่ำงๆ เก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด 

1. ภาษีเงนิได้ 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้มถีิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

 (1) ดอกเบ้ียและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุ้นกูซ่ึ้งผูล้งทุนไดรั้บจำกกำรลงทุนในหุ้นกูข้องบริษทัจะถูกหัก
ภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

 (2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกูผ้ลประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรโอนหุ้นกูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินได้เกินกว่ำท่ี
ลงทุนจะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

อยำ่งไรก็ตำม ผูล้งทุนมีสิทธิท่ีจะเลือกเสียภำษีในอตัรำดงักล่ำวท่ีถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยไวต้ำม (1) หรือ (2) ขำ้งตน้ โดย
ไม่ตอ้งน ำดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูห้รือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรโอนหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) ไป
รวมกบัเงินไดอ่ื้นเพ่ือค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำ ซ่ึงมีอตัรำภำษีระหว่ำงร้อยละ 5 (ห้ำ) – 37 (สำมสิบเจ็ด)โดยหำก 
ผูล้งทุนเลือกท่ีจะน ำดอกเบ้ียและผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กูห้รือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุ้นกูด้งักล่ำวไปรวม
กบัเงินได้อ่ืนเพ่ือค ำนวณภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำนั้น ผูล้งทุนสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยขำ้งตน้มำเป็นเครดิตในกำร
ค ำนวณภำษีเงินไดบุ้คคลธรรมดำได ้

กรณีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยไทยหรือเป็นบริษทัห้ำง
หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ แต่ประกอบกิจกำรในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือ
สมำคมท่ีประกอบกิจกำรซ่ึงมีรำยได ้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมำคมท่ีกระทรวงกำรคลงัประกำศก ำหนดให้เป็นองค์กำร 
หรือสถำนสำธำรณกศุลตำมมำตรำ 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎำกร ผูล้งทุนจะมีภำระภำษีดงัต่อไปน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล รวมถึง ธนำคำร บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์หรือ
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ไดรั้บจะตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 1 (หน่ึง) และตอ้งน ำดอกเบ้ียไปรวมค ำนวณเป็น
รำยไดเ้พ่ือเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยสำมำรถน ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยขำ้งตน้มำเป็นเครดิตในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ได ้

ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนประเภทมูลนิธิหรือสมำคมท่ีไม่ใช่องคก์ำรหรือสถำนสำธำรณกศุลไดรั้บจะตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย
ในอตัรำร้อยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้
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ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บไม่ตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย แต่ผูล้งทุนจะตอ้งน ำผลประโยชน์จำกกำร
โอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุนไปรวมกบัรำยไดอ่ื้นของผูล้งทุนเพ่ือค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

กรณีทีผู้่ลงทุนเป็นผู้ไม่มถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

กรณีผูล้งทุนเป็นบุคคลธรรมดำ 

ในกำรพิจำรณำวำ่ บุคคลธรรมดำจะถือวำ่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือไม่นั้น กฎหมำยไทยจะไม่ค ำนึงถึงสัญชำติ
ของผูล้งทุน แต่จะใชห้ลกัเกณฑ์ว่ำ หำกผูล้งทุนนั้นอยูใ่นประเทศไทยในช่วงระยะเวลำครำวหน่ึงหรือหลำยครำวรวมกนั
ตั้งแต่ 180 (ร้อยแปดสิบ) วนัในปีปฏิทินเดียวกนัใหถื้อวำ่เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย   

(1) ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนส ำหรับเงินค่ำจองซ้ือหุน้กู ้ซ่ึงผูล้งทุนไดรั้บจะถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำ
ร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุน จะถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยใน
อตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

กรณีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

กรณีท่ีผูล้งทุนเป็นบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศและมิได้
ประกอบกิจกำรหรือถือวำ่ประกอบกำรในประเทศไทยหรือมิไดมี้สถำนประกอบกำรถำวรในประเทศไทยแต่ไดรั้บดอกเบ้ีย 
หรือผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูซ่ึ้งจ่ำยจำกหรือในประเทศไทย ผูล้งทุนจะมีภำระภำษีอำกรดงัน้ี 

(1) ดอกเบ้ีย  

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ดอกเบ้ียท่ีผูล้งทุนไดรั้บจะตอ้งถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) ของจ ำนวนดอกเบ้ีย 

(2) ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กู ้

เวน้แต่ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในอนุสัญญำภำษีซอ้นท่ีท ำข้ึนระหวำ่งประเทศไทยกบัประเทศท่ีผูล้งทุนมีถ่ินท่ีอยูจ่ะ
ก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ผลประโยชน์จำกกำรโอนหุน้กูเ้ฉพำะส่วนท่ีตีรำคำเป็นเงินไดเ้กินกวำ่ท่ีลงทุนจะถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย
ในอตัรำร้อยละ 15 (สิบหำ้) 

2. ภาษีธุรกจิเฉพาะ 

ผูล้งทุนซ่ึงประกอบกิจกำรในประเทศไทยอำจตอ้งเสียภำษีธุรกิจเฉพำะในอตัรำร้อยละ 0.011 (ศูนยจุ์ดศูนยห์น่ึงหน่ึง) 
(รวมถึงภำษีบ ำรุงทอ้งถ่ินในอตัรำร้อยละ 10 (สิบ) ของภำษีธุรกิจเฉพำะแลว้) หรืออตัรำอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด จำกยอด
ดอกเบ้ียรับและก ำไรก่อนหกัรำยจ่ำยใดๆ จำกกำรโอนขำยหุ้นกู ้หำกดอกเบ้ียหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจำกกำรโอนหุ้นกูถื้อ
เป็นรำยรับจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติเยีย่งธนำคำรพำณิชยข์องผูล้งทุน 

 



บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยตรำสำรหน้ี 

 

 ส่วนท่ี 4 หนำ้ท่ี 21 

 

3. อากรแสตมป์ 

กำรโอนใบหุน้กูไ้ดรั้บยกเวน้อำกรแสตมป์ 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) ส่วนท่ี 5 กำรรับรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  

 ส่วนท่ี 5 หนำ้ท่ี 1 
 

ส่วนที ่5 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในร่ำงหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้และดว้ยควำมระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ
ลงนำมของผูอ้อกตรำสำรหน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผูอ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่
ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั  

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให้ นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล หรือ นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไว้
ทุกหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศธิ์กลุ หรือ นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้
จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

 

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

นำยไพรินทร์  ชูโชติถำวร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

  

    

ผู้รับมอบอ านาจ    

ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง  ลำยมือช่ือ 

1. นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศธิ์กลุ ผูจ้ดักำรฝ่ำย รักษำกำร                                 
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่กำรเงินองคก์ร 

  

    

    

2. นำยพิจินต ์อภิวนัทนำพร ผูจ้ดักำรฝ่ำยผูล้งทุนสมัพนัธ์    

  

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 1 

 

(ร่าง) ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

 “หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษทั 
ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน พ.ศ. 2556  
และมีธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ ผูถื้อหุ้นกูจ้ะไดรั้บสิทธิตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดย 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บทรำบและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดต่ำงๆ 
ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอยำ่งดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตั้ง
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูด้ว้ย ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัใหมี้กำรเก็บรักษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิ ส ำเนำสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และส ำเนำ
สัญญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนำยทะเบียนหุ้นกู ้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นกูข้อตรวจสอบ
ส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำต่ำงๆ ดงักล่ำวไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กู ้

1. ค าจ ากดัความ 

ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นขอ้ก ำหนดสิทธิใหมี้ควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 

“ข้อก าหนดสิทธิ” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูส้ ำหรับหุน้กู ้

“นายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหนำ้ท่ีเป็น
นำยทะเบียนหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในหุน้กูแ้ต่ละจ ำนวนตำมขอ้ 3.3 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำหน้ำท่ีเป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน 

“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท” หมำยถึง บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

“วนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้” หมำยถึง วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 

“วนัก าหนดช าระดอกเบีย้” หมำยถึง วนัท่ี 15 พฤษภำคม และวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยขุองหุ้นกู ้โดยจะ
ช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ยกเวน้งวดแรก จะช ำระในวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 และจะท ำ
กำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

“วนัท าการ” หมำยถึง วนัท่ีธนำคำรพำณิชยโ์ดยทัว่ไปเปิดท ำกำรในกรุงเทพมหำนคร ซ่ึงมิใช่วนัเสำร์หรือ
วนัอำทิตย ์

“วนัออกหุ้นกู้” หมำยถึง 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์” หมำยถึง บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบุคคลอ่ืนท่ีด ำเนินกิจกำรรับ
ฝำกทรัพยไ์ดต้ำมกฎหมำยซ่ึงเขำ้รับท ำหนำ้ท่ีแทน 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  
 

           . 
หนำ้ท่ี 2 

 

“สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้” หมำยถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอ้มูลทำงทะเบียนซ่ึงบนัทึกรำยละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ละ    
ผูถื้อหุน้กู ้เช่น ช่ือและท่ีอยูข่องผูถื้อหุน้กู ้กำรโอน กำรจ ำน ำ กำรอำยดั กำรออกใบหุน้กูใ้หม่ไว้
ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

“สิทธิในหุ้นกู้” หมำยถึง สิทธิทั้งปวงในหุ้นกูอ้นัรวมถึง (แต่ไม่จ ำกดัเฉพำะ) สิทธิในกำรไดรั้บช ำระเงินต้น
และดอกเบ้ีย และสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้กู ้

“สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุน้กู ้ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ระหวำ่งผูอ้อก  หุ้นกู ้
กบั นำยทะเบียนหุน้กู ้หรือสญัญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทน   (ถำ้มี) 

“สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถอืหุ้นกู้” หมำยถึง สญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ระหวำ่งผูอ้อกหุ้นกู ้กบั 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หรือสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เพ่ือท ำหนำ้ท่ีแทน (ถำ้มี) 

“หุ้นกู้” หมำยถึง หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ท่ี
ออกโดยผูอ้อกหุ้นกู ้จ  ำนวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบลำ้น) หน่วย และหุ้นกูท่ี้ส ำรองเพ่ือกำร
เสนอขำยเพ่ิมเติมจ ำนวนไม่เกิน 2,000,000 (สองลำ้น) หน่วย มูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 
(หน่ึงพนั) บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท 
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 โดยใชช่ื้อหุน้กูว้ำ่ “หุ้นกูไ้ม่มีประกนัของบริษทั ปตท. จ ำกดั 
(มหำชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” 

“อตัราดอกเบีย้ผดินัด”  หมำยถึง อตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2.1 บวกดว้ยร้อยละ 2 (สอง) ต่อปี ทั้งน้ี หำก
ดอกเบ้ียผิดนดัดงักล่ำวมีอตัรำสูงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียผิดนดัสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตให้เรียกเก็บ
ในขณะใดๆ ใหด้อกเบ้ียผิดนดัเท่ำกบัอตัรำดอกเบ้ียผิดนดัสูงสุดท่ีกฎหมำยอนุญำตใหเ้รียกเก็บ
ได ้ 

  

2.  ชนิดของหุ้นกู้ มูลค่าทีต่ราไว้ อตัราดอกเบีย้ และอายุของหุ้นกู้  

2.1 หุน้กูเ้ป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มีอำย ุ6 (หก) ปี 11 (สิบเอ็ด) เดือน นบั
จำกวนัออกหุน้กู ้โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.00 (ส่ีจุดศูนยศู์นย)์ ต่อปี  

2.2 ในวนัออกหุน้กู ้หุน้กูมี้จ  ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000 (สิบสองลำ้น) หน่วย มีมูลค่ำท่ีตรำไวห้น่วยละ 1,000 (หน่ึงพนั) บำท 
คิดเป็นมูลค่ำรวมหุน้กูท้ั้งส้ินไม่เกิน 12,000,000,000 (หน่ึงหม่ืนสองพนัลำ้น) บำท  

3.  ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ 

3.1 นำยทะเบียนหุน้กูมี้หนำ้ท่ีตำมสญัญำแต่งตั้งนำยทะเบียนหุน้กูท่ี้จะตอ้งออกใบหุน้กูต้ำมแบบท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรหมำยเลข 
2 แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย โดยในส่วนของหุ้นกูท่ี้ฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ละจะตอ้งลงช่ือ
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทนในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูน้ั้น นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะออกใบหุ้นกูห้รือออกใบรับเพ่ือ
ใชแ้ทนใบหุน้กูต้ำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุน้กูก้  ำหนดใหแ้ก่ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์
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3.2 นำยทะเบียนหุ้นกูมี้หน้ำท่ีตำมสัญญำนำยทะเบียนหุ้นกูท่ี้จะตอ้งจดัท ำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้วจ้นกว่ำหุ้นกู้
ทั้งหมดจะไดรั้บกำรไถ่ถอน  

3.3 ผูท้รงสิทธิในหุน้กู ้

(ก) ผูท้รงสิทธิในหุ้นกูก้รณีทัว่ไป สิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีปรำกฏช่ือเป็นเจำ้ของหุ้นกูจ้  ำนวนดงักล่ำวอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้ณ เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นกู ้เวน้แต่จะไดมี้กำรโอนหุ้นกูซ่ึ้งสำมำรถ
ใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดต้ำมขอ้ 4.1 (ก) เกิดข้ึนแลว้ในวนัปิดสมุดทะเบียนขำ้งตน้ ซ่ึงสิทธิในหุ้นกูจ้ะตกไดแ้ก่ผูรั้บโอน
หุน้กู ้

(ข) ผูท้รงสิทธิในหุน้กูก้รณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน สิทธิในหุน้กูจ้ะตกไดแ้ก่บุคคลท่ีนำยทะเบียนหุ้นกู้
ไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยว์ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุน้กูจ้  ำนวนดงักล่ำวท่ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยอ์ยู ่ณ เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุน้กู ้เวน้แต่จะมี
กำรคดัคำ้นโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

3.4 เม่ือศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์แจ้งต่อผูอ้อกหุ้นกู้ และ/หรือนำยทะเบียนหุ้นกู้ นำยทะเบียนหุ้นกู้มีหน้ำท่ีตำมสัญญำแต่งตั้ ง 
นำยทะเบียนหุ้นกู้ท่ีจะตอ้งออกใบหุ้นกู้ให้แก่ผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้ท่ีฝำกไวก้ับศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให ้
ผูท้รงสิทธิในหุน้กูร้ำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บแจง้จำกศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี 
เม่ือไดมี้กำรออกใบหุ้นกูแ้ละลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะแกไ้ขจ ำนวนรวมของหุ้นกูท่ี้ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู ้ถือหุ้นกู้ไว ้ในช่ือของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์โดยหักจ ำนวนหุ้นกู้ท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของ 
ผู ้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ออก ส่วนจ ำนวนรวมของหุ้นกู้ท่ีปรำกฏในใบหุ้นกู้หรือใบรับเพ่ือใช้แทนใบหุ้นกู้ท่ีออกให้แก่ 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้น หำกนำยทะเบียนไม่ไดท้ ำกำรแกไ้ข (ไม่วำ่ดว้ยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือวำ่มีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวน
ของหุน้กูท่ี้ไดแ้ยกไปออกใบหุน้กูแ้ละลงทะเบียนไวใ้นช่ือของผูท้รงสิทธิในหุน้กูด้งักล่ำว 

4.  การโอนหุ้นกู้ 

4.1 กำรโอนหุน้กูท่ี้มิไดฝ้ำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) แบบกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผูโ้อนและผูรั้บโอน กำรโอนหุ้นกู้จะสมบูรณ์เม่ือผูโ้อนหุ้นกู้ซ่ึงเป็นผูท่ี้สมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุ้นกูร้ะบุช่ือเป็นเจำ้ของหุ้นกูจ้  ำนวนท่ีจะท ำกำรโอน หรือผูรั้บโอนคนสุดทำ้ยโดยมีกำรสลกัหลงัแสดงกำรโอน
ต่อเน่ืองครบถว้นจำกผูท่ี้ปรำกฏช่ือดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูรั้บโอนโดยลงลำยมือช่ือสลกัหลงั
แสดงกำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

ผลของกำรโอนหุน้กูร้ะหวำ่งผูรั้บโอนกบัผูอ้อกหุน้กู ้ กำรโอนหุน้กูจ้ะใชย้นักบัผูอ้อกหุน้กูไ้ดก็้ต่อเม่ือผูรั้บโอนหุน้กูอ้ยู่
ระหวำ่งลงทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูโ้ดยนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้
พร้อมทั้งใบหุน้กูท่ี้ผูรั้บโอนหุน้กูไ้ดล้งลำยมือช่ือเป็นผูรั้บโอนในดำ้นหลงัของใบหุน้กูน้ั้นครบถว้นแลว้ 

ผลของกำรโอนหุ้นกู้ระหว่ำงผูรั้บโอนกับบุคคลภำยนอก  กำรโอนหุ้นกู้จะใช้ยนักับบุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเม่ือ 
นำยทะเบียนหุน้กูไ้ดล้งทะเบียนกำรโอนหุน้กูใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้รียบร้อยแลว้ 

(ข) กำรขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนหุ้นกู้ในวนัและเวลำท ำกำรของ 
นำยทะเบียนหุ้นกู ้และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบ 
ใบหุน้กูท่ี้ลงลำยมือช่ือครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1 (ก) พร้อมทั้งหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถูกตอ้งและควำม
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สมบูรณ์ของกำรโอนและกำรรับโอนหุ้นกูต้ำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนดให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกูด้ว้ย ซ่ึงนำยทะเบียน
หุ้นกู้จะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกู้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้ให้แลว้เสร็จภำยใน 7 (เจ็ด) วนัท ำกำร หลังจำกวนัท่ี 
นำยทะเบียนหุ้นกูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกูพ้ร้อมทั้งใบหุ้นกูแ้ละหลกัฐำนอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งส่งมอบครบถว้น
เรียบร้อยแลว้ อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรโอนหุ้นกู้รำยใดขดัต่อกฎหมำย หรือหลกัเกณฑ์กำรโอนหุ้นกู้ท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี นำยทะเบียนหุ้นกูมี้สิทธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหุ้นกูห้รือกำรรับรองกำรโอนหุ้นกูร้ำยนั้นๆ 
และใหน้ำยทะเบียนหุน้กูแ้จง้ใหแ้ก่ผูย้ื่นค ำขอลงทะเบียนกำรโอนทรำบถึงกำรปฏิเสธดงักล่ำวภำยใน 3 (สำม) วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้กูไ้ดรั้บค ำขอลงทะเบียนกำรโอน พร้อมทั้งส่งคืนใบหุน้กูใ้หแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนกำรโอนหุน้กู ้

4.2 ส ำหรับกำรโอนหุ้นกูท่ี้ฝำกไวก้บัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยน์ั้นให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนอ่ืนๆ รวมทั้งศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.3 ขอ้จ ำกดัในกำรโอนหุน้กู ้ 

 -ไม่มี- 

4.4 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพกักำรโอนหุน้กูเ้ป็นระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนั (รวมวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย)์ ก่อนวนัก ำหนดช ำระเงินตน้ และ/หรือดอกเบ้ียแต่ละงวด และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้และ/
หรือวนัประชุมผูถื้อหุน้กู ้(แลว้แต่กรณี) เพ่ือก ำหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กูใ้นกำรไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ขำ้งตน้ ทั้งน้ี กำรปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูจ้ะเร่ิมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัเร่ิมตน้ระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้หำกวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้นัแรกไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

นำยทะเบียนหุ้นกูข้อสงวนสิทธิในกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงระยะเวลำกำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บควำม
ยนิยอมจำกผูอ้อกหุน้กูห้รือท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่อยำ่งใด และเป็นไปตำมวิธีกำรตำมท่ีทำงสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือ
หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งประกำศก ำหนด ทั้งน้ี กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำให้สิทธิประโยชน์
ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง 

5.  สถานะของหุ้นกู้ 

หุน้กูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุน้กูซ่ึ้งมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุน้กูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีไม่ดอ้ยกวำ่
สิทธิได้รับช ำระหน้ีของเจ้ำหน้ีไม่มีประกันทั้ งในปัจจุบันและในอนำคตของผูอ้อกหุ้นกู้ เวน้แต่บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำย
คุม้ครองใหไ้ดรั้บช ำระหน้ีก่อน 

6.  หน้าทีข่องผู้ออกหุ้นกู้ 
ตรำบเท่ำท่ีผูอ้อกหุน้กูมี้ภำระตำมหุน้กู ้

6.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งส่งหนงัสือบอกกล่ำวใหแ้ก่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยทนัที เม่ือผูอ้อกหุน้กูท้รำบวำ่ 
(ก) มีเหตุผิดนดัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 11.1 เกิดข้ึน 
(ข) ผูอ้อกหุ้นกูถู้กด ำเนินคดีในศำลหรือถูกกล่ำวหำให้เป็นฝ่ำยรับผิดในกรณีพิพำทท่ีอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งวินิจฉัย ซ่ึง

อำจมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิน้ี 
รวมทั้งแจง้ถึงกำรกระท ำใด ๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดด้ ำเนินกำรหรือเสนอท่ีจะด ำเนินกำรเพ่ือแกไ้ขเหตุกำรณ์ดงักล่ำวดว้ย 

6.2 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้้องขอไม่วำ่เม่ือใดผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งส่งมอบเอกสำรซ่ึงลงนำมโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของผูอ้อกหุ้นกู ้
(หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผูมี้อ ำนำจ) ให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูว้่ำ จำกขอ้มูลท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดรั้บทรำบใน
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ขณะนั้น ผูอ้อกหุ้นกู้รับรองว่ำไม่มีเหตุผิดนัด หรือเหตุกำรณ์ท่ีอำจกลำยเป็นเหตุผิดนัดเกิดข้ึน และไม่มีคดีควำมหรือกำร
อนุญำโตตุลำกำรท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ป็นจ ำเลยหรือผูถู้กกล่ำวหำ (ยกเวน้กรณีท่ีไดแ้จง้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูท้รำบแลว้ (ถำ้มี))  

6.3 หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงนำยทะเบียนหุน้กู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำเนินกำรจดัหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนหุ้นกู้
โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้แต่ทั้ งน้ี ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันับจำกวนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูเ้ดิมพน้จำกกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ี และจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหุน้กูเ้ดิมแจง้ต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรำยถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว พร้อมทั้งช่ือและ
ท่ีอยูข่องนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ภำยใน 30 (สำมสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุน้กูร้ำยใหม่ไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

6.4 หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำเนินกำรจดัหำบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้   
รำยใหม่โดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถกระท ำได ้แต่ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ดิมพน้จำก
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ซ่ึงกำรแต่งตั้งดงักล่ำวจะตอ้งด ำเนินกำรตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แลว้แต่
กรณี และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดในประกำศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6.5 นอกเหนือจำกหลกัประกนัหรือภำระผกูพนัต่ำงๆ ท่ีผูอ้อกหุน้กูไ้ดใ้หไ้ว ้หรือท ำข้ึนก่อนวนัออกหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่จ ำนอง
จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผกูพนัใดๆ บนทรัพยสิ์นส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกู ้ทั้งท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและอนำคตตลอดเวลำท่ีหน้ีหุ้นกูย้งัคงคำ้งช ำระอยู่ เวน้แต่กำรจ ำนอง จ ำน ำ ก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ 
ดงักล่ำวจะเกิดข้ึนเน่ืองจำกเหตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) กำรก่อหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัท่ีเกิดข้ึนเหนือทรัพยสิ์นของผูอ้อกหุ้นกู ้ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นๆ ตกอยู่ภำยใตสิ้ทธิ 
ยดึหน่วงตำมกฎหมำยของบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้ีอนัเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพยสิ์นดงักล่ำว ทั้งน้ี จนกวำ่จะไดมี้กำรช ำระ
หน้ีนั้นแลว้ เช่น ในกรณีผูอ้อกหุน้กูฝ้ำกทรัพยสิ์นของตนไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจรับฝำกของ แลว้ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ช ำระหน้ี   
ค่ำฝำกของดงักล่ำว ผูรั้บฝำกของจะมีสิทธิยดึหน่วงของท่ีรับฝำกไวจ้นกวำ่ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระหน้ีนั้น 

(ข) กำรก่อหลกัประกนั หรือภำระผูกพนัใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรประกอบธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติทัว่ไปของผูอ้อกหุน้กู ้

(ค) กำรก่อหลกัประกนัหรือภำระผูกพนัใดๆ ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในสัญญำสัมปทำน สัญญำร่วมทุน ใบอนุญำต กำร
อนุญำต หรือสิทธิพิเศษท่ีคลำ้ยคลึงกนัท่ีผูอ้อกหุน้กูเ้ขำ้ท ำกบัหรือออกโดยรัฐบำลไทย และ/หรือหน่วยงำนของรัฐบำล
ไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองคก์รท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือรัฐวิสำหกิจ และ/หรือ บุคคล
ทัว่ไป ดงักล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือท่ีเขำ้ท ำกบั และ/หรือออกโดยรัฐบำล และ/หรือ
หน่วยงำนของประเทศซ่ึงเป็นคู่คำ้ของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือตำมสัญญำร่วมกำรงำนใดๆ ท่ีท ำข้ึนกับรัฐบำลไทย หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลไทย และ/หรือรัฐวิสำหกิจไทย และ/หรือองค์กรท่ีรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำน และ/หรือ
รัฐวสิำหกิจดงักล่ำวเขำ้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน หรือร่วมลงทุน และ/หรือรัฐบำล และ/หรือหน่วยงำนของประเทศซ่ึง
เป็นคู่คำ้ของผูอ้อกหุน้กู ้

(ง) กำรก่อหลกัประกนัท่ีก่อข้ึนหรืออนุญำตให้ก่อข้ึนดว้ยควำมยินยอมล่วงหน้ำจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้ หรือเป็นกำร       
ก่อหลกัประกนัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้

6.6 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรประกอบธุรกิจใหเ้หมำะสมและมีประสิทธิภำพและจะปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและค ำสั่งต่ำงๆ ท่ีออก
ตำมกฎหมำย และจะปฏิบัติตำมขอ้ผูกพนัและเง่ือนไขต่ำงๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดตลอดอำยุหุ้นกูห้รือ
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จนกวำ่หุน้กูท้ั้งหมดจะไดรั้บกำรไถ่ถอน  

6.7 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรด ำรงไวซ่ึ้งสถำนะของกำรเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

6.8 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะไม่จ่ำยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช ำระดอกเบ้ียหรือ   
ผิดนดัไม่ช ำระเงินใดๆท่ีเก่ียวกบัหุน้กู ้  

6.9 ตลอดอำยุหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู้ จะไม่ขำยหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรัพยสิ์นใดๆ ไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำร
ประกอบธุรกิจของผูอ้อกหุน้กู ้เวน้แต่ (ก) กำรกระท ำดงักล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้หรือ (ข) เป็นกำรโอนกิจกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติหรือกิจกำรท่อจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ (ค) เป็นกำรกระท ำเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของผูอ้อกหุ้นกูห้รือในกลุ่มธุรกิจ
ของผูอ้อกหุ้นกู ้หรือเป็นกำรด ำเนินกำรโดยผลของกฎหมำย และกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูข้องผูอ้อกหุน้กู ้

6.10   ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำเนินกำรน ำหุ้นกูท่ี้เสนอขำยในคร้ังน้ีไปจดทะเบียนในสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Thai Bond Market 
Association) โดยไม่ชกัชำ้ ตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผูอ้อกหุน้กูรั้บรองต่อผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยวำ่กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูห้รือกำรด ำเนินกำรหรือกำรกระท ำ
ใดๆ ของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เก่ียวกบักำรออกหุน้กูเ้ป็นกำรกระท ำท่ีชอบดว้ยกฎหมำยและเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของผูอ้อกหุ้นกู ้รวมทั้งกฎ ระเบียบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยทุ์ก
ประกำร และไม่เป็นกำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือหลีกเล่ียง พนัธะ ขอ้ผกูพนั ขอ้รับรอง หรือขอ้สัญญำใดๆ ท่ีผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ไวห้รือ
มีอยูก่บับุคคลอ่ืนใด 

8. ดอกเบีย้ 

8.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระดอกเบ้ียในอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ในวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย  

ในกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุน้กู ้จะค ำนวณจำกเงินตน้คงคำ้ง โดยอำศยัหลกัเกณฑ ์1 (หน่ึง) ปี มี 365 (สำมร้อยหกสิบหำ้) วนั และ
โดยกำรนบัจ ำนวนวนัท่ีผ่ำนไปจริงในแต่ละงวดดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยค ำนวณเร่ิมตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วนัออกหุ้นกู ้หรือ   
วนัช ำระดอกเบ้ียของงวดดอกเบ้ียก่อนหนำ้น้ี (แลว้แต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นบัรวม) วนัช ำระดอกเบ้ียในงวดดอกเบ้ียนั้น หรือ
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้(แลว้แต่กรณี) ทั้งน้ี หำกผลกำรค ำนวณดอกเบ้ียหุ้นกูต้่อหน่วยท่ีไดมี้จ ำนวนทศนิยมมำกกวำ่ 6 
(หก) ต  ำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ต ำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมข้ึนในกรณีท่ีมีเศษมำกกว่ำหรือ
เท่ำกบั 5 (หำ้) นอกนั้นใหปั้ดลง  

ทั้งน้ี กำรเล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเพ่ือใหเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไว้
น้ี เวน้แต่ในกรณีวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยไม่ตรงกบัวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียดงักล่ำวเป็นวนัท ำ
กำรถดัไปและจะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวม
ค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 
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8.2 ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูผ้ิดนัดไม่ช ำระเงินตน้ ตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ ดอกเบ้ียส ำหรับเงินตน้คำ้งช ำระนับจำกวนัถึง
ก ำหนดช ำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุน้กูท้  ำกำรช ำระหน้ีครบถว้นใหคิ้ดในอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั ทั้งน้ี ไม่วำ่ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูจ้ะไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้หรือไม่ก็ตำม 

ในกรณีท่ีหน้ีถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัตำมขอ้ 11.2 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูท้ั้ งหมดพร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีถึง
ก ำหนดและท่ีคำ้งช ำระอยูใ่นขณะนั้นโดยดอกเบ้ียนบัแต่วนัท่ีผิดนดัไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูท้  ำกำรช ำระหน้ี
เสร็จส้ินใหค้  ำนวณในอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั โดยค ำนวณจำกเงินตน้คำ้งช ำระ 

9.  วธีิการ เวลา และสถานทีส่ าหรับการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ 

9.1 กำรช ำระเงินตน้ 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูผ้่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะ
ในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
หรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน
ตน้ / กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 
15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ 
ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมี
ขอ้สงสยั ผูอ้อกหุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้ 

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุ้นกู้แทน  ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช ำระเงินตน้ตำมหุ้นกูผ้่ำนนำยทะเบียนหุ้นกูใ้ห้แก่
บุคคลท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมำยงันำยทะเบียนหุ้นกู้ว่ำเป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกู้จ  ำนวนต่ำงๆ ท่ี
ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อ
หุ้นกู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิโดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณีย์
อำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินตน้ / กำรโอน
เงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือใหน้ำยทะเบียนหุน้กูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบหำ้)  วนั
ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี กำรช ำระเงินตน้ท่ีจะท ำกำรช ำระในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้ง
น ำใบหุ้นกูม้ำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู ้ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อก  
หุน้กูแ้ละนำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

9.2 กำรช ำระดอกเบ้ีย หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด (ถำ้มี) 

(ก) กรณีทัว่ไป  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูผ้ำ่นนำยทะเบียนหุน้กูโ้ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะใน
นำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรงกบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือ
ไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้ก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน
ดงักล่ำว / กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ย
กวำ่ 15 (สิบหำ้) วนัก่อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ในกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกูม้ำ
เวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ณ ส ำนักงำนของนำยทะเบียนหุ้นกู้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกู้และ        
นำยทะเบียนหุน้กูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจเรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

(ข) กรณีท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยเ์ป็นผูถื้อหุน้กูแ้ทน  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช ำระเงินตำมขอ้ 9.2 ผำ่นนำยทะเบียนหุน้กูใ้ห้แก่บุคคล
ท่ีศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยมี์หนงัสือแจง้มำยงันำยทะเบียนหุ้นกูว้ำ่เป็นผูท้รงสิทธิในหุ้นกูจ้  ำนวนต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนใน
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สมุดทะเบียนหุน้กูไ้วใ้นช่ือของศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยโ์ดย เช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุน้กู ้ลงวนัท่ีตรง
กบัวนัท ำกำรท่ีตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air Mail) 
(ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุ้นกูใ้นต่ำงประเทศ) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูก่้อนวนัถึงก ำหนดช ำระเงินดงักล่ำว / กำรโอนเงินเขำ้บญัชี
ธนำคำรตำมท่ีไดมี้กำรแจง้เป็นหนงัสือให้นำยทะเบียนหุ้นกูท้รำบล่วงหนำ้แลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนวนัถึง
ก ำหนดช ำระเงิน ทั้งน้ี ในกำรช ำระดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ผูถื้อหุน้กูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กู ้
ณ ส ำนกังำนของนำยทะเบียนหุ้นกู ้เวน้แต่ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละนำยทะเบียนหุ้นกูส้ำมำรถใชดุ้ลยพินิจ
เรียกใหผู้ถื้อหุน้กูร้ำยใดๆ น ำใบหุน้กูม้ำเวนคืนได ้

9.3 หำกวนัครบก ำหนดช ำระเงินตำมหุน้กู ้(ไม่วำ่จะเป็นเงินตน้หรือดอกเบ้ียหรือเงินจ ำนวนอ่ืนใด) ให้แก่ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนั
ท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัช ำระเงินไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมใดๆ ส ำหรับกำรเล่ือน
วนัช ำระเงินตำมขอ้ 9.3 น้ีเวน้แต่ในกรณีดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ซ่ึงจะตอ้งน ำจ ำนวนวนัทั้งหมดท่ีเล่ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) 
วนัช ำระดอกเบ้ียท่ีเล่ือนออกไปมำรวมค ำนวณดอกเบ้ียดว้ย 

10.  การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคนืหุ้นกู้ 

10.1 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะท ำกำรไถ่ถอนหุน้กูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูโ้ดยกำรช ำระเงินตน้ตำมมูลค่ำหุน้กูเ้พียงคร้ังเดียว 

10.2 ผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิซ้ือคืนหุ้นกู้จำกตลำดรองหรือแหล่งอ่ืนๆ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ท่ีรำคำใดๆ ก็ได้ แต่หำกผูอ้อกหุ้นกู ้            
ท ำค  ำเสนอซ้ือคืนหุน้กูเ้ป็นกำรทัว่ไป ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งท ำค ำเสนอซ้ือคืนหุ้นกูต้่อผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย และจะตอ้งท ำกำรซ้ือคืน
หุน้กูจ้ำกผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งประสงคจ์ะขำยคืนหุน้กูทุ้กรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนัตำมสดัส่วนท่ีเสนอขำย 

10.3 เม่ือผูอ้อกหุ้นกูท้  ำกำรซ้ือคืนหุ้นกูแ้ลว้จะมีผลท ำให้หน้ีตำมหุ้นกูด้งักล่ำวระงบัลงเน่ืองจำกหน้ีเกล่ือนกลืนกนัตำมกฎหมำย 
และผูอ้อกหุน้กูจ้ะน ำหุน้กูด้งักล่ำวออกเสนอขำยต่อไปอีกมิได ้ซ่ึงผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งแจง้ใหน้ำยทะเบียนหุน้กูท้รำบเพ่ือยกเลิก
หุ้นกูท่ี้ซ้ือมำดงักล่ำว รวมทั้งแจง้เร่ืองกำรซ้ือคืนหุ้นกูใ้ห้ตลำดรองท่ีมีกำรซ้ือขำยหุ้นกูแ้ละส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท์รำบโดยไม่ชกัชำ้ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นไปตำมประกำศและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

10.4 ผูถื้อหุน้กูไ้ม่มีสิทธิขอใหผู้อ้อกหุน้กูท้  ำกำรไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

11.  เหตุผดินัดและผลของการผดินัด 

11.1 กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีถือเป็นเหตุผิดนดัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

(ก) หำกผูอ้อกหุน้กูผ้ิดนดัไม่ช ำระเงินไม่วำ่เงินตน้หรือดอกเบ้ียในวนัถึงก ำหนดช ำระตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ เวน้แต่
กำรผิดนดัดงักล่ำวมีสำเหตุจำกควำมล่ำชำ้ในระบบกำรโอนเงิน และกำรผิดนดัไม่ช ำระเงินดงักล่ำวยงัคงมีอยูเ่ป็นเวลำ  
5 (หำ้) วนั นบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระนั้น 

(ข) ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิในขอ้อ่ืนๆ นอกจำกกำรผิดนดัไม่ช ำระเงิน และเหตุผิดเง่ือนไขเช่นนั้นยงัคงมี
อยู่เป็นระยะเวลำ 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนั นับจำกวนัท่ีไดมี้กำรส่งหนงัสือแจง้กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิ
และขอใหผู้อ้อกหุน้กูแ้กไ้ขกำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำวไปยงัส ำนกังำนใหญ่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ลว้โดยผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้หรือผูถื้อหุน้กูท่ี้ถือหุน้กูร้วมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดท้ ำกำรไถ่ถอนทั้งหมด  

(ค) หน้ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำเงินกู ้หุ้นกู ้ตรำสำรหน้ีหรือท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินอ่ืนใด 
(เพ่ือป้องกนัขอ้สงสยั ไม่ใหร้วมถึงธุรกรรมอนุพนัธ์ใดๆ ไม่วำ่จะเก่ียวขอ้งกบัมูลหน้ีทำงกำรเงินหรือไม่ก็ตำม) (ไม่วำ่จะ
เป็นมูลหน้ีในปัจจุบนัหรืออนำคต เป็นมูลหน้ีท่ีมีเง่ือนไข หรือโดยประกำรอ่ืน) ท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้ป็นคู่สัญญำ หรือเป็นลูกหน้ี 
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หรือเป็นผูท่ี้มีหน้ำท่ีตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ ำประกนั ผูรั้บรอง หรืออำวลัตัว๋เงินถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดช ำระตำม
สญัญำหรือตรำสำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวนเงินตำมมูลหน้ีเดียวหรือหลำยมูลหน้ีรวมกนัเกินกวำ่ 50,000,000 (หำ้สิบลำ้น)
เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สองพนัลำ้น) บำท แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ หลงัจำกไดค้  ำนึงถึงขอ้ก ำหนดเร่ือง
กำรบอกกล่ำวท่ีระบุไวใ้นสญัญำหรือตรำสำรแลว้หรือพน้ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรผอ่นผนัแลว้ 

(ง) หำกผูอ้อกหุ้นกูต้อ้งค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำด หรือค ำช้ีขำดของอนุญำโตตุลำกำร ให้ช ำระเงินคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ัง 
โดยผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สำมำรถช ำระหน้ีดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นค ำพิพำกษำเสร็จเด็ดขำดหรือค ำช้ีขำดอนั
เป็นท่ีสุดของอนุญำโตตุลำกำรนั้นๆ และกำรไม่ช ำระหน้ีดงักล่ำวมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อควำมสำมำรถของผูอ้อก
หุน้กูใ้นกำรช ำระหน้ีหุน้กูภ้ำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิน้ี 

(จ) มีกำรเร่ิมด ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟูกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกูห้รือเพ่ือขอให้ผูอ้อกหุ้นกูล้ม้ละลำยภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือไดมี้ค ำสัง่หรือมติใดๆ โดยชอบตำมกฎหมำยใหเ้ลิกกิจกำรของผูอ้อกหุน้กู ้หรือมีกำรยึด/อำยดัทรัพยสิ์นของผูอ้อก
หุ้นกูต้ำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมำย และกำรเร่ิมด ำเนินกำร ค ำพิพำกษำ ค ำสั่งหรือมติใดๆ มิไดถู้ก
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท ำให้หมดส้ินไปภำยใน 45 (ส่ีสิบห้ำ) วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรเร่ิมด ำเนินกำรหรือวนัท่ีมีค  ำสั่ง
นั้นๆ  

(ฉ) ผูอ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำรเพ่ือขอฟ้ืนฟกิูจกำรหรือขอเลิกกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่ กรณีกำรเลิกกิจกำรของผูอ้อกหุ้นกู้
ดงักล่ำว เป็นกรณีท่ีเก่ียวกบักำรควบรวมกิจกำร ซ่ึงตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว นิติบุคคลท่ี
จะคงอยูต่่อไปจะเขำ้รับเอำหน้ีส้ินหรือขอ้ผกูพนัทั้งหมดของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เก่ียวกบัหุน้กูโ้ดยชดัเจน 

11.2 เม่ือเกิดกำรผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมขอ้ 11.1 หำก 

(ก)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดรั้บกำรร้องขอเป็นหนังสือจำกผูถื้อหุ้นกู้ไม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด หรือ  

(ค)  ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตำมขอ้ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งมีหนังสือแจ้งไปยงัผูอ้อกหุ้นกูใ้ห้ท ำกำรช ำระเงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำมหุ้นกูท่ี้ค  ำนวณจนถึง
ขณะนั้นซ่ึงถือเป็นอนัถึงก ำหนดช ำระโดยพลนัให้แก่ผูถื้อหุ้นกูท้นัที โดยให้ระบุกรณีท่ีเกิดข้ึนนั้นดว้ย ทั้งน้ี ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้
จะตอ้งยืนยนัต่อผูอ้อกหุ้นกูว้่ำในควำมเห็นของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้เหตุกำรณ์ดงักล่ำวท ำให้ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีไดแ้ละมีผลกระทบอยำ่งร้ำยแรงต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กู ้ 

11.3 เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุน้กูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้  

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งด ำเนินกำรให้ผูอ้อกหุ้นกูช้  ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระอยูต่ำมหุ้นกูท้ั้งหมดโดยเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถ
กระท ำได ้ซ่ึงรวมถึงกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเอำกบัผูอ้อกหุน้กูด้ว้ยหำกสำมำรถกระท ำไดโ้ดยถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

(ข) ผูถื้อหุ้นกู้แต่ละรำยจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคบัช ำระหน้ีตำมหุ้นกูท่ี้คำ้งช ำระแก่ตนเองจำกผูอ้อกหุ้นกู้ไดด้้วยตนเองก็
ต่อเม่ือหลงัจำก 14 (สิบส่ี) วนันบัจำกวนัท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัผูอ้อกหุ้นกูต้ำมขอ้ 11.2 แลว้ ยงัไม่มี
กำรช ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระแก่ตน และขณะท่ีผูถื้อหุ้นกูฟ้้องคดีนั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดด้ ำเนินกำรฟ้องร้องผูอ้อกหุ้นกู้
ใหช้ ำระหน้ีท่ีคำ้งช ำระ 
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12.  การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

12.1 ผูอ้อกหุน้กูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้สิทธิเรียกประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดไ้ม่วำ่ในเวลำใดๆ แต่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นกูโ้ดยเร็ว ซ่ึงจะตอ้งไม่เกิน 30 (สำมสิบ) วนั นับแต่วนัท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ว่ำรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
รวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมีค ำขอเป็นหนงัสือให้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้รียกประชุม
ผูถื้อหุน้กู ้หรือนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) หำกเกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และในขณะนั้นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูย้งัมิไดส่้งหนงัสือแจง้
ไปยงัผูอ้อกหุน้กูใ้หท้ ำกำรช ำระหน้ีหุน้กูค้ำ้งช ำระตำมขอ้ 11.2 วรรคสอง 

(ข) หำกมีกำรเสนอขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในสำระส ำคญัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 15.1 

(ค) หำกมีกรณีท่ีจะตอ้งแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยใหม่แทนผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยเดิม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีกำรออกหนงัสือ
เพ่ือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ำม ขอ้ 14.3 (ข) 

(ง) หำกมีเหตุกำรณ์ส ำคญัซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือผูถื้อหุ้นกูไ้ม่วำ่รำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 25 (ยีสิ่บหำ้) ของหุน้กูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด (โดยหนงัสือถึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู)้ เห็นวำ่อำจกระทบต่อส่วน
ไดเ้สียของผูถื้อหุน้กู ้หรือควำมสำมำรถของผูอ้อกหุน้กูใ้นกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

12.2 มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้เรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบัและผูกพนัผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย 
ไม่ว่ำจะได้เขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม ส่วนหลกัเกณฑ์ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกู้นั้นจะเป็นไปตำมเอกสำรหมำยเลข 1  
แนบทำ้ยขอ้ก ำหนดสิทธิ 

12.3 ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรประชุมผูถื้อหุ้นกูท้ั้งท่ีเรียกประชุมโดยผูอ้อกหุ้นกู ้
และท่ีเรียกประชุมโดยผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

13.  อ านาจ หน้าที ่และความรับผดิชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.1 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตอ้งรับผิดต่อผูถื้อหุ้นกูใ้นควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของตน เวน้แต่บรรดำ
ควำมเสียหำยซ่ึงเกิดข้ึนแก่ผูถื้อหุ้นกูจ้ำกกำรท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีหรือละเวน้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมจงใจหรือ
โดยมิไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมท่ีจะพึงคำดหมำยไดจ้ำกบุคคลท่ีประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

13.2 นอกเหนือจำกบรรดำอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีอ ำนำจ หนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) ด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 13.2 น้ี และขอ้อ่ืนๆ ของขอ้ก ำหนดสิทธิ ซ่ึงในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิใช ้
ดุลยพินิจของตนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้สำมำรถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ข) ท ำควำมตกลงกบัผูอ้อกหุน้กูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

(1) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กูใ้นประเด็นซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวำ่
จะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กูห้รือไม่ท ำใหสิ้ทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูด้อ้ยลง  

(2) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุ้นกูใ้นประเด็นท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ห็นวำ่
เป็นกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเห็นไดโ้ดยชดัแจง้ 
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(3) ผ่อนผนัหรือยกเวน้ไม่ถือวำ่กรณีท่ีเกิดข้ึนตำมขอ้ 11.1 ในขณะใดขณะหน่ึงเป็นกรณีผิดนดัท่ีจะตอ้งด ำเนินกำร
ตำมข้อ 11.2 หำกผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้เห็นว่ำกำรผ่อนผนัหรือยกเวน้ดังกล่ำวเป็นเร่ืองท่ีเหมำะสมโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูเ้ป็นหลกั 

(ค) รับและเก็บรักษำเอกสำรและทรัพย์สินรวมทั้ งหลกัประกัน (ถ้ำมี) ซ่ึงผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะตอ้งรับไวแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิ และ/หรือสญัญำท่ีเก่ียวขอ้งกบัหุน้กู ้

(ง) เขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูทุ้กคร้ังและเสนอควำมเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูว้่ำควรจะด ำเนินกำรอย่ำงไรในกรณีท่ี        
ผูอ้อกหุ้นกูไ้ม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืนๆ ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นกูอ้ย่ำง
ร้ำยแรง 

(จ) จดัท ำรำยงำนส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูเ้ก่ียวกบัเร่ืองส ำคญัท่ีไดด้ ำเนินกำรไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูโ้ดยไม่ชกัชำ้ 

(ฉ) ในกรณีท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูข้ำดคุณสมบติัและไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขคุณสมบติัของตนให้ถูกตอ้งภำยใน 60 (หกสิบ) วนั
นบัจำกวนัท่ีขำดคุณสมบติันั้น ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูอ้อกหุ้นกูท้รำบเป็นหนังสือทนัทีท่ีพน้ระยะเวลำดงักล่ำว
เพ่ือใหผู้อ้อกหุน้กูเ้สนอตวับุคคลท่ีจะเขำ้รับท ำหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ทนตน และจะตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูต้ำมขอ้ 
12.1 (ค) โดยไม่ชกัชำ้ 

13.3 ผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นกู้ แต่ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูไ้ม่ตอ้งรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนโดยเช่ือถือหนงัสือ
รับรองท่ีออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของผูอ้อกหุ้นกู้ หรือควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือขอ้มูลท่ีจัดท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญให้แก่ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยเฉพำะเจำะจง หำกเป็นกำรเช่ือถือดว้ยควำมสุจริตและดว้ยควำมระมดัระวงัอนัจะพึงคำดหมำยไดจ้ำก
บุคคลท่ีประกอบกำรเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้แมจ้ะปรำกฏในภำยหลงัวำ่หนงัสือรับรอง ควำมเห็น ค ำแนะน ำ หรือขอ้มูลดงักล่ำว
จะมีขอ้บกพร่องหรือไม่เป็นควำมจริง 

14.  การแต่งตั้งและเปลีย่นตวัผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.1 ผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้ต่งตั้งธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและมีควำมเป็น
อิสระ ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยแ์ลว้ และใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูทุ้กรำยยนิยอมใหผู้อ้อกหุน้กูแ้ต่งตั้งธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กู ้

14.2 กรณีท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูข้ำดคุณสมบติัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และไม่สำมำรถแกไ้ขกำรขำดคุณสมบติัภำยใน 60 
(หกสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีขำดคุณสมบติันั้น 

(ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู้มีมติให้เปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ เน่ืองจำกเห็นว่ำผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ปฏิบัติหน้ำท่ีไม่เหมำะสมหรือ
บกพร่องต่อหนำ้ท่ี 

(ค) เม่ือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดของสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือขอ้ก ำหนดสิทธิ และกำรฝ่ำฝืนนั้น
ยงัคงไม่ไดรั้บกำรแกไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนั นบัจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดมี้หนงัสือแจง้ให้ผูแ้ทนผูถื้อ
หุน้กูท้  ำกำรแกไ้ข 
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(ง) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูบ้อกเลิกกำรท ำหนำ้ท่ีโดยถูกตอ้งตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(จ) เม่ือเกิดเหตุกำรณ์อ่ืนๆ ท่ีท ำให้สัญญำแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ะงบัไป ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำแต่งตั้งผูแ้ทน   
ผูถื้อหุน้กู ้

14.3 เม่ือเกิดกรณีท่ีจะตอ้งท ำกำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ใหผู้แ้ทนผูถื้อหุน้กูห้รือผูอ้อกหุน้กูด้  ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือให้ลงมติอนุมติักำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อก
หุน้กูเ้ขำ้ท ำหนำ้ท่ีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ทน หรือ 

(ข) ออกหนงัสือขออนุมติัเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละแต่งตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเสนอโดยผูอ้อกหุ้นกูเ้ขำ้ท ำหนำ้ท่ีผูแ้ทน 
ผูถื้อหุน้กูแ้ทนต่อผูถื้อหุน้กูทุ้กรำย  ซ่ึงหำกไม่มีผูถื้อหุ้นกูท่ี้ถือหุ้นกูห้รือถือหุ้นกูร้วมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 10 (สิบ) 
ของหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนงัสือคดัคำ้นภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ออกหนงัสือดงักล่ำว ใหถื้อวำ่ผูถื้อหุน้กูท้ั้งหมดอนุมติักำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ผูอ้อก
หุน้กูเ้สนอไวใ้นหนงัสือแจง้นั้นแลว้  

ทั้งน้ี ในระหว่ำงท่ียงัไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูร้ำยใหม่ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอ้ก ำหนดสิทธิไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำมผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้
รำยเดิมจะตอ้งรับปฏิบติัหนำ้ท่ีเช่นเดิมไปพลำงก่อนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้กูต้ำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 

14.4 กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูน้ี้  ผูอ้อกหุน้กูจ้ะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยต์ำมประกำศและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นดว้ย ซ่ึงเม่ือผูอ้อกหุ้นกูไ้ดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบักำร
แต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่เรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งแจง้ให้ผูถื้อหุ้นกูท้รำบถึงกำรแต่งตั้งนั้นภำยใน 30 (สำมสิบ) 
วนั และผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูเ้ดิมจะตอ้งท ำกำรส่งมอบทรัพยสิ์น เอกสำร หรือหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้แก่ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้
ไดรั้บแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะตอ้งใหค้วำมร่วมมือกบัผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหม่อยำ่งเต็มท่ีเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ตำมหนำ้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หม่เป็นไปโดยเรียบร้อย 

15.  การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

15.1 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ นอกเหนือจำกขอ้ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 (ข) (2) ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูอ้อก 
หุน้กูแ้ละท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้

15.2 ผูอ้อกหุน้กูจ้ะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมใหผู้แ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้นำยทะเบียนหุ้นกู ้และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 15 (สิบหำ้) วนั นบัแต่วนัท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิและจะจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้กูเ้ม่ือไดรั้บกำรร้องขอ 

16.  การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ 

หำกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำสูญหำย ฉีกขำดหรือช ำรุดดว้ยประกำรใดๆ หรือในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกูต้อ้งกำรให้แยกใบหุ้นกู ้หรือรวมใบ
หุน้กู ้หรือใหอ้อกใบหุน้กูใ้นช่ือของตน ผูถื้อหุน้กูท่ี้ปรำกฏช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิยื่นค ำขอให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
ออกใบหุ้นกูฉ้บบัใหม่ โดยจะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยตำม สมควรตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด ในกำรน้ี  
นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งออกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูภ้ำยใน 15 (สิบหำ้) วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูไ้ด้
รับค ำขอใหอ้อกใบหุน้กูฉ้บบัใหม่ และเอกสำรอ่ืนๆ ตำมท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด และนำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงบนัทึก
ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูว้ำ่มีกำรยกเลิกใบหุน้กูฉ้บบัเก่ำดว้ย 
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17.  ผลบังคบัของข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายทีใ่ช้บังคบั 

ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะมีผลใชบ้งัคบัเร่ิมในวนัท่ีออกหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัท่ีมีกำรช ำระหน้ีตำมหุ้นกูค้รบถว้นเรียบร้อยแลว้ โดย
ขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีจะใช้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยไทย และหำกมีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิน้ีขดัหรือแยง้กับ
กฎหมำย หรือประกำศใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบัตำมกฎหมำยกบัหุ้นกู ้ให้ใชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักบั
หุน้กูแ้ทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธิเฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันั้น 

  

 ผู้ออกหุ้นกู้ 

 บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

 

โดย    

      (นำยวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต)        
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เอกสารหมายเลข 1 

หลกัเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

1. การเรียกประชุม 

ผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูซ่ึ้งประสงคจ์ะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้แลว้แต่กรณี จะตอ้งด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกู้
จดัส่งหนงัสือเรียกประชุมถึงผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ในกรณีท่ีมิไดเ้ป็นผูข้อให้เรียกประชุม) และผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำย 
โดยจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ำกำศ (Air mail) (ในกรณีท่ีส่งถึงผูถื้อหุน้กูใ้นต่ำงประเทศ) ตำมรำยช่ือและ
ท่ีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กู ้ถึงผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูข้อให้เรียก
ประชุม) และผูถื้อหุ้นกูไ้ม่นอ้ยกว่ำ 7 (เจ็ด) วนั (ไม่นับวนัท่ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวนันัดประชุม) ก่อนวนันดัประชุม 
หนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุ วนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชุม วำระกำรประชุมและผูท่ี้ขอให้เรียกประชุม 
ทั้งน้ี นำยทะเบียนหุ้นกูจ้ะตอ้งจดัส่งหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยตำมรำยช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้กูเ้ม่ือส้ินเวลำท ำกำรในวนัท ำกำรก่อนวนันดัประชุมไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั 

2.  ผู้มสิีทธิเข้าร่วมประชุม 

ผูมี้สิทธิเขำ้ร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละคร้ังจะประกอบดว้ยบุคคลต่ำงๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

(ข) ผูถื้อหุ้นกูอ้ำจแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นกูร้ำยอ่ืนหรือบุคคลใดๆ (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนได ้โดยจดัท ำหนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบท่ีนำยทะเบียนหุ้นกูก้  ำหนด ซ่ึงขอรับได้ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของ   
นำยทะเบียนหุน้กู ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งตน้ฉบบัหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่นำยทะเบียนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวำ่ 24 (ยีสิ่บ
ส่ี) ชัว่โมงก่อนเวลำนดัประชุม 

(ค) ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือบุคคลซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีท่ีประชุมจะพิจำรณำซ่ึงได้รับกำร     
ร้องขอจำกผูอ้อกหุน้กู ้และ/หรือผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูใ้หเ้ขำ้ร่วมประชุมเพ่ือท ำกำรช้ีแจงและแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุม 

(ง) บุคคลใดๆ ท่ีประธำนในท่ีประชุมอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมประชุมในฐำนะผูส้งัเกตกำรณ์ 

3.  องค์ประชุม 

3.1 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่ 
2 (สอง) รำยข้ึนไปซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วม
ประชุม จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อน
ซ่ึงไม่สำมำรถประชุมไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.1 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ี จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้กูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไปไม่วำ่จะถือหุน้กูร้วมกนัเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ตำมเขำ้ร่วมประชุม 

3.2  กำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไป
ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สำมำรถ
ประชุมไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.2 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ีจะตอ้งประกอบดว้ย     
ผูถื้อหุ้นกู้ตั้งแต่สองรำยข้ึนไปซ่ึงถือหุ้นกู้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของหุ้นกู้ท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน
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ทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม  

3.3 กำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ือพิจำรณำและลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 จะตอ้งมีผูถื้อหุ้นกูต้ ั้งแต่สองรำยข้ึนไป
ซ่ึงถือหุน้กูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 66 (หกสิบหก) ของหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดเขำ้ร่วมประชุม จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีกำรประชุมผูถื้อหุน้กูเ้ป็นกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำจำกกำรประชุมคร้ังก่อนซ่ึงไม่สำมำรถประชุม
ไดเ้น่ืองจำกขำดองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.3 น้ี องคป์ระชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีเล่ือนมำน้ีจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อหุ้นกู้
ตั้งแต่สองรำยข้ึนไป ซ่ึงถือหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 33 (สำมสิบสำม) ของหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด
เขำ้ร่วมประชุม 

4.  ประธานในทีป่ระชุม 

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูห้รือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุม ในกรณีท่ีผูท่ี้จะท ำ
หน้ำท่ีประธำนไม่มำประชุมเม่ือล่วงเวลำนัดไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบห้ำ) นำที ให้ท่ีประชุมลงมติเลือกผูถื้อหุ้นกูร้ำยหน่ึงเป็น
ประธำนในท่ีประชุม 

5.  การเลือ่นประชุม 

5.1 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ม่วำ่คร้ังใด หำกปรำกฏวำ่เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 45 (ส่ีสิบหำ้) นำที ยงัมีผูถื้อหุน้กูเ้ขำ้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ประธำนในท่ีประชุมจะตอ้งสัง่เลิกประชุม โดย  

(ก)  ในกรณีท่ีผูอ้อกหุ้นกูห้รือผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นผูเ้รียกประชุม ให้ประธำนในท่ีประชุมเล่ือนกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ป
ประชุมในวนั เวลำ และสถำนท่ีซ่ึงประธำนก ำหนด โดยวนันัดประชุมใหม่จะตอ้งอยูภ่ำยในระยะเวลำไม่น้อยกวำ่ 7 
(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกิน 14 (สิบส่ี) วนั นบัจำกวนันดัประชุมเดิม ทั้งน้ี เวน้แต่ ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะตกลงกนั
ให้ไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ นอกจำกน้ีเร่ืองท่ีพิจำรณำและลงมติในท่ีประชุมคร้ังใหม่จะตอ้งเป็นเร่ืองเดิมท่ีอำจ
พิจำรณำไดโ้ดยชอบในกำรประชุมคร้ังก่อนเท่ำนั้น  

(ข)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กูเ้ป็นผูร้้องขอใหเ้รียกประชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น (ก) 

(ค) ในกรณีท่ีกำรประชุมซ่ึงขำดองค์ประชุมน้ีเป็นกำรประชุมท่ีได้เรียกประชุมเน่ืองจำกกำรประชุมในคร้ังก่อนขำด       
องคป์ระชุม จะไม่มีกำรเรียกประชุมใหม่ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น (ก) 

5.2 นำยทะเบียนหุน้กูจ้ะตอ้งจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ท่ีจะจดัข้ึนเน่ืองจำกกำรประชุมคร้ังก่อนขำด
องคป์ระชุมใหแ้ก่ผูอ้อกหุน้กู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูต้ำมรำยช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งไดเ้คยจดัส่งหนงัสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้
ใหใ้นคร้ังท่ีขำดองคป์ระชุมนั้นทุกรำยภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 3 (สำม) วนั ก่อนวนันดัประชุมคร้ังใหม่ (ไม่นบัวนัท่ีส่ง
หนงัสือเรียกประชุมและวนันดัประชุม) โดยหนังสือเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูจ้ะตอ้งระบุวนั เวลำ สถำนท่ีส ำหรับกำรประชุม 
วำระกำรประชุม และองคป์ระชุมท่ีตอ้งกำรส ำหรับกำรประชุมคร้ังใหม่ 

6.  มตขิองทีป่ระชุม 

6.1 กำรลงมติในเร่ืองต่ำงๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้ใหต้ดัสินโดยกำรชูมือหรือลงคะแนนเสียงตำมท่ีประธำนในท่ีประชุมก ำหนด 
ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ต่ละรำยจะมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้กูท่ี้ตนถืออยู ่โดยใหถื้อวำ่หุน้กู ้1 (หน่ึง) หน่วยมี 1 (หน่ึง) เสียง ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงช้ีขำด (ทั้งกรณีกำรลงมติโดยกำรชูมือและลงคะแนนลบั) เพ่ิมจำก
คะแนนเสียงท่ีประธำนในท่ีประชุมอำจมีในฐำนะท่ีตนเป็นผูถื้อหุน้กู ้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
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6.2 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.3 และ 6.4 จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่
นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50 (หำ้สิบ) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

6.3 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 66 (หกสิบหก) 
ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

(ข) กำรเปล่ียนตวัผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และกำรแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูร้ำยใหม่  

6.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเร่ืองต่ำงๆ ต่อไปน้ีจะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขำ้งมำกไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ก) กำรช ำระหน้ีตำมหุน้กูด้ว้ยกำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้ หุน้กูอ่ื้น หรือทรัพยสิ์นอ่ืนของผูอ้อกหุน้กูห้รือบุคคลใดๆ 

(ข) กำรแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้หรือวนัครบก ำหนดช ำระเงินไม่วำ่จ ำนวนใดๆ ตำมหุน้กู ้ 

(ค) กำรลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขจ ำนวนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และ/หรือเงินจ ำนวนอ่ืนใดท่ีคำ้งช ำระหรือท่ีจะตอ้งจ่ำย
ตำมหุน้กู ้

(ง) กำรเปล่ียนแปลงสกลุเงินตรำของเงินไม่วำ่จ ำนวนใดๆ ท่ีจะตอ้งช ำระตำมหุน้กู ้

(จ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑใ์นกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระชุม (ขอ้ 3.) และมติของท่ีประชุม 
(ขอ้ 6.) 

(ฉ) กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิเพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมขอ้ (ก) ถึง (จ) ขำ้งตน้ 

6.5 ผูถื้อหุน้กูร้ำยใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ  

7.  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูจ้ะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้กูใ้หป้ระธำนในท่ีประชุมคร้ังนั้นลงนำมรับรองภำยใน 14 (สิบส่ี) วนั
นบัจำกวนัประชุมและเก็บรักษำตน้ฉบบัไวร้วมทั้งจดัใหมี้ส ำเนำเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้กูต้รวจสอบได ้ณ ส ำนกังำนใหญ่ของผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กูใ้นวนัและเวลำท ำกำรของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
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เอกสารหมายเลข 2 

แบบของใบหุ้นกู้ 
 

 
 

 

 



 

 

ใบหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

 

 
    

ทะเบียนเลขท่ี    0107544000108 
Unsubordinated and Unsecured Debentures with a Debentureholders’ 
Representative in the Name-Registered Certificate  

Registration No.   0107544000108 

ช ำระค่ำหุ้นกูเ้ตม็มูลค่ำแลว้ จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  1 ตุลำคม 2544 
Fully Paid Up  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) Registered on  1 October 2001 

 

                  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

                          หุ้นกู้ไม่มปีระกนัของบริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) คร้ังที ่1/2557 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 
                        UNSECURED DEBENTURES OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 1/2014 DUE 2021 

 
วนัออกหุ้นกู ้ 15 ธนัวำคม 2557 วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้    15 พฤศจิกำยน 2564 อำย ุ 6 ปี 11  เดือน  มูลค่ำท่ีตรำไว ้ 1,000 บำท ต่อหน่วย จ ำนวนท่ีออก   12,000,000 หน่วย มูลค่ำรวม     12,000,000,000 บำท 
Issue Date  15 December 2014 Maturity Date     15 November 2021 Term 6 years  11 months   Face Value 1,000 Baht/Unit Offering Amount   12,000,000 Unit  Total Amount 12,000,000,000 Baht 
   
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี  
 

ช ำระปีละ 2 คร้ัง โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนให้แก่ผูถื้อหุ้นกูต้ำมท่ีอยูท่ี่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูต้ำมหลกัเกณฑห์รือวธีิกำรตำมขอ้  2  ดำ้นหลงัใบหุ้นกูน้ี้ 

Interest Rate 4.00% per annum 
 

Semiannually Paid by crossed cheque sent by registered mail to the Debentureholders at the address appearing in the Register Book of the Debentureholders or according to the criteria and 
procedures set forth in Clause 2 on the back of this Certificate. 

บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) จะด ำเนินกำรไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564 โดยช ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมผูถื้อหุ้นกู ้หรือวธีิกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED will redeem the Debentures on the Maturity Date which is 15 November 2021 by crossed cheque in name of the Debentureholder or any other ways as specified in the Conditions.   

ช่ือผูถื้อหุ้นกู ้  [•]  
 

Name of Debentureholder  [•]   
   
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้  [•] จ ำนวนหน่วยหุ้นกู ้ [•]              หน่วย วนัท่ีออกใบหุ้นกู ้ [•] 
Debentureholder Registration No. [•] No. of Debentures [•]              Units Issue Date of the Certificate [•] 
   
เลขท่ีใบหุ้นกู ้ [•] จ ำนวนเงิน [•]              บำท  
Certificate No. [•] Amount [•]              Baht  

 
 
 
   
       กรรมกำร/นำยทะเบียน 
                                         Director/Registrar 
 

หุ้นกูท่ี้เสนอขำยน้ีอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขของขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี  
The Debentures are subject to the Terms and Conditions governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as stipulated in the Prospectus of the Debentures. 
หุ้นกูเ้ป็นหน้ีของผูอ้อกหุ้นกู้ซ่ึงมีสถำนะทำงกฎหมำยเท่ำเทียมกนัทุกหน่วย และผูถื้อหุ้นกูจ้ะมีสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีไม่ดอ้ยกว่ำสิทธิไดรั้บช ำระหน้ีของเจำ้หน้ีสำมัญทั้งในปัจจุบนัและในอนำคตของผูอ้อกหุ้นกู ้เวน้แต่
บรรดำหน้ีท่ีมีกฎหมำยคุม้ครองให้ไดรั้บช ำระหน้ีก่อน 
Debentures constitute debt owed by the Issuer and shall enjoy equal legal status for all units and the Debentureholders are entitled to receive payment not less favorable than the ordinary (unsecured) creditors of the 
Issuer at present and in the future, except for those obligations with preferential order of payment under law. 



 

 

 
 
ใบหุ้นกูน้ี้อยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้(“ข้อก ำหนดสิทธิ”) ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูค้ร้ังน้ี และ/หรือ ท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมต่อไปภำยหนำ้ เวน้แต่จะได้
นิยำมไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในใบหุ้นกูน้ี้  ค ำเฉพำะท่ีใชใ้นใบหุ้นกูน้ี้ ให้มีควำมหมำยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
This Certificate is subject to the Terms and Conditions (“Conditions”) governing the rights and obligations of the Issuer and the Debentureholders as specified in the Prospectus o f the Debentures and/or any amendment as 
may be made to the Conditions at a later date. Unless otherwise defined in this Certificate, specific terms used in this Cert ificate have the same meanings given to them in the Conditions. 
สรุปสำระส ำคญัของขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู ้ 
Summary of the Conditions of the Debentures 
1. หุ้นกูน้ี้เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

 These Debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured with a Debentureholders’ Representative 
1.1 นำยทะเบียน : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) : 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

 Registrar: THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 9 Ratchadapisek Road, Jatujak, Bangkok 10900 
1.2 ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้: ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนรำษฎร์บูรณะ แขวงรำษฎร์บูรณะ เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหำนคร 10140 

Debentureholders’ Representative: KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED : 1 Soi Kasikorn Thai, Rat Burana Rd., Rat Burana, Rat Burana, Bangkok 10140 
2. ระยะเวลำในกำรค ำนวณดอกเบ้ียและวิธีกำรในกำรช ำระดอกเบ้ียและกำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ 

 Interest Calculation Period and Procedures for Interest Payment and Redemption of Debentures. 
2.1 บริษทัจะค ำนวณดอกเบ้ียและช ำระดอกเบ้ีย ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ โดยมีกำรก ำหนดช ำระดอกเบ้ียปีละ 2 คร้ัง ทุกวนัท่ี 15 พฤษภำคม และ 15 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้โดยหำกวนัก ำหนดช ำระ

ดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำร จะเล่ือนวนัช ำระดอกเบ้ีย และ/หรือวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นวนัท ำกำรถดัไป ยกเวน้ กำรจ่ำยดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ย ให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ 
The Company will calculate and pay the interest according to the Conditions. Interest shall be payable semiannually and shall be paid on 15 May and 15 November of each year throughout the term of the 
Debentures.  If the Interest Payment Date and/or the Maturity Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, except the last interest payment which shall be made in 
accordance with the Conditions. 

2.2 บริษทัจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหุ้นกูเ้ป็นผูจ่้ำยเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ียตำมขอ้ 2.1 แต่ละงวดให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้โดย (หำกสำมำรถท ำได)้ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูถื้อหุ้นกู ้(ตำมท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จ้งให้แก่นำย
ทะเบียนหุ้นกู)้ หรือโดยเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเป็นเชค็ท่ีเป็นเงินสกุลบำท โดยจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไปรษณียอ์ำกำศตำมท่ีอยูข่องผูถื้อหุ้นกู ้ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น
กู ้ตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 3 หรือโดยวิธีกำรอ่ืนใดตำมท่ีจะตกลงกนัเป็นคร้ังครำวระหว่ำงผูอ้อกหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และนำยทะเบียนหุ้นกู ้

 The Company will assign the Registrar to pay the principal and/or interest, as specified in Clause 2.1, for each period, to the Debentureholders by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as 
informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque via registered mail or air mail  to the address of the relevant Debentureholders according to the address appearing in 
the Register Book on the Record Date according to the procedures specified in Clause 3 or in such other way as may be agreed from time to time by the Issuer, the Debentureholders’ Representative and the 
Registrar. 

2.3 ผูถื้อหุ้นกูไ้ม่จ ำตอ้งน ำใบหุ้นกูม้ำเวนคืนให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู ้ โดยบริษทัมอบหมำยให้นำยทะเบียนหุ้นกูเ้ป็นผูจ่้ำยเงินตน้คงคำ้งงวดสุดทำ้ยและดอกเบ้ียส ำหรับงวดดอกเบ้ียสุดทำ้ยให้แก่ผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัครบก ำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ โดย (หำกสำมำรถท ำได)้ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรของผูถื้อหุ้นกู ้ (ตำมท่ีผูถื้อหุ้นกูไ้ดแ้จง้ให้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู)้ หรือโดยเชค็ขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูถื้อหุ้นกู ้ ซ่ึงเป็นเชค็ท่ีเป็นเงินสกุล
บำท 

 The Debentureholders shall not surrender the Debenture Certificates to the Registrar.  The Company shall assign the Registrar  to repay the principal and last interest payment to the Debentureholders on the 
Maturity Date by the transfer to the bank accounts of the Debentureholders (as informed by the Debentureholders to the Registrar), if possible, or account payee Baht cheque. 

3. กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู ้
 The Closure of the Register Book of the Debentureholders 
 บริษทัหรือนำยทะเบียนจะปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ือพกักำรโอนหุ้นกูเ้ป็นระยะเวลำ 14 (สิบส่ี) วนั ก่อนวนัก ำหนดดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้วนัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้หรือวนัอ่ืนเพ่ือวตัถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้

ในขอ้ก ำหนดสิทธิและตำมท่ีผูอ้อกหุ้นกูไ้ดแ้จง้แก่นำยทะเบียนหุ้นกู้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และผูถื้อหุ้นกู้ ทั้งน้ี กำรปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้จะเร่ิมตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ของวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู้วนัแรก ซ่ึงวนัปิดสมุด
ทะเบียนวนัแรกดงักล่ำวให้เรียกว่ำ “วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกู”้ ถำ้วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นกูไ้ม่ตรงกบัวนัท ำกำรให้เล่ือนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

           The Company or the Registrar shall close the Register Book of the Debenture at noon on the fourteenth (14th) day prior to any Interest Payment Date, the Maturity Date, any date fixed for any meeting of the 
Debentureholders or any other date for any other purpose as specified in these Conditions and as notified by the Issuer to th e Registrar, the Debentureholders’ Representative and the Debentureholders.  The first day of 
each such closed period is called a “Record Date”.  If the Record Date falls on a day that is not a Business Day, the Register Book shall be closed on the next Business Day. 

4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ เป็นไปตำมหนงัสือช้ีชวนของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกำรออกหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี 
Other conditions shall be in accordance with the Prospectus of the Debentures. 

 
 

โปรดอ่ำน 
Please read 

(1) ให้ผูข้อลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูท้  ำแบบค ำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นกูทุ้กคร้ังท่ียื่นโอนหุ้นกูต่้อนำยทะเบียน 
 An applicant for the registration of a transfer of Debentures must complete the Debentures transfer registration form, and deliver such form to the Registrar. 
(2) เฉพำะผูรั้บโอนหลกัทรัพยร์ำยแรกจำกผูถื้อหุ้นกูท่ี้ปรำกฏช่ือท่ีดำ้นหนำ้ของใบหุ้นกู ้ให้แนบภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งไปพร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ี  
 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลให้แนบส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชยท่ี์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้ง พร้อมกบัภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ  ำนำจท่ีไดรั้บรองส ำเนำถูกตอ้งไป

พร้อมกบัใบหุ้นกูฉ้บบัน้ีดว้ย 
 For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certific ate, a certified true copy of the I.D. card must be submitted together with the 

Debenture Certificate.  In the case of a juristic person, a certified true copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce, which is not more than one month old, and certified true copy(ies) of the I.D. 
card of the authorized person(s) must be submitted with the Debenture Certificate. 

(3) เม่ือผูรั้บโอนหุ้นกูป้ระสงคจ์ะโอนหุ้นกูจ้ะตอ้งลงลำยมือช่ือแบบเดียวกบัลำยมือช่ือท่ีเคยลงไวเ้ม่ือรับโอนหุ้นกู ้กรณีเป็นนิติบุคคลและเปล่ียนผูล้งลำยมือช่ือให้แสดงหลกัฐำนประกอบกำรโอนเช่นเดียวกบัขอ้ (2) 
 When a transferee wishes to transfer the Debentures, he/she must append exactly the same signature as when he/she acquired the transfer of such Debentures.  In case of a juristic pe rson, any change of 

authorized signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2). 

 
ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 

Signature of transferor 

ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 
(ผูท่ี้ตอ้งกำรลงทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้กูใ้นสมุดทะเบียน) 

Signature of transferee 
(who wishes to have his/her name entered in the register of Debentures) 

ลงลำยมือช่ือผูมี้อ  ำนำจ 
ประทบัตรำนำยทะเบียน/บริษทั 

Authorized Signature with the seal of the 
Registrar/Company 

 ช่ือ-สกุล ของผูรั้บโอน (ตวับรรจง) Full name of transferee in block letters  
1  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

2  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

3  
 ลงลำยมือช่ือผูโ้อน 
 Signature of transferor 

 
ลงลำยมือช่ือผูรั้บโอน 

(Signature of transferee) 

 

  

ตวับรรจง 
(Block letters) 

 

 
 



 

 
   

 

(ร่าง)สัญญาแต่งต้ังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

หุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 

ระหว่าง 

 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

“บริษัท” 

 

กับ 

 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู”้ 

 

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 
 

ชั้น 22 อาคารเมอคิวรี ่
540 ถนนเพลินจิต 
ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 
ประเทศไทย 



 

   

 

(ร่าง)สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

หุ้นกูบ้ริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่  555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ฝ่ายหนึ่ง กับ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) อีกฝ่ายหนึ่ง  

โดยที ่

ก. บริษัทได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( “ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ให้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ครบก าหนด
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” จ านวนไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้าน) หน่วย มูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่น

ล้าน) บาท และมีหุ้นกู้ที่ส ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน [] ([]) หน่วย มูลค่าไม่เกิน [] 

([]) บาท ทั้งนี้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นจะไม่เกิน [] ([]) บาท (“หุ้นกู้”) ออกโดยบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศที่ ทจ. 9/2552”) และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดในร่างขอ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แนบท้ายสัญญานี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้า (“ข้อก าหนดสิทธิ”) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข. บริษัทประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งถือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และการกระท าตาม
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (“ประกาศที่ ทจ. 37/2552”) ให้ท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับท าหน้าที่นี้ 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสัญญากันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

บริษัทตกลงแต่งตั้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงรับเป็น  
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดตามข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ 
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สามารถด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ในนามของผู้ถือหุ้นกู้และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ และข้อก าหนดสิทธิ  
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2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

2.1 บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดอายุ

ของหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ [] ([]) ต่อปีของมูลค่าเงินต้นคงค้างรวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนหรือยกเลิก
(Outstanding Amount) ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทจะช าระค่าตอบแทนส าหรับปีแรกให้
ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันออกหุ้นกู้ ส่วนค่าตอบแทนส าหรับปีต่อๆ ไป จะช าระภายใน 15 (สิบห้า) วัน
นับตั้งแต่วันครบก าหนดระยะเวลาทุกๆ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หากวันก าหนดช าระค่าตอบแทน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือของบริษัท ให้เลื่อนไปช าระในวันท าการแรกถัดไป 

2.2 บริษัทตกลงที่จะช าระเงินซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาฉบับนี้ ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามจ านวนที่จ่ายไปจริง (รวมภาษี
อากรที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว) โดยจะช าระให้ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พร้อมแสดงรายละเอียด ตลอดจนหลักฐานในการจ่ายเงินทดรองดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทขอเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อสงสัย หรือรายละเอียดของการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ดังกล่าวไม่ชัดเจน และจ าเป็นต้องขอค าชี้แจง หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอหลักฐานเพิ่มเติมในการ
จ่ายเงินทดรองจ่ายนั้นๆ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งค าชี้แจง หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่าย
ให้แก่บริษัทภายใน 5 (ห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทขอค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริษัทช าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 14 (สิบสี่) วัน 
นับจากวันที่บริษัทได้รับค าชี้แจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ดังกล่าว  

2.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในระหว่างอายุของหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ไว้ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทตกลงช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมตามส่วนของระยะเวลาที่
ผ่านพ้นไปจริงที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมได้สิ้นสุดการท าหน้าที่
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และได้มีการส่งมอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แล้ว  

หากบริษัทได้ช าระเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมล่วงหน้าไปแล้วเป็นจ านวนเกินกว่าระยะเวลา
ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องคืนเงินค่าตอบแทนส่วนเกินดังกล่าวให้แก่
บริษัทโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใดๆ โดยไม่ชักช้า 

2.4  ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องช าระค่าตอบแทนที่บริษัทได้จ่ายให้ตามข้อ 
2.1 คืนให้แก่บริษัทตามส่วนส าหรับระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา  
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2.5 ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดไม่ว่าด้วยเหตุใด และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ต่อไปเท่าที่
จ าเป็นและสมควร บริษัทตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามอัตราที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 โดย
อนุโลม ทั้งนี้ ให้ค านวณค่าตอบแทนตามส่วนของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริง นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สิ้นสุดหน้าที่ 

2.6 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และปรากฏว่ามีเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมคงค้างซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้จ่ายไปโดยมีเหตุอันสมควรเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทช าระ
เงินทดรองจ่ายเพิ่มเติมให้แก่บริษัทโดยไม่ชักช้า ภายหลังจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงหรือวันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สิ้นสุดหน้าที่ตามข้อ 2.5 (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทตกลงช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการช าระค่าใช้จ่ายและการด าเนินการในกรณีที่บริษัทมีข้อ
สงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามข้อ 2.2 

3. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดของคู่สัญญา 

3.1 บริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552 ประกาศที่  ทจ. 37/2552 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่างๆ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ 
ตามความจ าเป็นและสมควร 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศ
อื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่ออ านาจหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่
จะร่วมกันแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใดๆ ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องและไม่ขัดกับ
ข้อก าหนดสิทธิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศที่ ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ 

3.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรับผิดต่อผู้ถือหุ้นกู้ ในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้จากการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจ หรือโดย
มิได้ใช้ความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่ทั้งนี้ ผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
โดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของผู้ออกหุ้นกู้ หรือความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูล 
ที่จัดท าโดยผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเชื่อถือด้วยความสุจริตและ 
ด้วยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายได้จากบุคคลที่ประกอบการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แม้จะปรากฏใน
ภายหลังว่าหนังสือรับรอง ความเห็น ค าแนะน า หรือข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง 
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3.3 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ รวมทั้ง
การเรียกค่าเสียหายจากบริษัทแทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย 

(ข) ด าเนินการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ พระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศที่ 
ทจ. 9/2552  ประกาศที่ ทจ. 37/2552 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(ค) การกระท าของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ 
และให้ถือเสมือนหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้กระท าการดังกล่าวด้วยตนเอง 

4. การมีผลบังคับใช้ของสัญญา 

สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันออกหุ้นกู้ คือวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

5. การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

5.1  เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นเหตุในการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

(ก) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และไม่สามารถแก้ไข 
การขาดคุณสมบัติภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่ขาดคุณสมบัตินั้น หรือ 

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เนื่องจากเห็นว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหน้าที่ หรือ 

(ค) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสัญญานี้ หรือข้อก าหนดสิทธิ และการฝ่าฝืน
นั้นยังคงไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่บริษัทได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ท าการแก้ไข หรือ 

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บอกเลิกการท าหน้าที่ตามสัญญานี้ ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 6.4 โดยท าเป็น
หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน มายังบริษัท 

5.2 เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือบริษัทจัดให้มีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อให้ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่
เสนอโดยบริษัทให้เข้าท าหน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน หรือ 

(ข) ออกหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เสนอโดยบริษัทเข้าท า
หน้าที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทนต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย ซึ่งหากไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้
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รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดยื่นหนังสือคัดค้านภายใน
ระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่บริษัทออกหนังสือดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด
อนุมัติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่บริษัทเสนอไว้ในหนังสือแจ้งนั้นแล้ว 
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ก็ตาม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องรับปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมไปพลางก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธิ   

5.3 นอกจากกรณีการเปลี่ยนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 แล้ว การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

5.4 ไม่ว่ากรณีใด การเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อบริษัทได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงการแต่งตั้งนั้นภายใน 30 
(สามสิบ) วัน และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะต้องท าการส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้การด าเนินการตามหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใหม่เป็นไปโดย
เรียบร้อย 

6.  การสิ้นสุดของสัญญา 

 ให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง เม่ือเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี้  

6.1  ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยบริษัทได้ช าระหนี้ดอกเบี้ย เงินต้นและหนี้อื่นใดตามหุ้นกู้จนครบถ้วนแล้วและ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หรือ 

6.2  มีการซื้อคืนหุ้นกู้ทั้งหมดโดยบริษัทและนายทะเบียนหุ้นกู้ได้ยกเลิกหุ้นกู้ทั้งหมดนั้นแล้ว หรือ 

6.3  มีการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 และส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ 

6.4  คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ หรือ
ข้อก าหนดสิทธิ และการผิดสัญญาดังกล่าวยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่
คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้มีหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นท าการแก้ไขการไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้ ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญา
ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาที่เป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือ 

6.5 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัว ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือศาลมีค าสั่งรับค าร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ หรือ 

6.6 หากในที่สุดแล้วไม่มีการออกหุ้นกู้นี้ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุด  
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7. ภาษีอากร 

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบในค่าภาษีใดๆ ที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเอง
ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดจากสัญญานี้ บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบช าระเองทั้งสิ้น 

8. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวิธีการ 
ต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิทุกประการ และเอกสารแนบท้าย
ข้อก าหนดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และตกลงผูกพันด้วยในมติและการด าเนินการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการนั้น 

9. การส่งหนังสือบอกกล่าว 

การติดต่อสื่อสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ระหว่างบริษัทและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ท าเป็นหนังสือและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งทางโทรสารและยืนยันโทรสารนั้นด้วยการส่งเป็นจดหมายทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งโดยบุคคล พร้อมลงนามรับโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ท าการส่งหนังสือบอกกล่าว
ไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ หรือที่อยู่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งให้แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสือแล้ว  

ผู้ออกหุ้นกู้: 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์  02-537-2792 
โทรสาร  02-537-2791 
บุคคลติดต่อ คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น 11 
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  02-470-3687 
โทรสาร   02-470-3684 
บุคคลติดต่อ  คุณทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ 
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10. ความไม่สมบูรณ์ของสัญญา 

หากบทบัญญัติใดๆ แห่งสัญญานี้ ข้อก าหนดสิทธิ และ/หรือ เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้อื่น ตกเป็นโมฆะ 
โมฆียะ  ผิดกฎหมายหรือพ้นวิสัย ไม่อาจใช้บังคับได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บทบัญญัตินั้นๆ ไม่มีผลท าให้ส่วน
อื่นๆ ของสัญญานี้ต้องตกเป็นโมฆะ โมฆียะ ผิดกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้  ซึ่งคู่สัญญาคงตกลงให้
บทบัญญัติในส่วนอื่นดังกล่าวของสัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ในระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย 

11. ค่าใช้จ่าย 

เว้นแต่จะได้มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดท า
สัญญานี้ในส่วนของตน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายส าหรับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาอื่นๆ 

12. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่สัญญา 

สัญญานี้และเอกสารภายใต้สัญญาฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันต่างๆ ของคู่สัญญาที่มีอยู่ตามสัญญาฉบับ
นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยในทุกๆ ประการ 

13. การรักษาความลับ 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร ใบแสดงรายการ หรือเอกสารอื่นใด ที่มีลักษณะเป็น
ความลับ ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ไว้เป็น
ความลับและจะต้องไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลใดๆ ตลอดระยะเวลาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฉบับนี้ เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมายหรือค าสั่ง
ศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นใดมีอ านาจตามกฎหมาย   
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สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ พร้อมตราประทับ (หากมี) 
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 

เพื่อและในนามของผู้ออกหุ้นกู้ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
 (นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 

เพื่อและในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 
     
 (นายอภิชาติ นาคปรีชา) 

 
 
      
 (นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา) 
 พยาน 

 
 
      
 (นางทิพย์สุดา อภิวัฒน์การุญ) 
 พยาน 
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เอกสารแนบท้าย 
ร่างข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ 

 
 
 
 
 
 
 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 1 ต.ค. 2557 

หน้า 1 
 

 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิยสวัสดิ์   
อัมระนันทน์  
 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่1
กรกฎาคม 2557)  
 ประธาน 
 กรรมการ  
(ได้รับแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4  
กรกฎาคม 2557)  

61 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 University of Oxford, U.K.  
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์)  London School of 
 Economics and Political Science, University of  
 London, U.K. 
 
ประวัติการอบรม 
    หลกัสูตร Director Accreditation Program  
   (DAP/2005)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 
 

2549-2551 รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน 
2551-2552  ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
2552-2555 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ  มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 1 ต.ค. 2557 

หน้า 2 
 

 

 
 
 
 

ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายกิตติพงษ์  
กิตยารักษ์  

 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่1 
กรกฎาคม 2557)  

 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่5 
กรกฎาคม 2557)   

 เปลี่ยนแปลง 
 ต าแหน่งเป็น 
 ประธาน 
 กรรมการ 
   ตรวจสอบ 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 4 
กันยายน  2557 

 

 

 

56 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท  ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจ 
 ระหว่างประเทศ (Master of Laws หรือ LL M)  
 Cornell University, U.S.A. (ทุน ก.พ.) 
 ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ  
 LL M) Harvard University,  U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์) 
 ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of the Science 
 of Law หรือ J.S.D.) Standford University, U.S.A.  
 
ประวัติการอบรม 
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส านักอบรมศึกษากฎหมาย  
 แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครอง 
 ในระบบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง 
 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า 
 
 
 

2548 - 2551 รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2551 – 2557 ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 

2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
- 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
- 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวัชรกิติ 
วัชโรทัย 

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
 สรรหา และ
เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการ
สรรหา 
(ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นประธาน
กรรมการสรรหา 
เมื่อวันที่ 4 
กันยายน  2557) 

 กรรมการก าหนด
 ค่าตอบแทน  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2557)  

 กรรมการก ากับ 
 ดูแลกจิการที่ดี 
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4  
กันยายน  2557) 

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 M.P.A. (Master of Public Administration), 
 Roosevelt University, IL, U.S.A 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชา 
 รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม 
    เอกชนและการเมือง    (วปม.) รุ่นที ่4 วิทยาลัย 
    ป้องกันราชอาณาจักร 
 หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 9    
    สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 หลกัสูตร “ก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการ 
    และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกจิและองค์การ 
    มหาชน” รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและ 
    ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)   
 ส านักงานศาลยุติธรรม  
    หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
    (บยส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
    121/2009,- หลักสูตร Moving Corporate  
    Governance  Forward :  Challenge for Thai  
    Directors 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
    ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
    (TEPCoT)  รุ่นที่ 5  สถาบันวิทยาการการค้า     
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน 
    วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน   
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของ 
    ประเทศ “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลัย 

2544 - 2550 ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ส านักพระราชวัง 

2550 - ปัจจุบัน กรมวังผู้ใหญ ่ ส านักพระราชวัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา  กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
      บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
     – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  คณะกรรมการด าเนินการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โรงเรียนราชวินิตประถม 
  นายกสมาคมผู้ปกครองและคร ู โรงเรียนราชวินิตประถม 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายรังสรรค์ 
ศรีวรศาสตร์  

 กรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 26
กรกฎาคม 2557) 

 ประธาน 
 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4  
กันยายน  2557)  

59 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองใน 
 ระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
 (ปปร. รุ่น 13)  สถาบันพระปกเกล้า 
 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง   
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10) 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรสร้างความเข้มแข็งผู้ตรวจ 
 ราชการกระทรวง 
 ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง 
 ระดับสูง  รุ่นที่ 2 
 
 
 

2552 – 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง  

2553 – 2555 อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

2555 – 2556 รองปลัดกระทรวงการคลงั  กระทรวงการคลัง  

2556 – ปัจจุบัน ปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ/ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  –– 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)  
 ประธานกรรมการ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอก ฉัตรเฉลิม   
เฉลิมสุข 

 กรรมการ 
     อิสระ 

 ประธาน 
    กรรมการ 
 ก ากับดูแล
 กิจการที่ดี  

(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
4 กันยายน  
2557) 
 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร)  
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 
ประวัติการอบรม 

          – 

2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ  กองทัพบก 

2556- 2557  รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก  

2557 – ปัจจุบัน เสนาธิการทหารบก กองทัพบก 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  – 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายครุุจิต 
นาครทรรพ 
 
 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่1
กรกฎาคม 2557) 
 
 ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที ่4
กันยายน 2557)  
  
 

59 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 B.S. (with Special Distinction) in Petroleum  
 Engineering, University of Oklahoma, U.S.A.; 1977 
 M.S. in Petroleum Engineering, University of  
 Oklahoma, U.S.A. 
 Ph.D. in Petroleum  Engineering, University of  
 Oklahoma, U.S.A.  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ที่ 46  
 (ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือน (ก.พ.) 
 Senior Executive Programme (SEP60), at the  
 London Business School, U.K.; 2006 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  (วปอ.) รุ่นที่ 51 
 (พ.ศ. 2551 – 2552) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 

64/2007), Audit Committee Program (ACP 32/2010), 
Role of the Compensation Committee (RCC 12/2011) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 

2551-2553 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

2553-6 ก.ค. 2557  รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

7 ก.ค. 2557- 
ปัจจุบัน 

อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

1 ต.ค. 2557- 
ปัจจุบัน 

รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการและประธานกรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ   บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  –– 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
  –– 
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ช่ือ – สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบรษัิท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนันทวัลย์  
ศกุนตนาค  

 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 1
กรกฎาคม 2557)  

 กรรมการ 
   ตรวจสอบ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 5
กรกฎาคม 2557)  

56 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท MBA  : 1) การตลาด  2) ธรุกิจระหว่าง 
 ประเทศ  University of Wisconsin-Madison,  U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Management Development  Program 
 ณ Mt. Eliza, Melbourne,  Australia 2532 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ที่ 38 
 พ.ศ. 2546 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49   
 ปี พ.ศ. 2549-2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
    (วปอ.) 
 Leaders in Development Program-Managing 
 Political & Economic Reform, Kennedy School 
 of Government, Harvard University, Boston,  
 U.S.A. ปี พ.ศ. 2551 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ 
 การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2  ป ีพ.ศ. 2552 
 หลักสูตรผู้บรหิารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14   
    ปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
    (166/2012), Audit Committee Program (ACP)  
    (2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
    (IOD) 
 หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ 
 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การ 
 มหาชน รุ่นที่ 12 (Public Director Institute : PDI)   
 ปี 2013 

กันยายน 2555 อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ตุลาคม 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ 

ตุลาคม 2556 -
ปัจจุบัน  

อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
- 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ ส านกังานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) 
 กรรมการบริหาร  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) 
 ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
    เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 กรรมการบริหาร  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาต ิ
 ที่ปรึกษาคณะท างานเจรจาด้านการค้าและการลงทุน ของสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป  
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชัย   
อัศรัสกร  

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
    ตรวจสอบ  

(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 
4 กันยายน  
2557)  

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี Bachelor of Engineering, 
 New South Wales University, Australia 
 Waverley College, Sydney, Australia 
 
ประวัติการอบรม 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน  วตท. รุ่นที่ 12 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (ปรอ. รุ่นที่ 22) 
 

 

2554 – ปัจจุบัน เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ
ไทย) 

มี.ค.56- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
- 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมนตรี 
โสตางกูร 

 กรรมการ 
    อิสระ 

 

52 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.B.A. Northrop University, Los  Angeles,  
    California, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่ 9 (วตท.9)  
   สถาบันวิทยาการตลาดทุน   
 
 
 

2551-2552 กรรมการบริหาร ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

2551 - 2553 กรรมการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

2551 - 2554 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
2551 - 2554 กรรมการบริหาร การเคหะแหง่ชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 

2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Prestige Direct  Marketing Co., Ltd. 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
- 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ กองทุนเพื่อป้องการการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นภายใต้โครงการสายใยรัก 
 แห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 ที่ปรึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
 สยามมกุฎราชกุมาร 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลอากาศโท  
บุญสืบ  ประสิทธิ์  

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการ  
    สรรหา 

(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4 
กันยายน  2557) 

60 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ 13 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ  รุ่นที่ 20 
 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  รุ่นที ่56 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  รุ่นที่ 33 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ  รุ่นที่ 36 
 
ประวัติการอบรม 
    –    

1 เมษายน 2552 -  
31 มีนาคม 2554  

เสนาธิการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน
กองทัพอากาศ 

กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2554 -  
31 มี.ค. 2556 

รองเจ้ากรมช่างอากาศ   กองทัพอากาศ 

1 เมษายน 2556 - 
30 กันยายน 2556 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  กองทัพอากาศ 

1 ตุลาคม 2556 -  
30 กันยายน 2557 

เจ้ากรมช่างอากาศ   กองทัพอากาศ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  – 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญวิทย์   
อมตะมาทุชาติ  

 กรรมการ 
 อิสระ 

 กรรมการ 
 ก าหนด 
 ค่าตอบแทน   

 กรรมการ 
 บริหารความ 
 เสี่ยงองค์กร  

(ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อวันที่ 4  
กันยายน 2557 ) 

58 
 
 
 
 
• 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พัฒนบริหารศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 50 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร    

 หลักสูตรการบริหาร 
  เศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
 รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า   
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
     “นกับริหารระดับกลาง”  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุน่ที่ 109,  Audit Committee Program (ACP)  
 รุ่นที่ 39/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์  
     (Top Executive Program in 
 Commerce and Trade : TEPCoT)”  รุ่นท่ี 4  สถาบัน 
     วิทยาการการค้า   
 หลักสูตร “4  ภารกิจหลักของผู้น า  (The 4  
 Imperatives of Great Leaders)”  ส านักงาน 
   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 หลักสูตร “Cross-Border Infrastructure in a Market 
 Economy” กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา 

2550  -2553 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2553 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการอิสระ/ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
  – 
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ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายดอน   
วสันตพฤกษ์  

 กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 26 
กรกฎาคม 2557)  

 กรรมการ 
 ก ากับดูแล 
 กิจการที่ดี  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 4  
กันยายน 2557)  

56 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 ปริญญาโท  วิศวกรรมอุตสาหการ   
 University of New South Wales, Sydney,  
 Australia 
 
ประวัติการอบรม 
  ––  
 
 
 
 

2552 – ปัจจุบัน  ประกอบธุรกิจส่วนตัว –– 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการอิสระ และ กรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดี  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  ––  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
  ––  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ 
บุญสัมพันธ์  

 กรรมการ 

 กรรมการ 
    บริหารความ  
    เสี่ยงองค์กร 
(ได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที 
25 พฤศจิกายน 
2556)  

62 0.006679 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State  
    University, สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา 
    วิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา 
    บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา 
    วิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฎสวนสุนันทา 
ประวัติการอบรม 
  Certificate in Advanced Management Program  
    (AMP 155), Harvard Business School, U.S.A. 
  หลกัสูตรป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น
ที่ 10 (วปรอ 4010) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

  หลักสูตรการเมืองการปกครอง 
    ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารชั้นสูง  
    รุ่นที่ 6   สถาบันพระปกเกล้า   
 หลกัสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการ 
    ตลาดทุน (วตท.) 
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP 

26/2004 ),  Role of Chairman Program (RCP 
28/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

2544-2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มธุรกจิก๊าซธรรมชาติ   

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   

2546-2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่   

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร   บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียน 
      ในสงิคโปร์) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 – 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศไทย (กยอ.) 
 ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) 
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 ช่ือ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอารีพงศ์   
ภู่ชอุ่ม  

 กรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที 7 
กรกฎาคม 2557)  
 
 

57 –– ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ด้านการจัดการระหว่างประเทศ  
 Boston University, U.S.A. 
 ปริญญาโท  ด้านการเงิน  Marshall University  
 U.S.A. 
 ปริญญาเอก  ด้านการเงิน University of  
 Mississippi, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Government Debt Monitoring System 
 ธนาคารโลก (World Bank) 
 หลักสูตร Global Trend  and Public Enterprise 
 Reform, Harvard University, U.S.A. 
 หลักสูตร AVIRA  สถาบัน Insead 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
    (IOD)    
 

2552 – 2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  

2553 – 30 ก.ย. 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  

1 ต.ค.2556 –  
26 มิ.ย. 2557 

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ส านักนายกรัฐมนตรี 

27 มิ.ย.2557 – 
ปัจจุบัน 

ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการอิสระ  และรองประธานกรรมการ รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
  ประธานกรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  –– 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน)  
  –– 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 
ชูโชติถาวร 

  กรรมการและ 
เลขานุการ 
คณะกรรมการ     

  กรรมการ 
สรรหา 

  ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

 

58 0.002171 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Engineering in Chemical  Engineering,
 Tokyo Institution of Technology, Japan 
 Doctor of Engineering in Chemical  Engineering, 
    Tokyo Institution of Technology, Japan 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยี 
    และการจัดการพลังงานและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา 
วิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราภัฏ 
สวนสุนันทา 

ประวัติการอบรม• PTT Executive Leadership 
Program 2008, GE Crotonville, U.S.A. 

• NIDA Executive Leadership Program 2007, Wharton 
University of Pennsylvania, U.S.A 

• Industrial Liaison Program (ILP) 2005, 
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
24/2004, Director Certification Program (DCP) 
51/2004,  Finance for Non-Finance Directors (FND) 
14/2004, Anti-Corruption  Training Program for  
Corporate Directors and Executives (ACEP) 4/2012 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

• สถาบันวิทยาการพลังงาน หลกัสูตรผู้บริหาร ระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 

• หลักสูตรการก ากับดูแลกจิการส าหรับกรรมการและ
บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

2549 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท. 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 

2551 - ธ.ค. 2551 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด และ 
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด 

ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ปฏิบัติงาน 
Secondment ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการและประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการ  บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด   
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 กรรมการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย 
 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC) 

 ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ญี่ปุ่น 
 คณะที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 
เอื้อนฤมิต 
 
 รักษาการ
ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน (ได้รับ
การแต่งตั้งเมื่อ 1 
พ.ค. 2557)  
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0.000893 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Master of Business Administration, with  
     emphasis in Financial Management,  
    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 
 U.S.A.  
ประวัติการอบรม 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 
 Scholastic Honour Society in Business) 
 Advance Management Programme, INSEAD  
    Business School, Fontainebleau, France  
 Advanced Management Program, Harvard    
    Business School, USA 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท.4) สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
 รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม 
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสงู รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร 
 หลักสูตร  DCP รุ่นที่ 8, หลักสูตร  ACP สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
  หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปรอ.) รุ่นที่ 26 

 2548 - ม.ค. 2554 รองกรรมการอ านวยการด้านการเงิน บริษัทไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

 ก.พ. 2554 - 
 ต.ค. 2554 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี 
และการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

ต.ค 2554-30 เม.ย. 
2557 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ค. 2557- 
ปัจจุบัน 

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากดั 
 กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/เหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 1 ต.ค. 2557 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุรงค์ 
บูลกุล 
 
 ประธานเจ้าหน้าที่
ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้าง พ้ืนฐาน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ  
1 พ.ค. 2557)  
     
 

59 
 
  

0.004138 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 Bachelor of Science in Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 
 University, New York, U.S.A. 
 Master of Engineering in Operations Research, 
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมอืงการปกครอง 
     ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง  
 (ปปร. รุ่นที่ 8) สถาบันพระปกเกล้า 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 4919) วิทยาลัย 
    ป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
    (บ.ย.ส. รุ่นที่ 15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนา 
   ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 หลักสูตร  DCP 121/2552 , R-SS 1/2011  
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
   หลกัสูตร Thai   Intelligent Investors (รุ่นที่ 1) สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย 

   หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง    (วพน.) รุ่นที่ 2 วิทยาการ
พลังงาน 

 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 

2552 - 2555 
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ใน
ต าแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 30 เม.ย.2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 พ.ค. 2557 - 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
  กรรมการ Sakari Resources. Ltd.  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 นายกสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
 กรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณัฐชาติ 
จารุจินดา 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที่ 
 ปฏิบัติการ 
 กลุ่มธุรกจิ 
 ปิโตรเลียม 
 ขั้นต้นและ 
    ก๊าซธรรมชาติ 
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0.000352 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 Oxford Energy Seminar, UK 
 Break Through Program for Senior 
 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
    (ปรอ.) รุ่นที ่20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตร  DCP 129/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  รุ่นที่ 15   สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบัน

วิทยาการพลังงาน 

 

2547 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหา 
และจัดส่งปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2548 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 –2556 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

 2556- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียม 
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ /กรรมการก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน)   
 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
  ประธานกรรมการบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานกลุ่ม Water Resource Management: TBCSD 
 ประธานชมรมพลังไทยใจอาสา    
 ประธานชมรมเดิน-ว่ิง ปตท. 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 
รังคสิริ 
 
 ประธาน
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กลุ่ม
ปิโตรเลียมขั้น
ปลาย 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY., 
 U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, 
     St.Catherine’s College, Oxford Universiry, UK 
 NIDA - Wharton Executive Leadership Program 
 2009, The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่23 วิทยาลัยป้องกัน 
    ราชอาณาจักร  
 หลักสูตร   CSP 8/2004 , DCP 61/2005 , 
 FND 19/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
    ไทย (IOD) 

2546 - 2548 ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สื่อสารองค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2556- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้น

ปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556) 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร   บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพันธ์ 
เทพปฏิมากรณ์ 
 
 รองกรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 ทรัพยากร 
    บุคคลและ 
    ศักยภาพ
 องค์กร 

58 
  

 

 

 

 

0.000292 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 Strategic Human Resource  Management, 
 Harvard University, U.S.A. 
 NIDA - Wharton Executive Leadership Program, 
 The Wharton School, University of 
 Pennsylvania, U.S.A. 
 Senior Executive Program ( SEP ), 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตร DCP 138/2010, ACEP 4/2012 สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2544 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร ส านักงานใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ากัด 
   ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส ์จ ากัด  
   กรรมการ   Sakari Resources. Ltd. 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 -  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาญศิลป์ ตรี
นุชกร  
 
  รักษาการ 
    รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    กลยุทธ ์
    องคก์ร 
     

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาตร์มหาบัณฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35/2549 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-
20), รุ่นที่ 20 
 กรมกิจการพลเรือนทหารบก หลักสตูรพัฒนาสัมพันธ์
ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1  
 PTT Executive Leadership, General Electric, GE, 
New York, U.S.A. 
 Advance Senior Executive Program (ASEP-5), Class 
5, KELLOGG & SASIN, Chicago, U.S.A 
 หลกัสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะ ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10  
สถาบันพระปกเกล้า 

2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่าย  บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

2552 – 30 ก.ย. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงาน 
Secondement ในต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - 
ปัจจุบัน 

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์
องค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)   
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจสิติกส์ จ ากัด 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชาครีย์   
บูรณกานนท์   
 
 รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   ก๊าซธรรมชาติ 

59 0.001940 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
ประวัติการอบรม 
 การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน,  
    สถาบันพระปกเกล้า ป ี2553  
 หลักสูตร  DCP 138/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
    กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 PTT – GE Executive Program, GE Crotonville, 
    U.S.A. 2012 

2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552  - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2554 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด 
 กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท East Mediterranean Gas (S.A.E.), Arab Republic of Egypt 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 – - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชวลิต  
พันธ์ทอง 
 รอง 
   กรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   หน่วยธุรกิจ 
   น้ ามัน 

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
(วิศวกรรมเครื่องกล)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 MBA, Central Missouri State University  
  
 
 
ประวัติการอบรม 
 Senior Executive Program (SEP), สถาบัณบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยPTT 
– GE Executive Leadership Program, GE  
Crotonville, USANida-Wharton Executive 
Leadership Program, The Wharton School, 
University of Pennsylvannia U.S.A.หลักสูตร DCP 
177/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจัดส่ง
ปิโตรเลียม  

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552  - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลัง  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 
 

2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และ
ต่างประเทศ   

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2554 –2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก  บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ ามัน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
   ประธานกรรมการ  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2556) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลีก จ ากัด      (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด  

  
 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 – - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรากร 
กุลธรรม 
 
 รองกรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
    หน่วยธุรกิจ 
    ปิโตรเคมีและ 
    การกลั่น 

59 0.002167 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสุขาภิบาล) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. (Science) Civil Engineering University 
 of Missouri, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Leadership Program, IMD Institute 
   NIDA - Wharton Executive Leadership  

Program, The Wharton School, University of  
Pennsylvania, U.S.A. 

2548 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง Supply and Planning 
Manager  

บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จ ากัด 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏบิัติงาน 
Secondment ในต าแหน่ง Deputy CEO-Supply 
Planning 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 – 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางบุบผา อมร
เกียรติขจร 
 
 รักษาการ  
    รอง
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ ่
 หน่วยธุรกิจ 
 การค้า 
 ระหว่าง 
 ประเทศ 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ    
    1 ต.ค.  2557)
  

56 0.003567 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์)   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหาร  
     การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program  
    (DCP/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
    ไทย (IOD) 

2545 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายการค้าน้ ามันดิบ   บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร 
กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 -30 ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - 
ปัจจุบัน 

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอรรถพล 
ฤกษ์พิบูลย ์
 
 รักษาการ  
   รองกรรมการ 
   ผูจ้ัดการใหญ ่
   บรหิารความ 
   ยัง่ยืนและ 
   วิศวกรรม 
   โครงการ 
   (ได้รับการ 
   แต่งตัง้เมื่อ 1    
   ต.ค.  2557) 
 

49 0.000973 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจ จาก สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม 
  หลกัสูตร Director Certification Program  

(DCP/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
ไทย (IOD) 

  NIDA – Wharton Executive Leaders 

2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
พาณิชย์และต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2557 -30 ก.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาด
ขายปลีก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557 - 
ปัจจุบัน 

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม 
โครงการ 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
- 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 กรรมการบริษัท  ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 
 ประธานกรรมการบริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd. 
 ประธานกรรมการบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ ากัด 
 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 
วงศ์วานิช 
 
 ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ปตท. 
 ส ารวจ 
 และผลิต 
 ปิโตรเลียม 
 จ ากัด 
 (มหาชน) 

56 0.001961 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)   
 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 M.S. (Chemical Engineering)  
 Rice University, U.S.A. 
 M.S. (Petroleum Engineering) 
 University of Houston, U.S.A. 
 
ประวัติการอบรม 
 Program for Global Leadership (PGL), 
 Harvard Business School, U.S.A. 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10 
 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6  สถาบัน 
    วิทยาการตลาดทุน 
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน  
    (วปอ.) รุ่นที ่22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง    
    (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16   
 หลักสูตร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 , 
 RCC 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
    บริษัทไทย (IOD)   

  2547 - 2551 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ปตท. สผ. ปฏบิัติงาน 
ในต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร  ปตท. 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุพัฒนพงษ์ 
พันธ์มีเชาว์ 
 
  ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท พีทีที  
    โกลบอล เคม ิ
    คอล จ ากัด  
    (มหาชน) 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ  
    1 ต.ค.  2557) 
     

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 Advance Management Program, 
 INSEAD University, France 
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.50) และ (ปรอ.20) 
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
  หลกัสูตร  DCP 131/2010, RCP 30/2013 สมาคม 
    ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
 หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United  
    Kingdom 

2538 - 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ 

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 30 ก.ย. 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องคก์ร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557- 
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฎิบตัิงาน 
Secondment ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ  บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
    1 ต.ค. 2557) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 
    - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอธิคม 
เติบศิร ิ
 
  ประธาน 
 เจ้าหน้าที ่
 บริหารและ 
 กรรมการ 
 ผู้จัดการใหญ ่
 บริษัท ไทย 
     ออยล์ จ ากัด  
     (มหาชน) 
    (ได้รับการ 
   แต่งตัง้เมื่อ 1    
   ต.ค.  2557) 

52 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้า
ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดับ High 
Distinction),  Amstrong University Berkeley, 
California U.S.A. 

 
ประวัติการอบรม 
 ปริญญาบัตร วปม. หลักสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) 
รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
(วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตร DCP 125/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Executive Education Program, Harvard Business 
School Harvard University, U.S.A. 

 

2545 - 2550 รองผู้จัดการใหญ่แผนธุรกิจและการเงนิ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

2550 - 2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและธุรกิจ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายแผนธุรกิจองคก์ร และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน Secondment 
ในต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

2556-30 ก.ย. 
2557 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

1 ต.ค. 2557- 
ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฎิบัติงาน Secondment  
ในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่

บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด      
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
  กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด  (มหาชน)  (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  
     2557) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
    -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   รองประธานกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2555- 2557) 
   กรรมการ สถาบันสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2555-2557) 
   กรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   คณะกรรมการอ านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
   กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุกฤตย์ 
สุรบถโสภณ 
 
 กรรมการ
 ผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท ไออาร์ 
    พีซี จ ากัด  
   (มหาชน) 
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0.000070 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program 

(EDP 3) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตร DCP 132/2010, ACP 38/2012, MIR 

12/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง” สถาบัน
พระปกเกล้า (ปปร. 15)  ปี 2555 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 

2550 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์. จ ากัด  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านวางแผน 
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท ไทยออยล์.  จ ากัด  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและ 
บริหารบริษัทในเครือหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2553 –2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด  (มหาชน) 

2556 -ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฎิบตัิงาน  
Secondment ในต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน) 

 กรรมการ   บริษัท อูเบะเคมิคอลส ์(เอเชีย) จ ากัด (มหาชน ) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โพลเีมอร์มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท น้ ามัน ไออาร์พีซี จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท ไทยเอบีเอส จ ากัด 
 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากัด 
 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ ากัด 

กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ 

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประมินทร์ 
พันทวีศักดิ์ 
 
 กรรมการ 
    ผู้จัดการใหญ่   
    บริษัท พีทีที  
    ฟีนอล จ ากัด 
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0.000011 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  
    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, Lamar University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสูตร DCP 63/2005, RCC  12/2011 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 19  
ปี 2549-2550   

 หลักสูตร Advanced  Management  Program  (AMP) , 
INSEAD Business School, ประเทศฝรั่งเศส ป ี2551 

 หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development 
ปี 2552 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Management 
Course ปี 2554 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development 
Program (EDP) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (สวค.) ป ี2554 

 หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่น
ที่ 9  ปี 2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

2548 – ต.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตร
เคมีและการกลั่น 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการอ านวยการ/ กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด 

2549 – 2552 กรรมการอ านวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ ากัด 

2552 – ก.พ. 2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั 

มี.ค. 2555 – ก.ย. 
2555  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส ์จ ากดั 

ต.ค. 2555- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

พ.ย. 2556 -ปัจจุบัน รอง กรรมการ ผู้จัดการใหญ ่ปฏิบัตงิาน  
 Secondment บริษัท พีทีที โกลบอล 
 เคมิคอล จ ากัด  (มหาชน) เพื่อ ส่งไป   
  ปฎิบัติงานที่บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั ใน
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
   - 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั   
   กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   
   กรรมการ Polymer Marketing DMCC 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวพรรณ
นลิน มหาวงศ์ธิ
กุล  
 
 รักษาการ  
     ผูช้่วย
 กรรมการ 
    ผู้จัดการ ใหญ่  
 การเงิน
 องค์กร 
    (ได้รับการ 
    แตง่ตั้งเมื่อ     
    1 ส.ค.  2557) 
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0.000973 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
      บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  PTT Group VP Leadership Development Program 
 

 2553 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 2555 – 31 ก.ค. 
2556 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

1 ส.ค. 2557 – 
ปัจจุบัน   

ผู้จัดการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่การเงินองคก์ร 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
     - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 กรรมการ   บริษัท  PTT Regional Treasury Center   
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
   -  
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์

ของครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางนิธิมา 
เทพวนังกูร 
 
 ผู้ช่วย
 กรรมการ 
     ผูจ้ัดการ ใหญ่ 
 บัญชีองค์กร 
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0.001435 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
    บริหารการเงิน (เกียรตินิยมเรียนดี)  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 NIDA-Wharton Executive  Leadership Program,     

The Wharton School, University of  
 Pennsylvania, U.S.A. 
 หลักสูตร DCP 126/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 2548 – 30 เม.ย. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 
Secondement ในต าแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน
และบัญช ีบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน)  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บัญชีองค์กร ส านักงานใหญ ่

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
    -  
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
   -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
    -  

 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสุมณฑ์  
รังคสิริ 
 
 เลขานุการบริษัท 
(จนถงึวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556) 
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ไม่มี คู่สมรส นายสรัญ 
รังคสิริ ซึ่งเป็น
ผู้บริหาร ปตท. 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 
    พัฒนบริหารศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
    31/2009, Board Reporting Program (BRP)  
    7/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
   (IOD) 
 หลักสูตร Executive  Development Program (EDP)  
    รุ่น 10/2010 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 หลักสูตร NIDA – Wharton Executive Leadership  
     program 2010 
 Top Executive Program in Commerce and Trade :  
    TEPCoT รุ่นที่ 6/ 2013 

 2549-2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
กิจการองค์กร 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 

 2554-2556      ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
(ปตท.)  

2555-2556 ประธานชมรมเลขานุการบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

 

2556-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบาย
และเศรษฐกิจพลงังาน 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 -  
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
 
 



  รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ณ 1 ต.ค. 2557 

หน้า 35 
 

 

 
 
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางวันทนีย์ จารึก 
 
 เลขานุการบริษัท  (ตั้งแต่ 
1 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน)    
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0.000903 ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา 
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
    (ภาษาเยอรมัน) 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business  
    Administration) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) 2/2002, Effective  Minute Taking 
(EMT) 1/2006, Board Reporting Program 
(BRP) 9/2012, Company Reporting 
Program (CRP) 4/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Company Secretaries, 
Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ (2013) 

 

  2545-2548 ผู้ช านาญการ ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2549-2556 หัวหน้าทีม ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย ส านักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และเลขานุการบริษัท 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ปัจจุบัน) 
 - 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด (ปัจจุบัน)  
 - 
 
กิจกรรมพิเศษที่ส าคัญ (ปัจจุบัน) 
 กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย 

 



  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

เอกสำรแนบ 5 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัยอ่ย 
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*0

/
// // // // // // // // // // // // // // // // // //

กลุ่มส ารวจฯ 1 บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) PTTEP / /
*0

/

2 บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ ากัด PTTNGD

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จ ากัด PTTLNG

4 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่  จ ากัด PTTGE /

5 บริษัท พีทที ีเอ็นเนอร์ยี่  รีซอร์สเซส จ ากัด PTTER x /

6 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จ ากัด PTTCL x

7 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ ากัด PTTRB x

8 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL x

9 บริษัท บซิิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด BSA

10 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จ ากัด TLBC

11 บริษัท พีทที ีแท้งค์ เทอร์มินัล จ ากัด PTT TANK

12 บริษัท พีทที ีออย เมียนมาร์ จ ากัด PTTOM

13 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากัด PTTPM x / / /

14 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์โลจิสตกิส์ จ ากัด PTTPL x /

15 บริษัท พีททีพีีเอ็มเอ็มเอ จ ากัด PTTPMMA

Trading 16 บริษัท ปตท. ค้าสากล จ ากัด PTTT / x

17 บริษัท เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ จ ากัด EnCo

18 บริษัท PTT Regional Treasury Center PTTRTC x

19 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด GPSC x

20 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด TP

21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด TTM-T

22 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จ ากัด TTM-M

23 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากัด DCAP

24 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด THAPPLINE x

25 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ ากัด PA-Thai

26 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบนิกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) BAFS

27 บริษัท บริการน า้มันอากาศยาน จ ากัด IPS

28 บริษัท ขนส่งน า้มันทางท่อ จ ากัด FPT

29 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

30 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

31 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

32 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) PTTGC x / /
*0

/

33 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ ากัด (มหาชน) SPRC /

34 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) TOP x / /
*0

/

35 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) BCP /

36 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) IRPC / x / / 0/

37 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด HMC

38 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จ ากัด PTTAC

39 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด PTTME

40 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากัด PTTMCC

41 บริษัท พีทที ีเอนเนอร์ยี่  โซลูช่ันส์ จากัด PTTES

42 บริษัท ทพิยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) TIP

43 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จ ากัด PTTICT x

การด ารงต าแหน่งของผู้บริหาร  และผู้ มีอ านาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
ข้อมูล  ณ  1 ตุลาคม  2557

กลุ่มน า้มัน

กลุ่มก๊าซ

หมายเหตุ

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ
                  รายช่ือบริษัท

บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)

บริษัท
ย่อย

กลุ่ม

ปิโตรเคมี

และการกล ั่น

อ่ืนๆ

   :  สญัลกัษณ์          X = ประธานกรรมการ             = รองประธาน         * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร         O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่         /  = กรรมการ          //  =  ผูบ้รหิาร

บริษัท
ร่วม 
และ
บริษัท
ที่เก่ียว
ข้อง

กลุ่ม
ปิโตรเคมี
และการ
กล่ัน

อ่ืนๆ

กลุ่มน า้มัน

กลุ่มก๊าซ

T:\Corporate\CORPFIN\PTT\2014\Filing\1st Submission\Final VerSion\PTT_เอกสารแนบ 5_ รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษัิทยอ่ย 





































































































































































































































































































































































































































































































































































  บริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) - 

เอกสำรแนบ 7 
 

รำยงำนกำรจัดอนัดับควำมน่ำเช่ือถือหุ้นกู้ 
 



 

ฟิทช์จัดอันดบัเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที#ระดบั ‘AAA(tha)’ 

ฟิทช ์ เรทติ
งส์ – กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ – 29 ตุลาคม 2557: ฟิทช์ เรทติ
งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ประกาศจดัอนัดบัเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิชุดใหมข่อง ปตท. ครั
 งที7 1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2564 มูลคา่รวมไม่เกินหนึ7งหมื7นสองพนัลา้นบาท ที7ระดบั ‘AAA(tha)’ โดยเงินที7ไดจ้ากการออกหุน้กูค้รั
 งนี
จะ
นาํไปใชส้าํหรับชาํระคืนเงินกูที้7ครบกาํหนดและใชใ้นการลงทุนใหม ่

หุน้กูด้งักลา่วไดรั้บการจดัอนัดบัเครดิตในระดบัเดียวกนักบัอนัดบัเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษทัฯ เนื7อง 
จากหุน้กูด้งักลา่วมีสถานะเท่าเทียมกบัหนี
ไมมี่หลกัประกนั และไมด่อ้ยสิทธิของบริษทัฯ 

ปัจจยัที7มีผลตอ่อนัดบัเครดิต 

บริษทันํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ – ปตท. เป็นผูน้าํในธุรกิจนํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และมี 
ความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์และเป็นตวัจกัรสาํคญัของรัฐบาลในการขบัเคลื7อนนโยบายที7เกี7ยวกบัการพฒันาและความ
มั7นคงทางพลงังานของประเทศ      ปตท. เป็นผูด้าํเนินการระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตแิละเป็นผูจ้ดัหาและจดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย  โดยก๊าซธรรมชาติเป็นเชื
อเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ      
นอกจากนี
  ปตท. ยงัเป็นบริษทัชั
นนาํในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจนํ
 ามนั และธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศ
ไทยอีกดว้ย 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที7แขง็แกร่ง - สถานะทางการเงินของ ปตท. ไดรั้บประโยชนจ์ากกระแสเงินสดจาก
การดาํเนินงานจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติที7มีความสมํ7าเสมอ อนัเป็นผลมาจากสญัญาการจดัจาํหน่ายระยะยาวซึ7งมีการ
กาํหนดปริมาณการซื
อขั
นตํ7าจากคูส่ญัญาในลกัษณะ take-or-pay  รวมถึงโครงสร้างราคาที7สามารถส่งผา่นตน้ทุนการ
ขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 21 ของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย 
ภาษี ค่าเสื7อม และค่าตดัจาํหน่าย  (EBITDA) รวมของ ปตท. ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2557   นอกจากนี
ในธุรกิจ
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ7งมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 67 ของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนดอกเบี
ยจ่าย ภาษี ค่าเสื7อม 
และค่าตดัจาํหน่ายรวมของ ปตท. ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2557   นั
นร้อยละ 66 ของปริมาณการขายเป็นก๊าซ
ธรรมชาติซึ7งจาํหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

แผนการลงทุนที7สูง – ฟิทชค์าดวา่คา่ใชจ่้ายเพื7อการลงทุนของปตท. และบริษทัยอ่ย จะเพิ7มขึ
นในปี 2557 เนื7องจาก
บริษทัฯ ยงัคงลงทนุในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งตอ่เนื7อง เพื7อความมั7นคงทาง
พลงังานของประเทศ       ดงันั
น ฟิทช์คาดวา่อตัราส่วนหนี
สินสุทธิของบริษทัฯ จะเพิ7มขึ
นในปี 2557    นอกจากนี
ราคา
นํ
ามนัที7ลดลงอาจทาํใหอ้ตัราส่วนหนี
 สินสุทธิสูงกวา่ที7ฟิทชเ์คยคาดการณ์เอาไว ้  อยา่งไรกต็าม ประมาณการอตัราส่วน
หนี
สินสุทธิใหมซึ่7งวดัจากอตัราส่วนหนี
 สินสุทธิที7ปรับปรุงแลว้ต่อกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี7ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน (FFO adjusted net leverage) น่าจะอยูใ่นระดบัตํ7ากวา่ 2.25 เท่า (ณ สิ
นปี 2556 
อตัราส่วนหนี
 สินดงักลา่วอยูที่7 1.6 เทา่)   

บริษทันํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติครบวงจรขนาดกลาง - อนัดบัเครดิตโดยลาํพงั (Standalone Rating) ของปตท. สะทอ้น
ถึงการดาํเนินธุรกิจนํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของบริษทัฯ     อยา่งไรก็ตาม ปริมาณสาํรองนํ
ามนัและก๊าซ



 

ธรรมชาติของปตท. ไดล้ดลง โดยมีปริมาณสาํรองสาํหรับการผลิตประมาณ 7 ปี ณ สิ
นปี 2556 จากประมาณ 10 ปี ณ 
สิ
นปี 2553  เนื7องจากปริมาณสาํรองนํ
ามนัและก๊าซธรรมชาตทีิ7หามาทดแทน มีนอ้ยกวา่ปริมาณการผลิตในช่วงสามปีที7
ผา่นมา    ฟิทชค์าดวา่การลงทุนในช่วงที7ผา่นมาน่าจะช่วยเพิ7มปริมาณสาํรองนํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติใหก้บับริษทัฯ   
นอกจากนี
  บริษทัฯยงัไดป้รับลดเป้าหมายการผลิตในปี 2563 จากเกา้แสนบาร์เรลตอ่วนัลงเหลือ หกแสนบาร์เรลตอ่วนั
อีกดว้ย    

ปัจจยัที7อาจมีผลกบัอนัดบัเครดิตในอนาคต  
ปัจจยัลบ:  
-การเปลี7ยนแปลงในเรื7องกฎระเบียบ การแกไ้ขสญัญาซื
อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับคา่ผา่นท่อก๊าซที7ทาํให ้ ปตท.
เสียประโยชน ์  
-การลงทนุ/การเขา้ซื
อกิจการจาํนวนมากโดยใชเ้งินกูยื้ม และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานที7ต ํ7ากวา่ที7คาด ซึ7ง
ทาํใหอ้ตัราส่วนหนี
 สินสูงขึ
นอยา่งตอ่เนื7อง ซึ7งวดัจากอตัราส่วนหนี
สินสุทธิที7ปรับปรุงแลว้ตอ่กระแสเงินสดจากการ
ดาํเนินงานก่อนการเปลี7ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน (funds flow from operations adjusted net leverage) ที7สูงกวา่ 
2.25 เท่าอยา่งตอ่เนื7อง  
-ปริมาณสาํรองนํ
ามนัและก๊าซธรรมชาติที7ยงัคงลดลงอยา่งตอ่เนื7อง 
- EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาตลิดลงตํ7ากวา่ร้อยละ 20 ของ EBITDA รวมของบริษทัฯ อยา่งต่อเนื7อง 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที7อนัดบัเครดิตโดยลาํพงั (Standalone Rating) ของปตท. ตํ7ากวา่อนัดบัเครดิตของประเทศไทย 
ฟิทชจ์ะพจิารณาใหอ้นัดบัเครดิตเพิ7มขึ
นหนึ7งอนัดบัจากอนัดบัเครดิต Standalone ของ ปตท. เพื7อสะทอ้นถึงการ
สนบัสนุนของภาครัฐ ต่อ ปตท. ในทางออ้ม (Implicit Support)  ตามหลกัเกณฑ์การจดัอนัดบัเครดิตของฟิทชใ์นเรื7อง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัใหญ่กบับริษทัยอ่ย (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) 
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หมายเหตุ : การจดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวดัระดบัความน่าเชื7อถือในเชิงเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งองคก์รในประเทศนั
นๆ โดยจะใชใ้นประเทศที7อนัดบัเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั
นอยูใ่นระดบัที7ค่อนขา้ง
ตํ7า อนัดบัเครดิตขององคก์รที7ดีที7สุดของประเทศไดจ้ดัไวที้7ระดบั “AAA” และการจดัอนัดบัเครดิตอื7นในประเทศ จะเป็นการ
เปรียบเทียบความเสี7ยงกบัองคก์รที7ดีที7สุดนี
 เทา่นั
น อนัดบัเครดิตภายในประเทศไดถ้กูจดัทาํขึ
นเพื7อใชใ้นตลาดในประเทศเป็น
หลกัและจะมีสัญลกัษณ์ที7กาํหนดไวต่้อทา้ยจากอนัดบัเครดิตสําหรับประเทศนั
นๆ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย 
ดงันั
นอนัดบัเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศได ้  
 
ขอ้มูลเพิ7มเติมหาไดที้7 www.fitchratings.com   
 
การจดัอนัดบัเครดิตในรายงานนี
 เกิดจากความตอ้งการของบริษทัที7ถกูจดัอนัดบั ดงันั
น ฟิทช์ จึงไดรั้บค่าจา้งในการจดัอนัดบั
เครดิตดงักล่าว 
 
ในการจดัอนัดบัเครดิตฟิทช์ไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ตาม “Corporate Rating Methodology: Including Short-Term Ratings and Parent 
and Subsidiary Linkage” ลงวนัที7 28 พฤษภาคม 2557 และ ‘National Ratings Criteria’ ลงวนัที7 30 ตุลาคม 2556 หลกัเกณฑ์การ
จดัอนัดบัเครดิตดงักล่าวหาไดท้ี7 www.fitchratings.com 
 
การใชอ้นัดบัเครดิตที7จดัทาํโดยฟิทช์เรทติ
งส์มีขอ้จาํกดัและขอบเขตการใช ้ ซึ7 งขอ้จาํกดัและขอบเขตของการใชอ้นัดบัเครดิต
ดงักล่าวสามารถหาไดจ้าก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี
คาํจาํกดั
ความของอนัดบัเครดิตและการใชอ้นัดบัเครดิตของ ฟิทช์ เรทติ
งส์ สามารถหาไดจ้าก www.fitchratings.com อนัดบัเครดิตที7
ประกาศ หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัอนัดบัเครดิต ไดแ้สดงไวใ้นเวบ็ไซตด์งักล่าวตลอดเวลา หลกัจรรยาบรรณ การรักษาขอ้มูล
ภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที7อาจเกิดขึ
น แนวทางการเปิดเผยขอ้มูลระหวา่งบริษทัในเครือ กฎขอ้บงัคบัรวมทั
ง
นโยบายและกระบวนการที7เกี7ยวขอ้งอื7นๆของฟิทช์ ไดแ้สดงไวใ้นส่วน ‘หลกัจรรยาบรรณ’ ในเวบ็ไซตด์งักล่าวเช่นกนั ฟิทช์
อาจจะมีการให้บริการจดัอนัดบัอื7น ๆ ที7ไดรั้บอนุญาตใหแ้ก่บริษทัที7ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยูห่รือบริษทัที7เกี7ยวขอ้งกบับริษทัที7
ฟิทช์จดัอนัดบัเครดิตอยู ่ ซึ7 งรายละเอียดสาํหรับการให้บริการจดัอนัดบัอื7น ๆ ดงักลา่วโดยนกัวเิคราะห์หลกั (Lead Analyst) ที7อยู่
ในหน่วยงานของฟิทช์ที7จดทะเบียนในสหภาพยโุรป ไดแ้สดงไวที้7หนา้แรกของบริษทันั
น ๆ ในเวป็ไซตข์องฟิทช์ เรทติ
งส์ 
www.fitchratings.com 



   

 

สรุปความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างตัวอย่างข้อก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ที่จัดเตรียมโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน”) และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

ครัง้ที่ 1/2557 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท.”) 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

1. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ (กรณีมี
เหตุผิดนัด) 

7. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

7.1 หากมีเหตผิุดนดัใดๆ (ตามที่ก าหนดในข้อ 12) หรือเหตกุารณ์ที่อาจกลายเป็น
เหตุผิดนัด (หมายถึง เหตกุารณ์ที่จะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้ ไม่
สามารถแก้ไขเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้) หรือผู้ออก
หุ้นกู้ ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในศาล หรือถูกกล่าวหาว่าจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดตาม
สญัญาใดๆ ในกรณีพิพาทที่อนญุาโตตลุาการจะต้องวินิจฉัย ผู้ออกหุ้นกู้จะต้อง
แจ้งให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ทราบโดยไม่ชักช้านับแต่วันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ทราบถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการ
หรือเสนอที่จะด าเนินการเพื่อแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย  

6. หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ 

 ตราบเทา่ที่ผู้ออกหุ้นกู้ มีภาระตามหุ้นกู้  

6.1    ผู้ ออกหุ้นกู้ จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ โดยทันที  เม่ือ         
 ผู้ออกหุ้นกู้ทราบวา่ 

 (ก) มีเหตผิุดนดัตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิข้อ 11.1 เกิดขึน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ถกูด าเนินคดีในศาลหรือถกูกลา่วหาให้เป็นฝ่ายรับผิดในกรณี
พิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัย ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงตอ่ความสามารถในการช าระหนีข้องหุ้นกู้ตามข้อก าหนดสิทธินี ้

รวมทัง้แจ้งถึงการกระท าใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ด าเนินการหรือเสนอที่จะด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขเหตกุารณ์ดงักลา่วด้วย 

2. หน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ (กรณี
เปล่ียนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ
นายทะเบียนหุ้นกู้) 

7.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตวัผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้น
กู้จะจดัหาบคุคลเพ่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ ราย
ใหม ่(แล้วแตก่รณี) โดยเร็วที่สดุเทา่ที่จะสามารถกระท าได้แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 

[] วนั นบัแต ่[] 

6.3 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการ
จดัหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเร็วที่สดุเท่าที่จะสามารถ
กระท าได้ แตท่ัง้นี ้ต้องไมเ่กิน 60 (หกสิบ) วนันบัจากวนัที่นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิม
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และจะด าเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ เดิมแจ้งต่อ     
ผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ชื่อและที่อยู่ของ        
นายทะเบียนหุ้นกู้ รายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วนัที่นายทะเบียนหุ้นกู้        
รายใหมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ 

6.4 หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ผู้ ออกหุ้นกู้ จะด าเนินการ
จัดหาบุคคลเพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ รายใหม่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วนันับจากวนัที่ผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้ เดิมพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ ซึง่การแตง่ตัง้ดงักลา่วจะต้องด าเนินการตาม
เงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิข้อ 14.3 (ก) หรือ 14.3 (ข) แล้วแต่กรณี และผู้ แทน   
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หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ผู้ ถือหุ้นกู้ รายใหม่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้ ตามที่
ก าหนดในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เก่ียวข้อง 

33. ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ อ อ ก หุ้ น กู้ 
(เพิ่มเติม) 

7.6 [ระบขุ้อก าหนดเก่ียวกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ อ่ืนๆ ทัง้ในส่วนที่จะต้องปฏิบตัิ
และงดเว้นการปฏิบตัิ] 

6.5 นอกเหนือจากหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัตา่งๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ได้ให้ไว้ หรือท าขึน้
ก่อนวนัออกหุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้จะไมจ่ านองจ าน า ก่อหลกัประกัน หรือภาระผูกพนั
ใดๆ บนทรัพย์สินสว่นที่ส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  ทัง้ที่มีอยู่
ในปัจจบุนัและอนาคตตลอดเวลาที่หนีหุ้้นกู้ยงัคงค้างช าระอยู ่เว้นแตก่ารจ านอง 
จ าน า ก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ ดังกล่าวจะเกิดขึน้เน่ืองจากเหตุ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การก่อหลกัประกันหรือภาระผูกพนัที่เกิดขึน้เหนือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้  
ในกรณีที่ทรัพย์สินนัน้ๆ ตกอยู่ภายใต้สิทธิ ยึดหน่วงตามกฎหมายของ
บุคคลอ่ืนที่มีหนีอ้ันเป็นคุณประโยชน์เหนือทรัพย์สินดังกล่าว ทัง้นี ้
จนกวา่จะได้มีการช าระหนีน้ัน้แล้ว เชน่ ในกรณีผู้ออกหุ้นกู้ ฝากทรัพย์สิน
ของตนไว้กับผู้ ประกอบธุรกิจรับฝากของ แล้วผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ช าระหนี ้    
ค่าฝากของดังกล่าว ผู้ รับฝากของจะมีสิทธิยึดหน่วงของที่ รับฝากไว้
จนกวา่ผู้ออกหุ้นกู้จะช าระหนีน้ัน้ 

(ข) การก่อหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ อันเน่ืองมาจากการประกอบ
ธุรกิจตามปกติทั่วไปของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติทัว่ไปของผู้ออกหุ้นกู้  

(ค) การก่อหลกัประกนัหรือภาระผกูพนัใดๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา
สัมปทาน สัญญาร่วมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่
คล้ายคลึงกันที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เข้าท ากับหรือออกโดยรัฐบาลไทย และ/หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กรที่
รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทัว่ไป 
ดงักลา่วเข้าถือหุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือร่วมลงทนุ และ/หรือที่เข้าท ากับ 
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หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหน่วยงานของประเทศซึ่งเป็นคู่ค้า
ของผู้ออกหุ้นกู้  หรือตามสญัญาร่วมการงานใดๆ ที่ท าขึน้กับรัฐบาลไทย 
หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองค์กร
ที่ รัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้าถือ      
หุ้น หรือเป็นหุ้นสว่น หรือร่วมลงทนุ และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหน่วยงาน
ของประเทศซึง่เป็นคูค้่าของผู้ออกหุ้นกู้  

(ง) การก่อหลักประกันที่ก่อขึน้หรืออนุญาตให้ก่อขึน้ด้วยความยินยอม
ล่วงหน้าจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือเป็นการก่อหลักประกันให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นกู้  

6.6 ผู้ออกหุ้นกู้ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัและ
ค าสัง่ต่างๆ ที่ออกตามกฎหมาย และจะปฏิบตัิตามข้อผูกพนัและเงื่อนไขต่างๆ 
ของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายหุุ้นกู้หรือจนกว่าหุ้นกู้ทัง้หมด
จะได้รับการไถ่ถอน  

6.7 ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุในการด ารงไว้ซึ่งสถานะของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

6.8 ผู้ออกหุ้นกู้จะไมจ่า่ยเงินปันผลในรูปเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณี
ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัไมช่ าระดอกเบีย้หรือผิดนดัไมช่ าระเงินใดๆ ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้    

6.9 ตลอดอายหุุ้นกู้  ผู้ออกหุ้นกู้  จะไม่ขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินใดๆ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ ออกหุ้นกู้  เว้นแต่ 
(ก) การกระท าดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ ของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือ (ข) เป็นการโอน
กิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือกิจการท่อจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ตลอดจน
ทรัพย์สินใดๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ (ค) เป็นการกระท าเพื่อการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ของผู้ออกหุ้นกู้หรือในกลุ่มธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นการด าเนินการโดยผล



 

 

4 

หวัข้อ ข้อก าหนดสิทธิมาตรฐาน ข้อก าหนดสิทธิหุ้นกู้ของปตท. 

ของกฎหมาย และการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่ความสามารถในการช าระหนีต้ามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้  

6.10 ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่ส าเนางบการเงินรายปี และรายงานประจ าปีที่เสนอต่อผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ให้แก่ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นับแต่วนัที่ผู้ ออก   
หุ้นกู้ ได้จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากนี ้   
ผู้ออกหุ้นกู้จะจดัสง่เอกสาร รายงาน หรือหลกัฐานอื่นที่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะร้องขอ
เป็นลายลักษณ์อักษรตามสมควรและจ าเป็น ทัง้นี ้ภายในระยะเวลาที่ผู้ แทน       
ผู้ ถือหุ้นกู้จะก าหนดอยา่งสมเหตสุมผล 

44. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้  -ไม่ได้ก ำหนด- 7. ค ารับรองของผู้ออกหุ้นกู้ 

ผู้ออกหุ้นกู้ รับรองต่อผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ และผู้ ถือหุ้นกู้ทกุรายว่าการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้หรือการด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ที่เก่ียวกับการ
ออกหุ้ นกู้ เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของผู้ ออกหุ้ นกู้  รวมทัง้กฎ ระเบียบของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุประการ และ
ไม่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง พันธะ ข้อผูกพัน ข้อรับรอง หรือข้อ
สญัญาใดๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ ให้ไว้หรือมีอยูก่บับคุคลอ่ืนใด 

7.  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ
ก าหนด 

10.4 ผู้ ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้ ได้ภายใต้
เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้[ระบกุรณีที่ตกลงกนัไว้] 

10.5 ผู้ ถือหุ้ นกู้ มีสิทธิขอให้ผู้ ออกหุ้ นกู้ ท าการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวันครบก าหนด       
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ได้ภายใต้เง่ือนไข ดงัตอ่ไปนี ้[ระบกุรณีที่ตกลงกนัไว้] 

10.4 ผู้ ถือหุ้ นกู้ ไม่มีสิทธิขอให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ท าการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนวันครบก าหนด      
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

85. การผิ ดนัดและผลของการ      
ผิดนัด 

12. การผิดนัดและผลของการผิดนัด 

12.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นการผิดนดัตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้หรือเงิน
จ านวนอ่ืนใดในวนัถึงก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ 

11. เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด 

11.1 กรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นเหตผิุดนดัตามข้อก าหนดสิทธิ 

(ก) หากผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้ในวันถึง
ก าหนดช าระตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธิ เว้นแต่การผิดนัดดงักล่าวมี
สาเหตจุากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไม่ช าระเงิน



 

 

5 
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(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออ่ืนๆ นอกจากการผิด
นัดไม่ช าระเงิน และเหตผิุดเงื่อนไขเช่นนัน้ยงัคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 
30 วนั นบัจากวนัที่ได้มีการสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ แก้ไขการไม่
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขดงักลา่วไปยงัส านักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ แล้ว
โดยผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือผู้ ถือหุ้นกู้ ที่ถือหุ้นกู้ หรือถือหุ้นกู้ รวมกันไม่

น้อยกวา่ร้อยละ [] ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด 

(ค) ผู้ออกหุ้นกู้ ผิดนดัช าระหนีไ้มว่า่ในมลูหนีใ้ดๆ เป็นจ านวนเงินรวมกัน

เกินกวา่ [] บาท หรือเงินสกลุอ่ืนที่มีจ านวนเทียบเทา่ จากการที่ (1) 
ผู้ ออกหุ้ นกู้ ไม่ช าระหนีด้ังกล่าวภายในก าหนดช าระหนีเ้ดิมหรือ
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหนีข้ยายให้ หรือ (2) หนีด้ังกล่าวถกูเจ้าหนี ้
เรียกให้ช าระคืนก่อนก าหนดตามสิทธิของเจ้าหนีใ้นสัญญาที่
เก่ียวข้อง 

(ง) หากผู้ ออกหุ้นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชีข้าดของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกันเกิน

กวา่ [] บาท หรือเงินสกลุอ่ืนที่มีจ านวนเทียบเทา่ 

(จ) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟืน้ฟกิูจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพ่ือขอให้
ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือได้มีค าสัง่หรือ
มติใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้  หรือ     
ผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้ มีหนีส้ินล้นพ้นตวัตามที่กฎหมายก าหนดหรือมี
การยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

12.2 เม่ือเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 12.1 หาก 

(ก) ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือ

หุ้นกู้ หรือถือหุ้ นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ [] ของหุ้นกู้ ที่ยังมิได้   

ดงักลา่วยงัคงมีอยูเ่ป็นเวลา 5 (ห้า) วนั นบัจากวนัที่ถึงก าหนดช าระนัน้ 

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้ ไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดสิทธิในข้ออ่ืนๆ นอกจากการผิดนดัไม่
ช าระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนัน้ยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 45 (สี่สิบ
ห้า) วนั นับจากวนัที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขใน
ข้อก าหนดสิทธิและขอให้ผู้ ออกหุ้นกู้ แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังกล่าวไปยังส านักงานใหญ่ของผู้ ออกหุ้นกู้ แล้วโดยผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  
หรือผู้ ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้ รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้
ที่ยงัมิได้ท าการไถ่ถอนทัง้หมด  

(ค) หนีข้องผู้ออกหุ้นกู้  ซึ่งเป็นมลูหนีต้ามสญัญาเงินกู้  หุ้นกู้  ตราสารหนีห้รือ
ที่เกิดจากการด าเนินการทางการเงินอ่ืนใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้
รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับมูลหนีท้างการเงิน
หรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมลูหนีใ้นปัจจบุันหรืออนาคต เป็นมลูหนีท้ี่มี
เง่ือนไข หรือโดยประการอ่ืน) ที่ผู้ ออกหุ้นกู้ เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี ้
หรือเป็นผู้ ที่มีหน้าที่ต้องช าระหนีใ้นฐานะผู้ ค า้ประกัน ผู้ รับรอง หรืออาวัล
ตั๋วเงินถึงก าหนดช าระก่อนก าหนดช าระตามสัญญาหรือตราสารที่
เก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินตามมลูหนีเ้ดียวหรือหลายมลูหนีร้วมกนัเกินกวา่ 
50,000,000 (ห้าสิบล้าน)เหรียญสหรัฐ หรือ 2,000,000,000 (สอง
พันล้าน) บาท แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า หลังจากได้ค านึงถึง
ข้อก าหนดเร่ืองการบอกกลา่วที่ระบไุว้ในสญัญาหรือตราสารแล้วหรือพ้น
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผนัแล้ว 

(ง) หากผู้ ออกหุ้ นกู้ ต้องค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือค าชี ข้าดของ
อนญุาโตตลุาการ ให้ช าระเงินครัง้เดียวหรือหลายครัง้ โดยผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่
สามารถช าระหนีด้ังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษา
เสร็จเด็ดขาดหรือค าชีข้าดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนัน้ๆ และ
การไม่ช าระหนีด้งักล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของ 
ผู้ออกหุ้นกู้ ในการช าระหนีหุ้้นกู้ภายใต้ข้อก าหนดสิทธินี ้
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ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  
(ค)  หากผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 12.1 (จ)  

 ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระเงินต้น
พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนด
ช าระโดยพลันให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ทันที โดยให้ระบุกรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้
การที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ผิดนัดไม่ช าระเงินไม่ว่าจ านวนใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด 
หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งหรือมีการพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเป็น
ประการอ่ืน ให้ถือไว้ก่อนว่าได้มีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนัน้เกิดขึน้กับหุ้นกู้
ทัง้หมด 

 

(จ) มีการเร่ิมด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้      
ผู้ออกหุ้นกู้ ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือได้มีค าสัง่หรือมติ
ใดๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้  หรือมีการยึด/
อายดัทรัพย์สินของผู้ ออกหุ้นกู้ ตามค าพิพากษาหรือค าสัง่โดยชอบด้วย
กฎหมาย และการเร่ิมด าเนินการ ค าพิพากษา ค าสัง่หรือมติใดๆ มิได้ถกู
ยกเลิกหรือเพิกถอนหรือท าให้หมดสิน้ไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับ
จากวนัที่มีการเร่ิมด าเนินการหรือวนัที่มีค าสัง่นัน้ๆ  

(ฉ) ผู้ ออกหุ้นกู้ ด าเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการหรือขอเลิกกิจการของผู้ ออก 
หุ้นกู้  เว้นแต่ กรณีการเลิกกิจการของผู้ ออกหุ้นกู้ ดังกล่าว เป็นกรณีที่
เก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซึ่งตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของการ
ด าเนินการดงักล่าว นิติบุคคลที่จะคงอยู่ต่อไปจะเข้ารับเอาหนีส้ิน้หรือ 
ข้อผกูพนัทัง้หมดของผู้ออกหุ้นกู้ที่เก่ียวกบัหุ้นกู้ โดยชดัเจน 

11.2 เม่ือเกิดการผิดนดักรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ 11.1 หาก 

(ก)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นสมควร หรือ  

(ข)  เม่ือผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ว่าราย
เดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
(ห้าสิบ) ของหุ้นกู้ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมด หรือ  

(ค)  ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ  

(ง)  เป็นกรณีตามข้อ 11.1 (จ) และ (ฉ) 

ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะต้องมีหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ออกหุ้นกู้ ให้ท าการช าระเงินต้นพร้อม
ด้วยดอกเบีย้ตามหุ้นกู้ที่ค านวณจนถึงขณะนัน้ซึ่งถือเป็นอนัถึงก าหนดช าระโดย
พลนัให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ทนัที โดยให้ระบกุรณีที่เกิดขึน้นัน้ด้วย ทัง้นี ้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้
จะต้องยืนยันต่อผู้ ออกหุ้ นกู้ ว่าในความเห็นของผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  เหตุการณ์
ดงักล่าวท าให้ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขในข้อก าหนดสิทธินีไ้ด้
และมีผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้   
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96. อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้ แทนผู้ ถื อ 
หุ้นกู้ 

14. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

14.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ง) เข้าร่วมในการประชุมผู้ ถือหุ้ นกู้ ทุกครัง้และเสนอความเห็นต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้วา่ควรจะด าเนินการอยา่งไรในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืน ๆ ที่ มี  หรืออาจมี
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

13. อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

13.2 นอกเหนือจากบรรดาอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้จะมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(ง) เข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ทกุครัง้และเสนอความเห็นต่อที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นกู้ ว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผู้ ออกหุ้นกู้ ไม่ปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดสิทธิ หรือในกรณีอ่ืนๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกู้ อยา่งร้ายแรง 

10.  ก า ร แ ก้ ไ ข เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง
ข้อก าหนดสิทธิ 

16. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

16.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออก
หุ้นกู้และทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

16.2 ผู้ ออกหุ้นกู้ จะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้    
นายทะเบียนหุ้นกู้  และส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เม่ือได้รับการ
ร้องขอ 

15.    การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนดสิทธิ 

15.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ นอกเหนือจากข้อ 13.2 (ข) (1) และ 13.2 
(ข) (2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกหุ้นกู้และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นกู้  

15.2 ผู้ ออกหุ้ นกู้ จะจัดส่ง ข้อก าหนดสิทธิที่ แ ก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้              
นายทะเบียนหุ้นกู้  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแตว่นัที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดสิทธิ
และจะจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ เม่ือได้รับการร้องขอ 
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