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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

PTT Public Company Limited 
เสนอขาย 

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559”  
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.17 ตอป จํานวนประมาณ 2,970,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 2,970,000,000 บาท  

“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.53 ตอป จํานวนประมาณ 1,030,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทั้งส้ินประมาณ 1,030,000,000 บาท  

อันดับความนาเชื่อถือ AA+(tha) โดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 

เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน 

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

ผูจัดการการจัดจําหนาย 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ผูแทนผูถือหุนกู 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกู 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน วันที่ 27 เมษายน 2549 
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันที่ 17 พฤษภาคม 2549 

 กอนตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของหนังสือช้ีชวนนี้มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพย ท่ี เสนอขาย  หรือมิไดประกันราคาหรือ 
ผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนนี้แตอยางใด  ท้ังนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของ
หนังสือช้ีชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย 

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

 ท้ังนี้  การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนท่ีไดยื่นตอสํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลบังคับแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนใหแกผูลงทุน 

 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ช้ัน 15 อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บี เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการ
ของสํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 



 
Disclaimer 

 
หนังสือชี้ชวนนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรตอกลุมผูลงทุนทั่วไปและผูลงทุนสถาบันเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลง
ทุนใน “หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559” และ  
“หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” (รวมเรียกหุนกู
ชุดที่ 1 และ หุนกูชุดที่ 2 วา “หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงเปนหุนกูที่ออกและเสนอขายใน
กรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 32/2544  เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนาย
ไมอนุญาตใหใชขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวขึ้น
ใหมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดัง
กลาว หนังสือชี้ชวนนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนนี้ นักลงทุนจะ
ตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และ/
หรือหุนกูรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงาน
เกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอ
มูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้ หนังสือชี้ชวนมีขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณใน
อนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวของกับบทวิเคราะหและขอมูลอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผล
การดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่ยังไมอาจกําหนดไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความ
ในลักษณะดังกลาวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงขอความที่มีลักษณะ
เปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผล
ประกอบการในอนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น ผลที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจาก
ขอมูลที่ปรากฏอยูในขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณา
และไมอาจยึดถือเอาขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความ
ถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขได
โดยไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนายจะ
ไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมี
ความเสี่ยง ซ่ึงผูสนใจลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงตางๆที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของ
ตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะตอง
ไมถือวาขอมูลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือภาษี นักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง 

การจัดสงหนังสือชี้ชวนนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดยผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในหนังสือ 
ชี้ชวนนี้ถูกตองครบถวนสมบูรณไมวาในวันที่ออกหนังสือชี้ชวนนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ 
การจัดจําหนายและการคาสากลผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นในประเทศไทย 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 
(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดวย 

1. ธุรกิจกาซธรรมชาติ ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซ่ึงทําหนาที่จัดหากาซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและตาง
ประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการสํารวจและผลิตกาซธรรม
ชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)  และมี
การลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติอีกดวย 

2. ธุรกิจน้ํามัน การดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน 
(Oil Marketing) และการคาสากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนําเขาและการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการ 
ลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2546-2548 สวนใหญเปนรายไดจากการขายผลิตภัณฑ
น้ํามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากธุรกิจกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้  

ผลิตภัณฑ/บริการ ป 2546 (ปรับปรุงใหม) ป 2547  (ตรวจสอบ) ป 2548 (ตรวจสอบ) 
 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได       
1. ผลิตภัณฑกาซ 156,727.93 32.0 177,077.77 27.5 206,585.87 22.2 
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 294,281.00 60.1 424,841.98 65.9 655,338.86 70.5 
3.   ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
รวม 

38,704.48 
489,713.41 

7.9 
100.0 

42,773.80 
644,693.55 

6.6 
100.0 

67,791.36 
929,716.09 

7.3 
100.0 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา 
และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

      

1. กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 54,174.63 86.7 72,959.41 92.0 92,161.05 80.6 
2. กลุมธุรกิจน้ํามัน 5,581.44 8.9 5,640.94 7.1 7,252.65 6.3 
3.   กลุมธุรกิจปโตรเคมี 
4. กลุมธุรกิจการกลั่น 
รวม 

2,744.94 
- 

62,501.01 

4.4 
- 

100.0 

99.78 
636.31 

79,336.44 

0.1 
0.8 

100.0 

1,739.86 
13,205.20 

114,358.76 

1.5 
11.6 

100.0 
ภาษีอากร  14,413.93  18,676.57  25,565.62  
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 37,579.58  62,666.47  85,521.29  
กําไรสุทธิตอหุน (บาท) 13.43  22.40  30.57  
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นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล และมี
การบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท.ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและจริงจัง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท. บริษัทยอย และกิจการรวมคามีพนักงานรวมจํานวน 7,843 คน 

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ 

 ปจจัยเส่ียงที่สําคัญของ ปตท. ประกอบดวย 

 1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 
  1.1 การขยายธุรกิจอยางตอเนื่องสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.มีความซับซอนมากขึ้นดังนั้น 
หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวาง
ทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม และการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวม
ของ ปตท. 
  1.2 ความเสี่ยงในเรื่องการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไมสอดคลองกับแผนการขยายการลงทุนของ ปตท. 
อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการและขีดความสามารถในการแขงขันของ ปตท. 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
  2.1 ความเสี่ยงจากปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข  Take-or-Pay ของสัญญาซื้อกาซฯ ทั้งในสวนของ  Take-or-Pay ที่ได
เกิดขึ้นแลวในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได 
  2.2 ความเสี่ยงที่ภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปลี่ยนหลักการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซฯ และ/หรือ คาตอบแทนในการ   
จัดหาและจัดจําหนายกาซฯ 

  2. 3 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท. ซ่ึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก 

2.4 ผลการดําเนินงานของ ปตท.สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ ปตท.สผ. ซ่ึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณสํารองปโตรเลียม, ความไม
แนนอนทางธรณีวิทยา, การลงทุน, การผลิต  รวมถึงการลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงบางแหงมีความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ, การเมือง ฯลฯ 

  2.5 ทรัพยสินบางอยางของ ปตท. ไมอยูภายใตการบังคับคดี 

  2.6 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุน 
รายอื่น 

  2.7 ความเสี่ยงเนื่องจากการขาดแคลนน้ําเพื่อใชในกระบวนการผลิตของโรงงานปโตรเคมี  โรงกลั่นน้ํามันและ โรงแยก
กาซธรรมชาติของบริษัทในกลุม ปตท. ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 3. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
  การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไว  ดังนั้นหากโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด  จะ
สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท.ได 

 4. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 
  4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและเหตุ
อันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงไมสามารถ   
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย อาจสงผลตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. 
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 5. ความเสี่ยงทางการเงิน 
  5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท จะมีผลกระทบตอรายไดและกําไรขาดทุนของปตท. รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
  5.2 ปตท. อาจจําเปนตองใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. ในอนาคต  หาก ปตท. เห็นวาการดําเนินการ
ดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา 
  5.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซ่ึงอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว 

 ทั้งนี้รายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเส่ียง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเส่ียง 

 บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุนกูประเภทระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนผูถือหุนกู จํานวน 2 ชุด คือ “หุน
กูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2559”  และ “หุนกูไมมีประกันของบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2564” จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน ไมเกิน 4,000 ลานบาท เสนอขายแก 
นักลงทุนสถาบัน โดยหุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ระดับ AA+(tha) จากบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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 สวนที่ 2 หนาที่ 1  

สวนที่ 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียม รวมทั้งรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107544000108 

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

โทรศัพท : 0-2537-2000 

โทรสาร : 0-2537-3498-9 

วัตถุประสงคในการใชเงิน : เพื่อการลงทุน และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกูที่ครบกําหนดชําระ (Refinance) ในชวงระยะเวลา5 ป 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 

2.1.1 ความเปนมา 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 

2521 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม อยางไรก็ตามภายใตสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น รัฐบาลได
เล็งเห็นความจําเปนในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผน
การจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการ
แปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดตั้ง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภาครัฐคงสัดสวน
การถือหุนใน ปตท.ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท.คงสถานะเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะดังกลาว 
รวมทั้งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแลในดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมี
ผลใชบังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสรางหนวยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท.แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจัดตั้งบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1 ทั้งนี้ นับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งดังกลาว ปตท.ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ 
ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพื่อให ปตท.สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมี  
ประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา ใหคงอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของ ปตท. ตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ โดย
กําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว ส้ินสุดลงเมื่อ ปตท.ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ  

ณ ปจจุบัน ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,837,245,725 ลานหุน โดยเปนทุนชําระแลว 
27,972,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,797,245,725 หุน   

2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา 
 
ป 2543 

มกราคม : ปตท. ไดเขาสูระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หรือ Performance Agreement (PA) เปนครั้งแรก ซ่ึง
ระบบนี้จะมีการกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนแบบปตอป เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในดานประสิทธิภาพทางการ
เงิน ประสิทธิภาพทางกายภาพ คุณภาพการใหบริการ การดําเนินงานตามแผนรัฐวิสาหกิจ คุณภาพของแผนวิสาหกิจ 
และคุณภาพการบริหารและการกํากับดูแลที่ดี 

กุมภาพันธ : ปตท. และ Petronas ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ข้ึนในประเทศไทยเพื่อดําเนิน
ธุรกิจขนสงกาซธรรมชาติที่ไดจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area 
หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทยและไปยังชายแดนไทย - มาเลเซีย ใหบริการแยกกาซธรรมชาติ และขนสง
กาซหุงตมทางทอไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย จากนั้นในเดือนมีนาคมไดรวมกันจัดตั้ง Trans Thai-Malaysia 
(Malaysia) Sdn. Bhd. ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซหุงตมทางทอ
จากชายแดนไทย - มาเลเซียไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซียเปนหลัก 

                                                           
/1 ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่ 

เกี่ยวกับสภาพและการจัดตั้งบริษัทมาบังคับใช 
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เมษายน : ปตท. เริ่มเปดบริการคลังน้ํามันสระบุรี เพื่อจัดสงน้ํามันไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีความจุของ
ถังรวมทั้งส้ิน 70 ลานลิตร 

กรกฎาคม : ปตท. ไดติดตั้งหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติและอุปกรณรวมกาซธรรมชาติ ณ โรงแยกกาซธรรมชาติ
ระยอง สงผลใหกาซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ และมีคาความรอนคงที่เปนหนึ่งเดียว ทําใหปริมาณการสง
กาซธรรมชาติเพิ่มจากเดิมไดอีกไมต่ํากวา 100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาการรับภาระผูกพันที่จะตองจายคากาซธรรมชาติจาก 
สหภาพเมียนมารในสวนที่ไมไดรับในปสัญญานั้นๆ (Take-or-Pay)  ไปกอนแลวคอยทยอยรับคืน (Make Up) ในภาย
หลังโดยให ปตท. ชําระคากาซธรรมชาติ Take-or-Pay และ เปนแกนกลางในการจัดสรรภาระดังกลาวใหหนวยงานที่
เกี่ยวของแบงรับตามความรับผิดชอบโดย ปตท.  กฟผ. และลูกคาผูใชกาซธรรมชาติแบงรับภาระรอยละ 11.4  รอยละ 
12.8 และรอยละ 75.8  ตามลําดับ  

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

ตุลาคม : ปตท. ไดลงนามในสัญญาแมบท (Ratchaburi Master Gas Sales Agreement: RMGSA) กับ กฟผ. โดย กฟผ. จะเปนผู
รับประกันการรับกาซธรรมชาติข้ันต่ําสําหรับโรงไฟฟาราชบุรี และไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะเวลา 
25 ปกับบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด  

พฤศจิกายน : โครงการทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย กอสรางแลวเสร็จ โดย ปตท. เร่ิมรับกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร
เขาสูระบบในปริมาณ 280 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อนําไปใชในโรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธันวาคม : ปตท. รวมลงนามกับ กฟผ. และบริษัท ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (“บทม.”) ในการพัฒนาโครงการ
ผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant Project) ใหแก บทม. เพื่อใชในอาคาร
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ปตท. และ กฟผ. จะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อดําเนินโครงการ
ดังกลาว มูลคาประมาณ 60 ลานเหรียญสหรัฐ 

ป 2544 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ให ปตท. และ/หรือ บริษัทที่ ปตท. ถือหุนมากกวารอยละ 50 และ/หรือ 
บริษัทที่ ปตท. และหนวยงานของรัฐถือหุนรวมกันมากกวารอยละ 50 บริหารงานในรูปแบบบริษัทเอกชน  

 : ปตท. และกลุมผูขายกาซธรรมชาติแหลงบงกช รวมกันลงนามใน “ขอตกลงความรวมมือการซื้อขายกาซธรรมชาติ
แหลงบงกช” จากการที่ ปตท. จะนํายอดกาซสวนที่ไดรับเกินจากปริมาณขั้นต่ําตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหักลด
ปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาที่จะตองรับซ้ือตามสัญญาในอนาคต  

สิงหาคม : วันที่ 31 สิงหาคม 2544 กลุมผูขายกาซธรรมชาติแหลงบงกชตกลงในหลักการที่จะชดเชยสิทธิดังกลาวให ปตท. คิด
เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 863 ลานบาท โดย ปตท. ไดนําเงินบางสวนมอบใหรัฐบาลเพื่อนําไปลดภาระคาไฟฟาและติดตั้ง
เครื่องวัดหนวยไฟฟาใหแกประชาชน 

ตุลาคม : ปตท. ไดลงนามในขอตกลงความรวมมือการซื้อขายกาซธรรมชาติกับกลุมผูขายกาซธรรมชาติตามสัญญายูโนแคล 1 
กลุมผูขายกาซธรรมชาติตามสัญญายูโนแคล 2 และ 3 และกลุมผูขายกาซธรรมชาติจากแหลงทานตะวัน/เบญจมาศ 
จํานวน 3 ฉบับ โดยสาระสําคัญของขอตกลงมีดังนี้: ขอตกลงกับกลุมผูขายกาซธรรมชาติตามสัญญายูโนแคล 1 และ
สัญญายูโนแคล 2 และ 3 นั้น เปนการรับซ้ือกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาจํานวน 7.3 พันลานลูก
บาศกฟุต ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 และจํานวน 11 พันลานลูกบาศกฟุต ตั้งแตเดือนตุลาคม 
2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 ตามลําดับ โดยกลุมผูขายตกลงลดราคาสําหรับปริมาณสวนเพิ่ม โดยเปนสวนของสัญญา 
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ยูโนแคล 1 จํานวนประมาณ 207 ลานบาท และสวนของยูโนแคล 2 และ 3 จํานวนประมาณ 431 ลานบาท ซ่ึง ปตท. ได
รับเงินจากกลุมผูขายแลว และไดมอบเงินจํานวนดังกลาวใหแกรัฐบาล ทั้งนี้ ตามขอตกลงกับผูขายกาซธรรมชาตินั้น 
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาขางตน หาก  ปตท. รับกาซธรรมชาติไมไดตามปริมาณที่ตกลงเพิ่มขึ้นมานั้น ปตท. จะตอง
ชําระเงินดังกลาวคืนใหแกกลุมผูขายดวย ในอัตรา 28.3562 บาทตอหนึ่งพันลูกบาศกฟุต ในกรณีของสัญญายูโนแคล 1 
และอัตรา 39.1818 บาทตอหนึ่งพันลูกบาศกฟุต สําหรับสัญญายูโนแคล 2 และ 3 สําหรับปริมาณสวนที่รับไมได ใน
สวนสาระสําคัญของขอตกลงกับกลุมผูขายกาซธรรมชาติจากแหลงทานตะวัน/เบญจมาศ ซ่ึง ปตท.ไดตกลงรับซ้ือกาซ
ธรรมชาติเกินกวาปริมาณขั้นต่ําตามสัญญาอีกจํานวน 56 พันลานลูกบาศกฟุต ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2547 ซ่ึงขอตกลงดังกลาวทําใหสามารถประหยัดคากาซธรรมชาติประมาณ 512 ลานบาท โดยกลุมผูขาย 
ตกลงลดราคากาซธรรมชาติสําหรับปริมาณสวนเพิ่มนั้นในอัตรารอยละ 12 ของราคาซื้อขายกาซธรรมชาติตามสัญญา 
โดยมีขอกําหนดวา ปตท. จะตองรับกาซธรรมชาติสวนที่เพิ่มนั้นไมนอยกวารอยละ 75 ของปริมาณสวนที่เพิ่มที่ตกลง
กันในแตละปที่กําหนดตามสัญญา (Take-or-Pay) และหากกลุมผูขายไมสามารถจัดสงปริมาณกาซธรรมชาติสวนที่เพิ่ม
ดังกลาวใหแก ปตท. ได กลุมผูขายกาซธรรมชาติตกลงจายคาปรับ (โดยการใหเปนสวนลดราคากาซธรรมชาติแก 
ปตท.) ในอัตรารอยละ 12 ของราคากาซธรรมชาติตามสัญญา สําหรับปริมาณกาซธรรมชาติของสวนที่เพิ่มที่ขาดสง 
(Shortfall) ทั้งนี้ ปตท. จะนําสวนที่ประหยัดไดจากการเจรจาครั้งนี้ไปใชในการลดราคากาซธรรมชาติใหแกภาคการ
ผลิตไฟฟาและอุตสาหกรรมตอไป 

ธันวาคม  : PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) ไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญของ New Links Energy Resources Co., 
Ltd. (New Links) โดย New Links ถือหุนใน PT. Medco Energi International Tbk. (Medco) คิดเปนรอยละ 85.44 การ
ซ้ือหุนดังกลาวใชเงินลงทุนประมาณ 225 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเทากับเปนการซื้อหุน Medco ทางออมที่ราคา
ประมาณหุนละ 0.1975 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทําให PTTEPO ถือหุนคิดเปนรอยละ 40 ของทุนชําระแลวใน New Links 

ป 2545 

กุมภาพันธ : ปตท. และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซอีเทน และผลิตภัณฑเอทิลีน จากโครงการ
เพิ่มผลการผลิตเอทิลีนอีกจํานวน 300,000 ตันตอป ของ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด  ซ่ึงคาดวาจะเริ่มดําเนินการ      
เชิงพาณิชยในป 2548 

เมษายน  : วันที่ 25 เมษายน 2545 ปตท. และ กลุมผูขายกาซฯแหลงเอราวัณไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 (Fifteenth 
Amendment) โดย ปตท. ตกลงตออายุสัญญาฯเอราวัณออกไปจนหมดอายุสัมปทานในเดือนเมษายน 2555 สวนผูขาย
กาซฯจะใหสวนลดราคากาซฯรอยละ 2 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2545 จนถึงเดือนมิถุนายน 2549 และ สวนลดราคา  
รอยละ 7 ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 จนหมดอายุสัมปทาน นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ปตท. และ กลุมผูขายกาซฯ
แหลงยูโนแคล 2/3 ไดลงนามในสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 (Fourteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงขยายพื้นที่
ผลิตกาซฯตามสัญญาฯของสัญญาฯยูโนแคล 2/3 ใหครอบคลุมถึงแปลง 10A/11A สวนผูขายกาซฯจะใหสวนลดราคา
รอยละ 2 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 จนสัญญาฯหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2553 

กันยายน : ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับบริษัท อมตะจัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด สําหรับการจัดหากาซ
เพื่อจําหนายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

ตุลาคม : วันที่ 29 ตุลาคม 2545 ปตท. และ ผูขายกาซฯแหลงเยตากุนไดลงนามใน Side Letter Agreement ของสัญญา 
เยตากุน ซ่ึงชวยบรรเทาขอผูกพัน Take-or-Pay ของ ปตท. กลาวคือ ปตท.  ตกลงรับกาซฯเพิ่มขึ้นจาก 200  ลาน          
ลูกบาศกฟุตตอวันเปน 260 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในเดือนตุลาคม 2545 เนื่องจากประเทศมีความตองการใชกาซฯเพิ่ม
ข้ึนในชวงเวลานั้น โดยที่ถาหากในไตรมาสที่ 4 ของป 2545 ปตท. ไมสามารถรับกาซฯสวนเพิ่มจํานวน 60 ลานลูก
บาศกฟุตตอวันได ปตท. สามารถไปรับในป 2546 แทน โดยไมคิดเปนภาระ Take-or-Pay ของป 2545 นอกจากนี้ ผูขาย
กาซฯ ตกลงเลื่อนกําหนดการรับ DCQ ที่ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวันออกไปจากวันที่ 1 เมษายน 2547 จนกวาการ      
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กอสราง Compressor ที่ BVW#7 จะแลวเสร็จ แตไมเกินวันที่ 1 มกราคม 2548 และ หากการกอสราง Compressor ที่ 
BVW#7 ยังไมแลวเสร็จโดยมีสาเหตุจากความลาชาของการอนุมัติ EIA จะสามารถเลื่อนการรับกาซฯที่ 400 ลาน      
ลูกบาศกฟุตตอวันออกไปไดอีก 2 เดือน อีกทั้ง มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการรับกาซ Make-up จากแบบรายปเปนแบบราย
เดือน เพื่อให ปตท. สามารถ Make-up ใหหมดไดเร็วข้ึน สําหรับราคากาซฯ ทั้งสองฝายตกลงใหราคากาซฯสําหรับ
ปริมาณกาซฯสวนที่เกินกวา 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในชวงเดือนเมษายน 2547 – ธันวาคม 2550 มีคาเทากับรอยละ 
90 ของราคาน้ํามันเตา นอกจากนั้น ผูขายกาซฯตกลงใหเงินชวยเหลือในการดัดแปลงโรงไฟฟาราชบุรี เพื่อใหโรง     
ไฟฟาราชบุรีสามารถรับคาความรอนของกาซฯไดสูงขึ้น  กฟผ. ดําเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาราชบุรีเพื่อใหสามารถรับ
กาซธรรมชาติที่มีคาความรอนสูงขึ้นแลวเสร็จ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอตกลงกับ ปตท. และตอมาเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 3 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด 
(กฟผ. ไดโอนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมราชบุรี ชุดที่ 1 และ 2 ใหบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด ในวันที่                
18 เมษายน 2545) 

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

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

ป 2546 

กุมภาพันธ : ปตท. จัดตั้ง บริษัท ตลิ่งชัน แมนเนจเมนท แอนดเซอรวิส จํากัด ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจรับจางบริหารรานคาสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ ปตท. 
เปน Franchisee และรับจางบริหารสถานีบริการ ปตท. ซ่ึงตอมาในเดือนมิถุนายน 2546 ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท รีเทล 
บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด โดยที่ ปตท. ถือหุน (สามัญ) รอยละ 49 กลุมเจริญโภคภัณฑและกลุมทิพยประกันภัย ถือหุน 
(บุริมสิทธ์ิ) รอยละ 31 และรอยละ 20 ตามลําดับ 

เมษายน : ไดมีการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย และ การไฟฟานครหลวง เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับลูกคาบริเวณสนามบิน  
สุวรรณภูมิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีทุนชําระแลว 50 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 35 ของทุนชําระแลว 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให ปตท. และบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหมสามารถขอรับการ
สงเสริมการลงทุน และไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และ
เห็นชอบมิใหนําคําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใชบังคับแก ปตท. และ
บริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม รวมทั้งมิใหนําประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ
การสงเสริมการลงทุนในสวนที่ใชพิจารณาโครงการลงทุนที่เปนรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบังคับ
กับ ปตท. ดวย 

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

 : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุมผูขายกาซฯ แหลงทานตะวันและเบญจมาศ (B8/32) ไดลงนามในสัญญา     
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (Third Amendment) โดย ปตท.และผูขายกาซฯ จะขยายระยะเวลาในการซื้อกาซฯ สวนเพิ่ม
ออกไปเปนเวลา 3 ป 10 เดือน จากวันที่ 1 มีนาคม 2547 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยปริมาณกาซฯ สวนที่เกินกวา 
145 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน จะมีสวนลดราคารอยละ 12 

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

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนกับตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป จํานวน 792,141,000 หุน 
ในราคาหุนละ 30 บาท  เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 

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

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดอนุมัติและออกบัตรสงเสริมการลงทุน
สําหรับโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5 โดยจัดอยูในประเภทกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ (กิจการ
สาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน) 

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

ป 2547 

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

 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กับกลุมผูผลิตกาซ
ธรรมชาติ แหลงอาทิตย ไดแก บริษัท ปตท.สผ.จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด และบริษัทโมเอโกะ
ไทยแลนด จํากัด โดยมีปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลาอยางนอย 
20 ป โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซธรรมชาติ ประมาณตนป พ.ศ. 2550 

กุมภาพันธ : ปตท. แลกหุนสามัญเดิมในโรงกลั่นบางจากทั้งหมดเปนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย(Depository 
Receipt : DR) ในอัตรา 10 : 5 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 20.01 เปนรอยละ 9.28 และจะ
ลดลงเปนรอยละ 6.20 เมื่อผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ DR หุนกูเปนหุนสามัญทั้งหมด (Fully Diluted) โดยมีระยะ
เวลาหามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับตั้งแตวันแรกที่ทําการซื้อขาย DR คือตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 18 

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

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ใหเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) จํานวนรวม 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท  เขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกัน ปตท. ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทไทยลูบเบส 
จํากัดและบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ใหกับไทยออยล และนําเงินที่ไดทั้งหมดมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO ทํา
ให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยลหลังเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคือ
รอยละ 49.54 

 : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญารวมทุนกับบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเคมีคือ บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จัดตั้ง
บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด โดยมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 40:20:20:20 ตามลําดับ เพื่อกอสรางโรงงานและดําเนินการ
ผลิตสารฟนอลปริมาณ 200,000 ตันตอป 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ปตท. กับ บริษัท เวียดนามออยแอนดกาซ คอรปอเรชั่น จํากัด (ปโตรเวียดนาม) ไดลง
นามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดในโครงการวางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติทางตอนใต ของ
ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความตองการกาซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใตของประเทศเวียดนามที่
มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

มิถุนายน :  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547  ปตท. และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซแอลพีจีและ
เอ็นจีแอล โดย ปตท. จะจัดสงกาซแอลพีจีเพิ่มขึ้น 13,000 ตันตอเดือน และเอ็นจีแอลเพิ่มเปน  380,000-470,000 ตัน  
ตอป  เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการเพิ่มกําลังการผลิตโอเลฟนส จากการปรับปรุงหนวยการผลิตที่ 1 ซ่ึงจะ     
แลวเสร็จในป 2549 

 :  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 ปตท.  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  และ บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียร่ิง              
คอนซัลแตนส จํากัด  ไดลงนามบันทึกขอตกลงการศึกษาความเปนไปไดโครงการติดตั้งระบบทําความเย็นและผลิต 
ไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค  รังสิต 

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนโครงการ     
ทอสงกาซฯ ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจการที่ให
ความสําคัญเปนพิเศษ 

สิงหาคม :  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547  ปตท. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดลงนามบันทึกขอตกลงซื้อขาย
กาซธรรมชาติ จํานวน 2 ฉบับ ไดแก บันทึกขอตกลงซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมสงขลา 
พระนครใต พระนครเหนือ และบางปะกง ของ กฟผ. ในชวงป 2550 – 2553 กําลังการผลิตรวม 2,800 เมกะวัตต โดยมี
ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติ เฉลี่ย 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และบันทึกขอตกลงใชกาซธรรมชาติรวมกับ
น้ํามันเตาสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนบางปะกงและพระนครใต โดยมีปริมาณซื้อขายกาซธรรมชาติข้ันต่ําเฉลี่ยรวม 
215 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 10 ป เร่ิมตั้งแตป 2549  

  

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 19 

 : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให ปตท.เขารวมทุนกับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
จัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ในสัดสวน 50:50 เพื่อดําเนินโครงการอีเทนแครกเกอร และโรงผลิตเม็ดพลาสติก
โพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 410,000 และ 300,000 ตันตอป ตามลําดับ โดยมีเงินลงทุน
โครงการประมาณ 444 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาสที่ 1 ป 2551 

 :  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที แอ็ลเอ็นจี จํากัด เพื่อประกอบกิจการใหบริการและจัดการ    
เกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) คลังสํารอง LNG และโรงเปลี่ยน
สถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุน 100% 

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

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

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

 :  ครม. เห็นชอบให ปตท. ปรับโครงสรางหนี้บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด โดยใหเชลลขายหุนทั้งหมดให ปตท. 
เขาถือสิทธิแทนพรอมปลดภาระผูกพันของเชลลตามที่กําหนดในสัญญาจัดสรางและประกอบกิจการโรงกลั่น
ปโตรเลียม 

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

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

 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซ      
ธรรมชาติ เพื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแกงคอย จังหวัด สระบุรี  รวมกําลัง
การผลิตทั้งส้ิน 1,468 เมกะวัตต ในชวงป 2550-2575 โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ เฉลี่ยประมาณ 125 ลาน   
ลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 และ เพิ่มเปน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตั้งแต ป 2551 เปนตนไป 

 :  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 ปตท. ลงนามโอนหุนในการปรับโครงสรางหนี้บริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด 
(RRC) โดยการเขาซ้ือหุนและรับโอนหุน RRC จากบริษัท Shell จํานวนรอยละ 64 ซ่ึงสงผลให ปตท.เปนผูถือหุน   
รอยละ 100 ใน RRC ซ่ึงมีกําลังการกลั่น 145,000 บารเรลตอวัน  

ธันวาคม :  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนแผนแมบทระบบ 
ทอสงกาซฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ของ ปตท. เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนกอสรางระบบทอสง          
กาซธรรมชาติ จํานวน 11 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ พรอมทั้ง
เห็นชอบในหลักการการจัดหากาซธรรมชาติระยะยาว โดยมอบหมายให ปตท. จัดทําแผนการนําเขา LNG เพื่อ       
เสริมสรางความมั่นคงในการจัดหากาซธรรมชาติในระยะยาว 
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 สวนที่ 2 หนาที่ 20 

 : เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย  ปตท. และ เปโตรนาส  ในฐานะผูซ้ือรวม ได      
ลงนามใน  Settlement Agreement และ Supplementary Agreement กับกลุมผูขายกาซธรรมชาติ ในพื้นที่พัฒนารวม
ไทย-มาเลเซีย แปลง JDA A18 ไดแก องคการรวมไทย-มาเลเซีย (MTJA),  Petronas Carigali (JDA) Sdn.Bhd., 
Amerada Hess Oil Company of Thailand Co. และ Amerada Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited. ในการ
แกไขปญหา Take-or-Pay โดยการประนีประนอมที่จะไมเกิดภาระทางการเงินใดๆ พรอมกับขอตกลงในการจัดหากาซ
ธรรมชาติ เพิ่มขึ้นในระยะยาวในราคาที่ลดลง 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับ 
โครงการตางๆ ตามแผนแมบททอสงกาซธรรมชาติ ดังนี้ 

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

โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ  

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

ป 2548 

มกราคม : เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และธนาคารออมสิน ไดลงนามในบันทึกความ 
เขาใจในการเขารวมทุนกับกระทรวงการคลัง ในฐานะผูมีสิทธขาดในการจัดหาผูรวมลงทุนตามแผนฟนฟูกิจการของ
บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เพื่อที่ ปตท. จะสามารถเขาตรวจสอบสถานะและมูลคา
ของ TPI และบริษัทยอยไดอยางละเอียดครบถวน โดยในเบื้องตนคาดวากระทรวงการคลังจะจัดสรรหุนให ปตท.    
รอยละ 30 ทั้งนี้ การเขารวมลงทุนใน TPI จะทําให ปตท.สามารถใชธุรกิจของ TPI ในปจจุบันเปนฐานในการขยายการ    
ลงทุนของ ปตท. ไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully Integrated) และจะมุงเนนการใชประโยชนจากศักยภาพ
ของธุรกิจที่เกื้อกูลกัน  

 : เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2548 ปตท. ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายเอทิลีนกับบริษัท Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. และ
บริษัท Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพื่อการสงออก ระยะเวลา 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 มกราคา – 31 ธันวาคม 2548 
โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตันตอป ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวจะชวยใหกลุมธุรกิจในเครือ 
ปตท.สามารถขยายปริมาณการคาผลิตภัณฑปโตรเคมีสูตลาดตางประเทศใหไดมากขึ้น และเปนการสรางมูลคาเพิ่มให
กับกาซธรรมชาติในอาวไทย 

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 40 ที่ถือในบริษัท New Links Energy 
Resources Limited (New Links) ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) ไดรับคาหุนและคาเงินชดเชยรวมเปน
เงินทั้งส้ิน 236.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,102 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 38.33 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ) โดยมูลคาที่ซ้ือมาในป 2544 ที่ 226.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,898 ลานบาท ที่อัตรา        
แลกเปลี่ยน 43.73 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการที่ผานมา PTTEPO ไดรับเงินปนผลทั้งส้ิน 33 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 1,419 ลานบาท) การขายหุนครั้งนี้ เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. ที่ตองการให 
ปตท.สผ. เนนการลงทุนโดยตรงในแหลงปโตรเลียมแทนการลงทุนผานบริษัท โฮลดิ้ง 
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เมษายน : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนรวมกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
(NPC) และบริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
(PTTPM) ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่รอยละ 50:25:25 ตาม
ลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลีเมอร ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. 
ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซ้ือวัตถุดิบและบริการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร     
จัดการการตลาดการจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพื่อสรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑ
โพลิเมอร 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษัทยอยของ PTTEPO ไดลงนามในสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหลงกาซธรรมชาติชามส (Shams) ของโครงการโอมาน 44 กับ    
รัฐบาลของรัฐสุลตานโอมาน โดยมีแผนที่จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติที่อัตราการผลิต 50 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ
คอนเดนเสทที่อัตรา 3,000 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ ถือวาเปนผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของ ปตท.สผ. ที่สามารถขายกาซ     
ธรรมชาติใหแกประเทศในตะวันออกกลางไดเปนครั้งแรก 

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัล
ไทย หรือ TPI ในสัดสวนรอยละ 31.5 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ TPI (ซ่ึงจะปรับลดลงเหลือรอยละ 30 ภายหลังจาก 
TPI ออกหุนเพิ่มเติมเพื่อเสนอขายใหแกพนักงาน TPI และบริษัทยอย) คิดเปนเงินประมาณ 20,270 ลานบาท อยางไร  
ก็ตาม การซื้อขายหุน ตลอดจนราคาซื้อขายสุดทายของหุน TPI ยังขึ้นอยูกับผลการตรวจสอบสถานะ TPI และบริษัท
ยอยในรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน ความสําเร็จของการออกจากแผนฟนฟูกิจการของ TPI รวม
ถึงการเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจของ TPI  

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ซ่ึง 
ปตท.และบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รวมทุนจัดตั้งในสัดสวน 50:50 ขยายกําลังการผลิต Ethane Cracker 
จาก 410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ    
หนาแนนต่ํา (LDPE) ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาดกําลังการผลิต 400,000 ตันตอป ทั้งนี้ 
โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 944 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราหนี้สินตอทุน 1:1 คิดเปนเงิน   
ลงทุนสวนของ ปตท.ประมาณ 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 1 ป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษัทยอยของ PTTEP ME ไดลงนามสัญญาเพื่อการ
สํารวจและพัฒนาปโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กับ National Iranian Oil Company (NIOC) ซ่ึง
เปนบริษัทน้ํามันแหงชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน โดยไดรับสิทธิในการสํารวจและพัฒนาเปนระยะเวลา 25 
ป รวมทั้งเปนผูดําเนินการและถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียมแปลงซาเวห (Saveh) ซ่ึง
เปนแปลงสํารวจบนบก มีพื้นที่ประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร การลงทุนครั้งนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ 
ปตท.ที่ตองการให ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสงผลให ปตท.มีทุน
จดทะเบียนทั้งส้ินจํานวน 27,972,457,250 บาท แบงออกเปน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท และ
ในวันเดียวกัน ปตท.ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทอีกจํานวน 400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
27,972,457,250 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 28,372,457,250 บาท แบงออกเปนจํานวน 2,837,245,725 หุน 
โดยการออกหุนใหมจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญ    
แสดงสิทธิที่ ปตท.จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงานปตท. และ พนักงาน บริษัทใน
เครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนของ ปตท.ประจําป 2548 
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มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ธนาคารออมสิน กองทุนรวม
วายุภักษหนึ่ง (วายุภักษ) และสถาบันอื่นๆ ไดเขารวมลงนามในสัญญาซื้อขายหุนของบริษัทปโตรเคมีกัลไทย จํากัด 
(มหาชน) (TPI) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในการเขารวมลงทุนและซื้อหุน TPI ที่ราคา 3.30 บาทตอหุน 
จํานวน 17,550 ลานหุน เทียบเทารอยละ 90 ของหุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ TPI ภายหลังการ    
ซ้ือขายหุนแลวเสร็จ ทั้งนี้ ภายใตสัญญาดังกลาว ปตท.ตกลงที่จะเขารวมถือหุน TPI รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมด       
ดังกลาว นอกจากนี้ กบข. ธนาคารออมสิน และวายุภักษ ไดเขารวมลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนกับ ปตท.เพื่อ
สนับสนุนให ปตท.เขาบริหารจัดการกลุม TPI ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดรวมลงนามบันทึกความ
เขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
(SPRC) ซ่ึง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 36 ตามลําดับ ในขณะที่ CTTC ถือหุนใน SPRC รอยละ 64 โดย
โครงสรางของการควบรวมกิจการจะอยูในรูปแบบของการแลกหุน โดยมี RRC เปนบริษัทหลัก ทั้งนี้ ภายหลังการแลก
หุนแลวเสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุนผาน CTTC) จะถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวมในสัดสวนรอยละ 62 
และ 38 ตามลําดับ และสนับสนุนใหนําหุนของบริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) 
และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คาดวาจะดําเนินการทํา IPO แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 
2548 ทั้งนี้ ปตท.มีแผนจะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุนที่ ปตท. ถือ    
บางสวน เพื่อทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.และ CTTC อยูในระดับเทากันที่ประมาณรอยละ 35 ซ่ึงจะทําให ปตท 
และ Chevron มีความเทาเทียมกันในการบริหารบริษัทที่เกิดจากการควบรวม 

 : เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวม ไทย – มาเลเซีย 
(Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กับบริษัทกลุมผูขายซึ่ง
ประกอบดวย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ 
Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ บริษัท 
ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเริ่มรับกาซฯ ในชวงกลางป 2551 ในปริมาณเริ่มตน 
เทากับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนเวลา 10 ปแรก และ 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวง 6 ปถัดไป อยางไร       
ก็ตามปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดถึง 470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวงป 2553 - 2555 ในกรณีที่มี
ปริมาณสํารองกาซฯ รองรับ สําหรับระดับราคากาซฯ จะอยูใกลเคียงกับระดับราคาเฉลี่ยของกาซฯ ในอาวไทย 

 : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดลงนามสัญญาซื้อหุน (Stock Purchase Agreement) ในสัดสวนการรวมทุน  
รอยละ 59.94 กับบริษัท โปโก โอเวอรซีส โพรดักชั่น บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และบริษัท โปโก         
โพรดิวซ่ิง (Pogo Producing Company) เพื่อจะเขาซ้ือหุนทั้งหมดของกลุมบริษัทโปโกในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดวย
หุนทั้งหมดในบริษัท ไทยโป จํากัด และหุนรอยละ 46.34 ในบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซ่ึงตามขอตกลง กลุม     
ผูซ้ือจะขายหุนรอยละ 10 ของสินทรัพยของกลุมโปโกที่ไดมาใหกับบริษัท พลังโสภณสอง จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การที่บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด ไดสละสิทธิที่จะเขาซ้ือหุนกอนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทําใหในที่
สุดแลวสัดสวนการรวมทุนของ PTTEPO ในโครงการ B 8/32 & 9A จะเปนรอยละ 25.0 โดยสัมปทานปโตรเลียม
แปลง B8/32 อยูในอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันผลิตปโตรเลียมประมาณวันละ 
98,800 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ สวนสัมปทานปโตรเลียมแปลง 9A อยูในอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 81      
ตารางกิโลเมตร ดังนั้น การเขาซ้ือหุนครั้งนี้ จะทําให ปตท.สผ.เกิดรายไดจากการขายปโตรเลียมทันที และจะทําให
ปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลว (Proved reserves) เพิ่มขึ้นประมาณ 52 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ทั้งนี้ การ
เขาซ้ือหุนครั้งนี้ จะบรรลุผลสําเร็จหลังจากไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทย 
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 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบบริษัท ปโตรเคมี  
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มีนโยบายที่จะปรับ
โครงสรางการถือหุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจของบริษัทในเครือ และนโยบาย
ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการวางแผนเชิง       
กลยุทธระหวาง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซ้ือไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4 และ
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพิ่ม สําหรับโครงการบงกช กับกลุมผูรวมทุนในฐานะผูขาย ประกอบดวย บริษัท ปตท. 
สํารวจและ ผลิต ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และบริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟค พีทีอี 
จํากัด เพื่อขยายพื้นที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิมใหครอบคลุมพื้นที่ปจจุบันของโครงการบงกชทั้งหมด นอกจากนี้ 
ปตทไดตกลงรับกาซธรรมชาติเพิ่มเติมเปนจํานวนทั้งส้ิน 61 พันลานลูกบาศกฟุต และ ผูขายจะชําระเงินลวงหนาให 
ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท ณ วันลงนามทําสัญญา 

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

 : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ในแปลง      
เมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กับบริษัท PT Medco E&P Merangin โดยมีสัดสวนการรวมทุน
รอยละ 39 ทั้งนี้ แปลงเมรางิน-1 มีพื้นที่ประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบนบก ทางใตของเกาะสุมาตรา ประเทศ 
อินโดนีเซีย จากการประเมินเบื้องตน คาดวาแปลงเมรางิน-1 เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเปนน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดที่
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ถืออยูจํานวน 8,483,000 หุน คิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 1.03ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 58 บาท คิดเปนเงินทั้งส้ิน 492,014,000 บาท ภายหลังการซื้อหุนดังกลาว 
ทําใหปตท. ถือหุน TOC ทั้งส้ิน ในสัดสวนรอยละ 49.99 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม จังหวัดอุดรธานีกับกลุม
บริษัทผูขายซึ่งประกอบดวยบริษัท Amerada Hess (Thailand) Limited, บริษัท APICO LLC, บริษัท Exxon Mobil 
Exploration and Production Limited, บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.สผ. 
สยาม จํากัด โดยปตท.จะเริ่มรับกาซฯ ในชวงปลายป 2549 ในปริมาณเริ่มตนที่ 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเพิ่มขี้น
เปน 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยจะนํากาซฯ ไปใชเปนเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟาน้ําพองของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดลงนามในสัญญาแบงปนผล
ผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสํารวจปโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพมา โดยมี ปตท.สผ.อ. 
เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนทั้งหมด ทั้งนี้ แปลง M11 ตั้งอยูในอาวเมาะตะมะ มีพื้นที่ประมาณ 7,200 ตาราง
กิโลเมตร การเขารวมทุนดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน     
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียม และรองรับความตองการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ไดมีมติอนุมัติ
การควบบริษัทระหวาง TOC กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ TOC 
จาก 8,211,500,000 บาท เปน 8,211,410,000 บาท โดยตัดหุนที่ยังไมออกจําหนายทั้งหมดจํานวน 9,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท ซ่ึงจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงเทากับทุนชําระแลว  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 24 

 : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ไดมีมติ
อนุมัติการควบบริษัทระหวาง NPC กับบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) 

 : เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต 
(Production Sharing Contract) ในโครงการกัมพูชา B นอกชายฝงประเทศกัมพูชา โดย ปตท.สผ.อ. จะเปนผูดําเนินการ
และถือสัดสวนรวมทุนรอยละ 30 ทั้งนี้ โครงการกัมพูชา B มีพื้นที่ประมาณ 6,551 ตารางกิโลเมตร และติดกับพื้นที่ 
คาดเกี่ยวไทย-กัมพูชา ทางดานทิศตะวันออก จากการประเมินดานธรณีวิทยาเบื้องตน คาดวาแปลง B เปนพื้นที่ที่มี  
ศักยภาพเปนกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (บางจาก) จํานวนประมาณ 100-120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิต
ภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของบางจาก โดย ปตท.ตกลงที่จะจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่ราคา 14-16 บาทตอหุน ซ่ึงราคาจองซื้อสุดทายจะปรับตามผลของการตรวจสอบสถานะสุดทาย อนึ่ง ภายหลัง
จากการเขาลงทุนในบางจากดังกลาว ปตท. จะมีสัดสวนการถือหุนในบางจาก (รวมหุนที่ถือผานบริษัท สยามดีอาร 
จํากัด) ไมต่ํากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

 :    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติดําเนินโครงการโรงแยกกาซฯ 
หนวยที่ 6 ขนาด 700-800 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดยใชเงินลงทุน 24,045 ลานบาท เพื่อผลิตอีเทนเปนวัตถุดิบใหเพียง
พอกับความตองการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด (PTTPE) โดยสามารถผลิต      
อีเทนได 630,000-737,000 ตัน/ป โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตัน/ป NGL 160,000-180,000 ตัน/ป คาดวาจะ
สามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 1/2552 

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

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ปตท.รวมลงนามกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนสง จํากัด 
(บขส.) ในบันทึกความเขาใจรวมเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งอุปกรณและดัดแปลงใช NGV ทั้งในรูปแบบของการติดตั้ง
อุปกรณใชกาซ NGV เพิ่มเติมใหเปนระบบเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel : DDF) และ การดัดแปลงเครื่องยนตดีเซล
เดิมใหเปนระบบเชื้อเพลิง NGV อยางเดียว (Dedicated NGV)   ในรถโดยสารประจําทาง ขสมก. รวมทั้งส้ิน 1,000 คัน 
และในรถโดยสารประจําทาง บขส. จํานวน 30 คัน  

กันยายน : ในวันที่ 12 กันยายน 2548 ปตท.ไดแจงไปยัง Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอยกเลิก
บันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และ กับ บริษัท สตาร 
ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (SPRC) เนื่องจากไมสามารถหาขอยุติรวมกันในสาระสําคัญบางประการในการทําสัญญา
ควบรวมกิจการไดตามเปาหมายและกําหนดเวลาที่วางไว อยางไรก็ดี การรวมปฏิบัติการกลั่นระหวาง RRC และ SPRC 
ยังคงถือปฏิบัติตอไปตามสัญญาที่มีอยูในปจจุบัน โดย ปตท. ยังคงถือหุน RRC และ SPRC รอยละ 100 และ รอยละ 36 
ตามลําดับ 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. รวมลงนามในกรอบความรวมมือดําเนินการ
ทดลองรวม 3 ฝาย เพื่อนํากาซธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตปโตรเลียม ณ ฐานผลิตหนองตูม-เอ จังหวัด
สุโขทัย ในโครงการเอส 1  ซ่ึง ปตท.สผ.เปนผูดําเนินการอยู ไปใชประโยชนโดยการแปรสภาพใหอยูในรูปของ LNG 
เพื่อแปรสภาพใหเปน CNG สําหรับจําหนายใหผูบริโภคใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในภาคขนสงตอไป  โดยโครงการ
ทดลองมีมูลคาประมาณ 130 ลานบาท 
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ตุลาคม : ในวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมีพิธีเปดตัวบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) อยางเปนทางการ ณ สํานัก
งานของบริษัท ชั้น 11 อาคารสํานักงานพระโขนง ทั้งนี้ เปนการรวมทุนระหวาง ปตท.  บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NPC) และ บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมี  
สัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ  

 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัททอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) (Thappline) คร้ังที่ 1/2548 และ 2/2548 ไดมี
มติพิเศษให Thappline ทําการเพิ่มทุน จาก 4,177.5 ลานบาท เปน 8,479 ลานบาท โดยการออกหุนบุริมสิทธิจํานวน 
43.015 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อใหบริษัทนําเงินจากเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระคาบริการรับลวงหนา (Tariff 
Prepayment - TPP) ใหแกผูถือหุนที่ยินยอมเพิ่มทุน ทั้งนี้ TPP ดังกลาวเปนเงินสนับสนุนที่ผูถือหุนไดใหแก Thappline 
ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลอง ตามสัญญาการใชบริการขนสงน้ํามันทางทอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดหนี้
ดังกลาวรวมดอกเบี้ยมีจํานวนประมาณ 4,301 ลานบาท เปนสวนของ ปตท. 1,294 ลานบาท ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2548 จึงปตท.ไดชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนใหกับ Thappline จํานวน 12,938,998 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และ 
Thappline ไดนําเงินดังกลาวมาชําระคืนคา TPP ใหแก ปตท.ในวันเดียวกัน อนึ่ง ภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาว สัดสวน
การถือหุนของ ปตท.ใน Thappline ไดเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 32.74 เปนรอยละ 31.4 

 : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (ฟวเจอรพารค) ไดรวมลงนามในขอตกลงการรวม
พัฒนาโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) สําหรับศูนยการคา  
ฟวเจอรพารค รังสิต  โดยโครงการมีกําลังผลิตความเย็น 2,150 ตัน และกําลังผลิตไฟฟา 4.9 เมกกะวัตต ใชเงินลงทุน 
ทั้งส้ินประมาณ 182 ลานบาท 

 : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด 
(TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงถือหุนอยู
ทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 คิดเปนจํานวน 73,060,000 หุน มูลคารวมทั้งส้ิน 2,300 ลานบาท และในวันที่ 15 ธันวาคม 
2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ปตท.สผ.ไดมีมติอนุมัติให ปตท.สผ.อ.ขายหุน TP ดังกลาวของ ปตท. 

 :  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.สนับสนุนใหบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด 
(มหาชน) (RRC) ดําเนินการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในไตรมาสแรก หรือตนไตรมาสที่
สองของป 2549 รวมถึงการออกหุนใหมเพื่อระดมทุน พรอมกับการเสนอขายหุนเปนครั้งแรกใหแกประชาชนและ
พนักงานของบริษัท โดย ปตท.จะลดสัดสวนการถือหุนใน RRC ลงจากรอยละ 100 เหลือไมเกินรอยละ 50 แตไม       
ต่ํากวารอยละ 45 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการชําระเงินลงทุนใน TPI หลังจากไดรับ รายงานผล
การตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทาย ซ่ึง ปตท.และกลุมผูรวมลงทุนหลักไดดําเนินการรวมกันเสร็จส้ิน        
เรียบรอย กอปรกับคําส่ังของศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเห็นชอบใหผูบริหารแผน TPI แกไข
ขอบังคับของบริษัทเพื่อใหผูบริหารแผนสามารถเรียกและจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน TPI หลังจาก TPI ออกจาก
แผนฟนฟูกิจการ เพื่อให ปตท. และกลุมผูรวมลงทุนหลักสามารถเสนอตัวแทนเปนกรรมการเสียงขางมากของ TPI    
ตอไป  
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ธันวาคม : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
(TOC) ไดรวมกันจัดประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของทั้งสองบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ เกี่ยวกับบริษัทใหม
ที่เกิดจากการควบบริษัท ระหวาง NPC และ TOC โดยที่ประชุมฯ อนุมัติใหใชชื่อบริษัทใหมวา บริษัท ปตท.เคมีคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ินจํานวน 11,311,410,000 บาท แบงออก
เปนหุนสามัญ 1,131,141,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนของ 
PTTCH ใหแกผูถือหุนของ NPC และ TOC ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของผูถือหุนของแตละบริษัท ณ วันที่ประชุม
ผูถือหุนรวมโดยจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนในอัตราสวน หุน NPC 1 หุนตอหุน PTTCH 1.569785330 หุน และหุน TOC 
1 หุนตอหุน PTTCH 0.784892665 หุน 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดย่ืนขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียนหุนสวน
บริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทคือ PTTCH จะรับไปซึ่ง
ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 7 
ธันวาคม 2548 เปนตนไป และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพย PTTCH เปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และเริ่มทําการซื้อขายบนกระดานหลักตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2548 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปตท. และบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (BCP) ลงนามความรวมมือขยายสถานี
บริการกาซ NGV อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงในรถยนต  บรรเทาผลกระทบในภาวะ
วิกฤตราคาน้ํามัน  โดย ปตท.จะเปนผูลงทุนกอสรางสถานีบริการ NGV  ในสถานีบริการน้ํามันบางจาก และ BCP จะ
ใหการสนับสนุนสถานที่ที่จะเปนจุดบริการกาซ NGV และรับกาซ NGV จาก ปตท.เพื่อใหบริการแกลูกคาที่สถานี
บริการน้ํามันบางจาก  ขณะนี้ ปตท.และ BCP จึงไดเริ่มการกอสรางสถานีบริการกาซ NGV ในสถานีบริการน้ํามันของ
บางจากแลว 3 แหง ไดแก สถานีบริการน้ํามันบางจาก สาขากิ่งแกว  สาขานวลจันทร และสาขาราษฎรบูรณะ  โดยการ
กอสรางจะแลวเสร็จและพรอมใหบริการกาซ NGV ไดในเดือนกุมภาพันธ 2549 นี้เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ปตท.และผูรวมลงทุนทุกราย ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคารออมสิน 
กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง ผูซ้ือเพื่อกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และผูซ้ือเพื่อกระจายหุนใหแกเจาหนี้ ไดชําระ
เงินลงทุนใน TPI เรียบรอยแลว โดยเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.จํานวน 20,270.25 ลานบาท คํานวณจากหุนสามัญ
ของ TPI จํานวน 6,142.5 ลานหุน ในราคา 3.30 บาทตอหุน 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548  บริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  (DCAP) ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนของ ปตท. โดย ปตท.  
ลงทุนรอยละ 35   บริษัทการไฟฟาฝายผลิต จํากัด (มหาชน) ลงทุนรอยละ 35 และการไฟฟานครหลวง ลงทุนรอยละ 30 
ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายไฟฟาจํานวน 50 เมกกะวัตต และน้ําเย็น 12,500 ตันความเย็น  ซ่ึงมีอายุสัญญา 25 ป มูลคาซ้ือ/
ขายรวมประมาณ 25,000 ลานบาท กับ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) เพื่อใชทําระบบปรับ
อากาศภายในอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากนี้ บริษัท DCAP ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายน้ําเย็นและไอน้ํา
กับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใชประโยชนในอาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความ
ตองการน้ําเย็นที่ 6,600 ตันความเย็น และความตองการไอน้ําที่ 8.6 ตันตอชั่วโมง 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 หัวขอที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 27 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจและผลิต 

การจัดหา การจัดจําหนายและการคาผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2548 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวนรวม 39 บริษัท ในจํานวนนี้มีบริษัทที่มีความเปนไปไดหรืออยูระหวางการขาย/
ถอนตัวหรือเลิกกิจการ จํานวน 3 บริษัท 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลักและธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 

2.2.1 ธุรกิจหลัก 
2.2.1.1 ธุรกิจกาซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการสํารวจและ
ผลิต การจัดหาจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย  ทั้งนี้ การสํารวจและ
ผลิตกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ ปตท.สผ. ซ่ึงเปนบริษัทที่มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในการสํารวจและผลิต
กาซธรรมชาติในประเทศไทย 

2.2.1.2 ธุรกิจน้ํามัน  

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน โดยครอบคลุมการตลาดคาปลีก การตลาดพาณิชย การตลาดตางประเทศ และผูคาน้ํามัน
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

(2) การคาสากล (Trading) ไดแก การนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภัณฑปโตรเลียม ซ่ึงรวมถึงวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑปโตรเคมีดวย 

นอกจากนี้ กลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันอีกดวย 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 
 ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นซ่ึงอยูภายใตการดูแลของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.  และมี

การลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของสายการเงินและบัญชีองคกร 
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ธุรกิจปโตรเคมี 
 บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด /1        50.03%
 บมจ. อะโรเมติกส (ประเทศไทย)/1   49.99%
 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน                 50.00%
 บจ. พีทีที โพลีเอททีลีน 50.00%
 บจ. พีทีที ฟนอล 40.00%
 บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง              50.00%
 บมจ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย /1  31.50%
ธุรกิจการกลั่น 
 บมจ. ไทยออยล  /1                 49.54%
 บมจ. โรงกลั่นน้ํามันระยอง     100.00%
 บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง    36.00%
 บมจ. บางจากปโตรเลียม/1        7.60% 

 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ บมจ. ปตท. และบริษัทในกลุม 

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

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

ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม) 

ธุรกิจน้ํามัน

การคาสากล (Trading) 
• น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
• ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
• ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
 

การจัดจําหนาย (Marketing) 
• ตลาดคาปลีก 
• ตลาดพาณิชย 
 
 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี 100.00% 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1  66.32% 
บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น             35.00% 
บจ.ไทยออยลเพาเวอร จํากัด   26.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย)  20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร 15.00% 

ธุร
กิจ

หล
ัก 

การ
ลงทุ

นใน
บร

ิษัท
ตา
งๆ

 

ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

บมจ. ปตท. 

/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอมูล ณวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
 

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

PTT International Trading Pte., Ltd. 100.00% 
 

บจ.ปตท.(กัมพูชา) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ 49.00% 
บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง 48.95% 
Vietnam LPG Co., Ltd. 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) 35.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย (Sanshui) 25.00% 
บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย 35.21% 
บจ.บริการน้ํามันอากาศยาน 16.67% 
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  /1 7.06% 
บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ 2.76% 
บริษัทที่อยูระหวางขาย/ถอนตัว/เลิกกิจการ 
กลุม PetroAsia จํานวน 2 บริษัท 15.00-25.00% 
บจ.ปตท.มารท 49.00% 
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2.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย รอยละการถือหุน ป 2546 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2547 
(ตรวจสอบ) 

 ป 2548                 
 (ตรวจสอบ) 

  ของบริษัท ลานบาท  รอยละ ลานบาท  รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซ บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ)  137,536.60 27.14 153,541.61 22.56 178,518.61 18.58

บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)  20,789.36 4.10 23,884.85 3.51 29,387.75 3.06
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 26,653.20 5.26 29,981.49 4.40 35,433.44 3.69
บจ ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - 1,652.55 0.24 2,605.46 0.27
หัก รายไดคากาซ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.  (24,230.16) (4.78) (26,314.75) (3.87) (30,377.44) (3.16)
หัก  คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม  (4,021.07) (0.79) (5,667.98) (0.83) (8,981.95) (0.93)

รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซ   156,727.93 30.93 177,077.77 26.02 206,585.87 21.50
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)  284,120.37 56.07 383,966.40 56.41 586,330.55 61.03

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 8,473.47 1.67 17,813.27 2.62 32,921.60 3.43
หัก รายไดคาน้ํามันดิบ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท.  (7,869.95) (1.55) (16,843.25) (2.47) (25,644.32) (2.67)
PTT Philippines,Inc. (PTTPI) 100.00 442.70 0.09 196.01 0.03 - -
PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 8,639.63 1.70 6,756.74 0.99 19,196.90 2.00
PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 474.78 0.09 796.42 0.12 1,277.65 0.13
บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 - - 31.59 - 196.90 0.02
กลุม Subic Bay 100.00 - - 9,352.57 1.37 12,624.41 1.31
บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) 100.00 - - 20,954.55 3.08 28,435.17 2.96
บมจ.ไทยลูบเบส (TLB) 55.00 - - 1,817.68 0.27 - -

รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   294,281.00 58.07 424,841.98 62.42 655,338.86 68.21
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ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย รอยละการถือหุน ป 2546 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2547 

(ตรวจสอบ) 
 ป 2548                  

 (ตรวจสอบ) 
  ของบริษัท ลานบาท  รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน)  23,836.40 4.70 41,176.74 6.05 52,678.03 5.48
บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) 50.00 - - 1,597.06 0.23 5,323.54 0.55
บ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00 - - - - 6,941.29 0.72
บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 50.03  /3 - - - - 2,848.50 0.30
Thai Olefins Public Co.,Ltd. (TOC) /2 14,868.08 2.93 - - - -

รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี   38,704.48 7.64 42,773.80 6.28 67,791.36 7.06
รวมรายไดจากการขาย   489,713.41 96.64 644,693.55 94.72 929,716.09 96.76
4.  อื่นๆ     
      4.1  รายไดอื่นๆ   5,344.40 1.05 8,788.84 1.29 9,434.98 0.98

4.2 กําไร(ขาดทุน) จาก 
อัตราแลกเปลี่ยน 

   
1,334.65 0.26

 
425.67 0.06 0.69 0.00

รวมรายไดอื่นๆ   6,679.05 1.32 9,214.51 1.35 9,435.67 0.98
5.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) 
      จากเงินลงทุนฯ 

  
10,342.21 2.04

 
26,741.97 3.93 21,651.26 2.25

รวมรายได   506,734.67 100.00 680,650.03 100.00 960,803.02 100.00
                               /1       ปตท.ถือหุน ปตท.สผ. ป 2546, 2547 และ 2548 ในสัดสวนรอยละ 63.61  65.98 และ 66.32 ตามลําดับ 
                  /2           ในป 2546 TOC มีสถานะเปน บริษัทยอยของ ปตท. โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 63.03  จนถึงเดือน ต.ค. 2546 จึงเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม 
                  /3      วันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัทเปนบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และนายทะเบียนหุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว   
  โดยสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน PTTCH คิดเปนรอยละ 50.03  สงผลให PTTCH มีสถานะเปนบริษัทยอยของ ปตท. 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

 เปาหมายการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. สวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกาซธรรมชาติ ซ่ึงขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงประมาณการวาความตองการใชไฟฟาในชวง 5 ป      
ขางหนา (2549-2553) จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6 ตอป ดังนั้น ปตท.จึงตองวางแผนการจัดหากาซธรรมชาติใหเพียงพอ
ทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบเครือขายทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ
เปนไปตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 ซ่ึงใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและ  
บนบกจํานวนรวม 11 โครงการ เชน โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3  โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ
และพระนครใต เปนตน   ทั้งนี้จะทําให ปตท. มีความสามารถในการสงกาซฯ ในทะเลและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 1,860 และ 2,300 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวันตามลําดับ โดยโครงการตาง ๆ ตามแผนแมบทฯ จะมีผลตอบแทนการลงทุนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ (Internal Rate of 
Return on Equity, IRROE) รอยละ 16  
 นอกจากนี้  เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ และเกิดประโยชนสูงสุดตลอดสายผลิตภัณฑ  ตลอดจนเปนการ
สนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีจากขั้นตนสูข้ันกลางและขั้นปลาย  ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกกาซอีเทน และโครงการ    
โรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ขนาดกําลังผลิต 700-800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (โดยมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนไมต่ํากวารอยละ 15)  
เพื่อผลิตกาซอีเทนสําหรับเปนวัตถุดิบใหกับโครงการอีเทนแครกเกอรขนาด 1,000,000 ตันตอป ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทที่รวมลงทุนระหวาง ปตท.กับ NPC (ปจจุบันควบรวมกิจการกับ TOC ภายใตชื่อบริษัทใหมวา บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
หรือ PTTCH)  และสนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีของบริษัทในกลุมไปยังธุรกิจปโตรเคมีข้ันปลายดวย นอกจากนี้ ปตท.ไดสงเสริมและ
สนับสนุนการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่สะอาดและไมสง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
 
2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 
 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเขาซ้ือหุนหรือ
ซ้ือกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและใหความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท โดยการลงทุนนั้นอาจจะเปนการลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษัทใน
เครือ ปตท.  ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนั้นๆ เปนสําคัญ   

 การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยรวมจะมีทั้งการลงทุนโดย ปตท.และการลงทุนโดยผานบริษัทรวมและ
บริษัทในเครือ  ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือหุนภายในกลุม ปตท.  นอกเหนือจาก
นโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน   ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจโดยพยายามสรางกลไกการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความชัดเจนและปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น    
ดังนี้ 

 1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี  มีลักษณะเปน Commodity และมีราคาตลาดอางอิงจากแหลงตาง ๆ 
ลักษณะการซื้อขายผลิตภัณฑ จึงเปนการซื้อขายโดยอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 

 2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เปนไปบนพื้นฐานของธุรกิจที่โปรงใส โดยจัดทํา
เปนสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ 
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 3. มีนโยบายการกํากับดูแล โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใส ผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ของแตละบริษัท มี
การคานอํานาจการบริหารจัดการ โดยผานคณะกรรมการบริษัทซ่ึงเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ในกรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด) 
ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย  

 4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท. มีทิศทางและนโยบายในการควบรวมกิจการ
ระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน  

 หากกลาวโดยรวมแลว ที่ผานมาการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. โดยเริ่มแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 
โดยที่ขณะนั้น รัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุน และมุงเนนในการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขา และเนื่องจากการลง
ทุนดังกลาวตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ข้ันตน โดยจัดตั้งบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และตอมา ไดมีการจัด
ตั้งบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ใชคอนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
(TOC) ใชแนฟทา ในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่การดําเนิน
ธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตามผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนส 
และ สายอะโรเมติกส ซ่ึงสายของผลิตภัณฑ  ปโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องตั้งแตข้ันตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งนี้ การที่จะใชวัตถุดิบ
ชนิดใดเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนดกอนการเริ่มดําเนินการกอตั้งบริษัท กอสราง      
โรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการลงทุนตองใชเงิน
จํานวนมาก  

 อยางไรก็ตาม ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นโดยกําหนดใหมีการรวมบริษัทที่มี
ลักษณะการดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสราง กลุมธุรกิจในรูปแบบ Integrated 
Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะของวัตถุดิบและ Value chain เปน Gas based และ Liquid based และใหมีการควบรวมกิจการ
ระหวาง NPC และ TOC เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซฯ (Gas based value chain) โดยผลิตภัณฑ
สวนใหญของกลุม ปตท. ไดแก ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส  อะโรเมติกส และ ปโตรเคมีปลายน้ํา ไดแก High Density Polyethylene 
รวมทั้งโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการไดแก Mono Ethylene Glycol และผลิตภัณฑตอเนื่อง   สวนกลุมธรุกิจปโตรเคมีของ TPI ซ่ึงมี
กระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ํามัน ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส  อะโรเมติกส ข้ันกลางประกอบดวย Styrene 
Monomer, Polyol และปลายน้ํา ประกอบดวย Expandable Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, Polyethylene และ polypropylene เปนตน  

นโยบายของ ปตท.ที่เก่ียวของกับกลุมธุรกิจการกลั่น 

โดยที่บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยองจํากัด (มหาชน) (RRC) บริษัทยอยที่ ปตท. ถือหุนรอยละ 99.99 อยูในระหวางการยื่นขออนุญาต
เสนอขายหุน จึงขอชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวของกับกลุมธุรกิจการกลั่นเรื่องการขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง RRC กับโรงกลั่นน้ํามันอื่นใน
กลุม ปตท. ทั้งนี้ ปตท.เห็นวาไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางโรงกลั่นน้ํามันในกลุมของ ปตท. เนื่องจาก 

• ปริมาณความตองการน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศ อยูในสภาวะที่สมดุลกับกําลังการผลิตของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ      
โดยรวม (พิจารณารวมถึงกําลังการผลิตของโรงกลั่นที่ใชในการผลิตวัตถุดิบเพื่อขายใหแกโรงงานปโตรเคมี และการขายสงออกน้ํามันสําเร็จ
รูปบางสวน) ดังนั้น โรงกลั่นน้ํามันในประเทศเกือบทุกแหงจึงสามารถดําเนินการกลั่นไดเต็มกําลังการผลิต  

• ในป 2548 ปตท. มีสวนแบงการตลาดคาปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศสูงที่สุดถึงรอยละ 34.6 หรือเทากับ 14,802 ลานลิตร   
ตอป ดังนั้น ขอตกลงที่ ปตท. จะรับซ้ือน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นทุกแหงที่ ปตท.ถือหุน รวมถึง RRC คิดเปนปริมาณรวมประมาณ 10,347 
ลานลิตรตอป จึงยังไมเพียงพอตอความตองการเพื่อปอนตลาดคาปลีกของ ปตท. นอกจากนั้น ตามขอตกลงซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูปกับโรงกลั่น
ทุกแหงยังกําหนดใหใชราคาตลาดที่แขงขันได (Competitive Commercial Arm’s Length) เปนเกณฑสําหรับการซื้อขายดังกลาว 
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• ปตท.มีขอตกลงกับโรงกลั่นทุกแหงรวมถึง RRC ที่จะจัดหาน้ํามันดิบที่ใชในการกลั่นในราคาตลาด (Competitive Commercial 
Arm’s Length) ซ่ึงเปนธุรกิจปกติของ ปตท. 

• ในกรณีที่ความตองการน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นมากกวากําลังการกลั่นที่มีอยูในปจจุบัน ปตท. จะพิจารณาถึงความพรอมของ
โรงกลั่นแตละแหงที่ ปตท.ถือหุน ที่ประสงคจะขยายกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงกลั่นของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ซ่ึง ปตท.   
ยังคงใหความสําคัญในฐานะโรงกลั่นหลักดวย โดยการศึกษาความพรอมดังกลาวจะครอบคลุมถึงปจจัยตางๆ อาทิ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ 
โรงกลั่นแตละแหงมีอยู  ผลประโยชนรวมที่โรงกลั่นจะไดรับเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการทํา Synergy กับบริษัทอื่นและบริษัทในกลุม ปตท. อื่น    
ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายงาน  รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 

แนวนโยบายของ ปตท.เก่ียวกับการควบรวมกิจการระหวาง RRC และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) 

• ปตท.ไดกําหนดเปนนโยบายชัดเจนที่จะสงเสริมใหบริษัทในกลุม ปตท. พยายามสรางใหเกิด Synergy ระหวางกันใหมากที่สุด 
ดังนั้น การที่ RRC และ ATC ตกลงรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการขยายงานรวมจึงสอดคลองกับนโยบายดังกลาว เนื่องจากเปนการ
สราง Synergy ระหวางโครงการขยายงานซึ่งจะเปนการเพิ่มมูลคารวมและยังเปนการลดความเสี่ยงทางธุรกิจใหกับทั้ง RRC และ ATC รวมทั้ง
การประสานงานดานการผลิตระหวางหนวยผลิตปจจุบันของทั้งสองบริษัท  ซ่ึงอาจจะดําเนินการดวยการทําเปนขอตกลงทางการคาหรือขอ  
ตกลงรูปแบบอื่นๆ 

• ในกรณีที่การศึกษาพบวาการที่จะกอใหเกิด Synergy ระหวาง RRC และ ATC ไดสูงสุด อาจจําเปนตองควบรวมกิจการเขาดวย
กัน ปตท. ก็ยังจะตองพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย เชน ประโยชนทางดานภาษีเงินไดที่อาจเปลี่ยนแปลงไป  ขอผูกพันทางธุรกิจตาง ๆ 
ขอตกลงตามสัญญาเงินกู รวมทั้งความประสงคของผูถือหุนอื่นๆ ของ RRC และ ATC ในการควบรวม 

• ปตท. จึงเห็นวาแนวทางควบรวมกิจการระหวาง ATC และ RRC ยังจะตองทําการศึกษาความจําเปนและความเหมาะสมใน   
ทุกดานซึ่งจําเปนตองใชเวลาศึกษาโดยละเอียดรอบคอบกอนการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

สําหรับขอกังวลเกี่ยวกับการที่จะมีการสรางโรงกลั่นน้ํามันใหม (Greenfield Refinery) เพิ่มเติมในอนาคตนั้น แมวาบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจการกลั่นน้ํามันแตละแหงจะมีแผนการขยายงานอยางตอเนื่องในชวงเวลา 4 – 5 ปขางหนา แตการขยายงานดังกลาวจะเปนการขยายกําลัง
การผลิตของหนวยกลั่นที่มีอยูในปจจุบัน (Debottlenecking) ซ่ึงใชเงินลงทุนไมสูงมาก และใหผลตอบแทนสูง เนื่องจากเปนการใชประโยชน
จากโครงสรางโรงกลั่นเดิมที่มีอยู สําหรับการสรางโรงกลั่นใหม (Greenfield Refinery) นั้น ปตท.เชื่อวาจะยังไมเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ 
และ ปตท.ไดกําหนดเปนนโยบายที่จะทําการศึกษาเพื่อปรับโครงสรางธุรกิจการกลั่นน้ํามัน ซ่ึงรวมถึงความเปนไปไดในการควบรวมบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันที่ ปตท. เปนผูถือหุนใหญทุกบริษัทใหเปนบริษัทเดียว ในทํานองเดียวกันการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมี โดย
บริษัทที่ควบรวมดังกลาวจะทําหนาที่รับผิดชอบ และกําหนดแนวทางการขยายธุรกิจในระยะยาวของกลุมธุรกิจการกลั่นน้ํามันทั้งหมดของ 
ปตท. ซ่ึงรวมถึงแนวทางการลงทุนในโรงกลั่นน้ํามันใหมดวย โดย ปตท.มีนโยบายที่จะปรับโครงสรางบริษัทในธุรกิจการกลั่นใหแลวเสร็จ
กอนที่จะมีการสรางโรงกลั่นน้ํามันใหมดังกลาว 

 การลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ของ ปตท. 
 โดยที่  TPI ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร  ซ่ึงใชวัตถุดิบจากน้ํามันดิบ (Crude oil) ในกระบวนการผลิต โดยรับ
จากโรงกลั่นน้ํามันของตนเองเปนหลัก  กลุมโรงงานปโตรเคมีของ TPI ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ํา ไดแก โอเลฟนส อะโรเมติกส  ซ่ึงจะ
เปนวัตถุดิบปอนใหแก ปโตรเคมีข้ันกลาง และขั้นปลายของตนเองเชนกัน จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑปโตรเคมีสวนใหญของ TPI ไมซํ้าซอนกับ
ผลิตภัณฑ ปโตรเคมีของกลุม ปตท. สวนทางดานธุรกิจการกลั่นของ TPI ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามประเภทของโรงกลั่นโดยทั่ว
ไป โดยมีปริมาณการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณรอยละ 12 ของปริมาณการผลิตของประเทศ และจําหนายในประเทศเพียงรอยละ 6 ของ
ปริมาณการจําหนายในประเทศ โดยเปนการขายผานสถานีบริการของ TPI ซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศรวม 73 สถานีบริการ หรือคิดเปนรอยละ 
0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานีบริการทั้งหมดในประเทศ ที่เหลือเปนการขายโดยตรงใหกับ ลูกคาอุตสาหกรรม ลูกคาขายสง และสงออก ซ่ึงเปน
การทําธุรกรรมทางการคาเปนปกติ และไมถือเปนการแขงขันกันทางการธุรกิจ ปตท. จึงอาจใชชองทางการจําหนายดังกลาวที่มีอยู เสริมการ 
ทําการตลาดของกลุม ปตท. และ TPI   
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 อนึ่ง การเขาลงทุนใน TPI ซ่ึงเปนบริษัทมหาชนเชนเดียวกัน จึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก ปตท. จะลงทุนใน TPI 
รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูรวมลงทุนรายใหญรายอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคารออมสิน กองทุน
รวมวายุภักษ 1 และกลุมธนาคารเจาหนี้เงินกู จะถือหุนใน TPI รวมกันรอยละ 38.5 ซ่ึงจะเปนกลไกหนึ่งในการรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
ทุกฝาย  นอกจากนี้ การเขาลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะชวยเสริมความเขมแข็งให TPI และกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.       
เนื่องจากมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เปนความตองการของตลาด และสามารถเปนกาวกระโดดในการ
เปนผูนําในธุรกิจ 
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3. การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจกาซธรรมชาติ 
ณ ปจจุบัน ปตท.และบริษัทในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจรเพียงรายเดียวใน

ประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแตการสํารวจและผลิต การจัดหา การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ และการจัดจําหนาย โดย 
ปตท.เปนเจาของและผูดําเนินการโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเปนผู
ดําเนินการจัดหา ขนสงกาซธรรมชาติทางทอ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ และดําเนินธุรกิจแยกกาซธรรมชาติรายใหญที่สุดในประเทศไทย 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานภายในของ ปตท. และบริษัทใน
กลุมที่ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ โดยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติของ ปตท. แบงออกเปน 4 หนวยธุรกิจยอย ไดแก  

(1) หนวยธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ รับผิดชอบจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงกาซธรรมชาติทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อจําหนายใหกับลูกคาผูใชกาซธรรมชาติรายใหญ 

(2) หนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการ บํารุงรักษา และพัฒนาระบบทอสง
กาซธรรมชาติ  

(3) หนวยธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติ ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวนทั้ง
ส้ิน 5 โรง  โดยโรงแยกกาซฯ หนวยท่ี 5 ของ ปตท.ไดกอสรางแลวเสร็จและไดเร่ิมทดสอบการผลิตปลายเดือนธันวาคม 
2547 และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2548 เปนตนมา 

(4) หนวยธุรกิจทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบทอจัดจําหนาย
กาซธรรมชาติซ่ึงเปนทอยอยที่ตอเช่ือมจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยังลูกคาอุตสาหกรรม 
เพื่อจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมตางๆ  

ในป 2548 ปตท. มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑกาซรวม 178,518.61 ลานบาท และมีรายไดจากการจําหนายกาซปโตรเลียม
เหลวใหกับผูบริโภคผานหนวยธุรกิจน้ํามันอีก 29,387.75 ลานบาท  

นอกเหนือจากหนวยธุรกิจที่กลาวขางตน ปตท. มีบริษัทในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติที่มีบทบาทสําคัญและชวยสงเสริมใหกลุม 
ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้ 

(1) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) เปนผูประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งใน
และตางประเทศ และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี ปตท.เปนผูถือหุนรายใหญ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2548 ปตท. ถือหุนใน ปตท.สผ. สัดสวนรอยละ 66.32 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 

(2) บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) เปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แหง
ประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอย เพ่ือขนสงกาซธรรมชาติ
และจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 ปตท.ถือหุนใน PTTNGD สัดสวนรอยละ 58 ของทุนที่เรียกชําระแลว 
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(3) บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 
ซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลําดับ โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) บริษัท
น้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 เทากัน ในทั้งสองบริษัท  ทั้งนี้ TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอที่ไดจากแหลงพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area 
หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และขนสงตอไปที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ 
และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอไปที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย  สวน TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศ
มาเลเซีย 

(4) บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) เปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหม โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ กฟผ. และ
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับลูกคาบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนใน DCAP สัดสวนรอยละ 35 ของทุนที่เรียกชําระแลว 

(5) บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT) เปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหม โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ บริษัท ปตท. เคมิ
คอล จํากัด (มหาชน) (บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาและไอน้ํา 
(Utilities) จําหนายใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
ปตท. ถือหุนใน PTTUT สัดสวนรอยละ 40 ของทุนที่เรียกชําระแลว 

(6) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) เปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ใหกับการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนใน RPCL สัดสวนรอยละ 15 ของทุนที่เรียก   
ชําระแลว 

(7) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม  เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
การและบํารุงรักษาทาเรือรับผลิตภัณฑ LNG, คลังสํารอง LNG และ LNG Re-gasification Plant ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
ปตท.ถือหุนใน PTTLNG สัดสวนรอยละ 100 ของทุนที่เรียกชําระแลว 

(8) บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) เปนผูประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาเอกชน (IPP) ใหกับ กฟผ. 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท. ถือหุนใน IPT สัดสวนรอยละ 20 ของทุนที่เรียกชําระแลว 

  (9) บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP) เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาด
เล็ก (SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรชั่น ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-
generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต และผลิตไอน้ํา 168 ตันตอชั่วโมง คณะกรรมการ ปตท. ใน
การประชุมเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ปตท. ซ้ือหุนสามัญของ TP จาก บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(ปตท.สผ.อ.) (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ซ่ึงถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300 ลานบาท โดย 
ปตท.ไดรับโอนหุนสามัญของ TP เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 TP มีทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 2,810 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุน สัดสวนรอยละ 26  
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แผนภาพตอไปนี้แสดงการประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. 

แหลงกาซธรรมชาติ
ในประเทศ /1

โรงแยกกาซธรรมชาติ

ธุรกิจสํ ารวจและผลิต
ปโตรเลียม หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ/2

แหลงกาซธรรมชาติใน
สหภาพเมียนมาร/1

หนวยควบคุมจุด
กล่ันตัวของ

กาซธรรมชาติ

ลูกคา

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาต/ิ3

• กฟผ.
• ผูผลิตไฟฟาอิสระ
• ผูผลิตไฟฟารายเล็ก
• ลูกคาอุตสาหกรรม/4

• ลูกคาปโตรเคมี
• ลูกคาอุตสาหกรรม
• หนวยธุรกิจน้ํ ามัน

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซธรรมชาติ

กาซปโตรเลียมเหลว

กาซอีเทน

กาซโพรเพน

กาซคารบอนไดออกไซด

กาซโซลีนธรรมชาติ

/1 บมจ. ปตท. ดํ าเนินการผาน ปตท. สผ.
/2 ประกอบดวยหนวยธุรกิจจัดหาและจัดจํ าหนายกาซธรรมชาติ  หนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาต ิหนวยธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาต ิและหนวยธุรกิจระบบทอจัดจํ าหนายกาซธรรมชาติ
/3 หมายถึงกาซธรรมชาติสวนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑตาง ๆออกไปแลว ซ่ึงมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก
/4 รวมถึงบริษัท ปตท. จํ าหนายกาซธรรมชาติ จํ ากัด

อุปกรณรวมกาซธรรมชาติ

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

3.1.1 การจัดหากาซธรรมชาติ 
การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. อยูในความรับผิดชอบของหนวยธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปนผู

ซ้ือกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติซ่ึงปจจุบันมีอยูทั้งส้ิน 12  ฉบับ แบงเปนสัญญาซื้อกาซธรรมชาติใน
ประเทศจํานวน 10  ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคล 1 (แหลงเอราวัณ), สัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคล 2-3/1,สัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติจากแหลงบงกช, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงไพลิน, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงทานตะวัน/เบญจมาศ, สัญญาซื้อ
กาซธรรมชาติจากแหลงน้ําพอง, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ A-18/2, สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงอาทิตย /3,สัญญาซื้อกาซ
                                           
/1 แปลงสัมปทานยูโนแคล 2 ประกอบดวย แหลงกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล บรรพต และยะลา 10A สวนแปลงสัมปทานยูโนแคล 3 ประกอบดวย แหลงฟูนาน จักรวาล โกมิน 

สุราษฎร ปลาหมึก ตราด และปะการัง 
/2  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดลงนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซ่ึงเปนขอตกลงประนีประนอมแกไขปญหา Take-or-

Pay อันสืบเนื่องมาจากการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษัททรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  ลาชา  โดยกลุมผูซ้ือซ่ึงประกอบดวย ปตท.และเป
โตรนาส ไมมีภาระ Take-or-Pay และเลื่อนกําหนดการเริ่มซ้ือขายกาซฯ  จากเดิมป 2545 มาเปนตนป 2548 โดย เปโตรนาส จะเปนผูรับกาซฯ ในระยะที่หนึ่งจํานวน 200-390 
ลานลูกบาศกฟุตตอวันกอน  สวน ปตท.จะ  รับกาซฯ ระยะที่ 2 จํานวน 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ซ่ึงจะเริ่มรับกาซฯ ในชวงป พ.ศ. 2550-2551 และในระยะที่ 3 ถาผูขายมี
ปริมาณกาซรองรับปตท.และเปโตรนาสจะรับกาซเพิ่มข้ึนอีกไมเกิน 400 ลานลูกบากศฟุตตอวัน 



     บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                          สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจของแตละธุรกิจ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 39 

ธรรมชาติจาก แหลงเจดีเอ B-17&C-19 and B-17-01/4 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงภูฮอม /5 และสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจาก
แหลงตางประเทศอีกจํานวน 2 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและสัญญาซ้ือกาซธรรมชาติจากแหลงเยตากุนใน   
สหภาพเมียนมาร  ทั้งนี้ การจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. สวนใหญจะมาจากแหลง/แปลงสัมปทานกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติของ ปตท. ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้  

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

/1 ไมรวมการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงเจดีเอ เนื่องจากยังไมไดดําเนินการผลิต 

/2 รวมแหลง/แปลงสัมปทานภายใตสัญญาซื้อกาซธรรมชาติยูโนแคลและยูโนแคล2-3 
 
เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติระหวาง ปตท.และผูขายกาซธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25-30 ป โดยคูสัญญาตกลงที่จะซื้อและขาย
กาซธรรมชาติกัน ณ จุดสงมอบตามสัญญา เชน ปากหลุม หรือจุดสงมอบอื่นๆ แลวแตสัญญากําหนดในปริมาณ คุณภาพ และความดัน ตาม
ที่ไดตกลงกันไว 

ผูขายกาซธรรมชาติมีหนาที่จัดเตรียมความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเพื่อให ปตท.สามารถเรียกรับกาซธรรมชาติสูงสุดได
ถึงรอยละ 110-125 ของปริมาณซื้อกาซธรรมชาติข้ันต่ํารายวัน (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) แลวแตสัญญา ในขณะที่ 
ปตท.จะตองรับกาซธรรมชาติใหไดตามปริมาณซื้อกาซธรรมชาติข้ันต่ํารายวัน (Daily Contracted Quantity หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยังมี
สิทธิซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา CDC ที่กําหนดไวในสัญญาได หากผูขายกาซธรรมชาติสามารถผลิตและสงมอบได 

                                                                                                                                          
/3 ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ทั้งนี้คาดวาแหลงอาทิตยจะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณป 2550 
4/    ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ทั้งนี้คาดวาแหลงเจดีเอ B-17&C-19 and B-17-01จะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณป 2551 
5/     ปจจุบันยังไมไดดําเนินการผลิต  ทั้งนี้คาดวาแหลงภูฮอม จะเริ่มผลิตกาซฯ เขาสูระบบไดประมาณป 2549 
 

แหลง/แปลงสัมปทาน/1 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
 ลาน ลบ.ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ.ฟุต/วัน รอยละ ลาน ลบ.ฟุต/วัน รอยละ 

ในประเทศ       
- ยูโนแคล/2 849 32.0 872 31.5 944 31.3 
- บงกช 488 18.4 572 20.7 574 19.0 
- ไพลิน 331 12.5 342 12.4 369 12.2 
- ทานตะวัน/เบญจมาศ 249 9.4 222 8.0 242 8.0 
- น้ําพอง 48 1.8 33 1.2 32 1.1 
รวมการจัดหาในประเทศ 1,965 74.2 2,041 73.8 2,161 71.6 

ตางประเทศ       
- ยาดานา 411 15.5 439 15.9 431 14.3 
- เยตากุน 275 10.4 287 10.4 426 14.1 
รวมการจัดหาจากตาง
ประเทศ 

686 25.9 726 26.2 857 28.4 

รวมการจัดหาท้ังหมด 2,651 100.0 2,767 100.0 3,019 100.0 
ราคาซื้อกาซธรรมชาติเฉลี่ย 
(บาท/ลานบีทียู) 

127.2 129.4 145.2 
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อยางไรก็ตาม หากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําไดครบตามที่กําหนดสําหรับปสัญญานั้น 
(Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท.จะตองชําระคากาซธรรมชาติในปริมาณที่มิไดรับ (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิรับกาซ     
ธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวในปตอๆ ไป โดยไมมีกําหนดเวลา และไมตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนน้ันอีก (Make-Up) 
ทั้งนี้ ในปที่ ปตท.จะใชสิทธิในการรับกาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ไดชําระไปแลวดังกลาว ปตท.จะตองรับซ้ือกาซธรรมชาติใหไดครบ
ตามปริมาณซ้ือกาซธรรมชาติข้ันต่ําตามสัญญาสําหรับปน้ันๆ กอน ในทางกลับกัน กรณีที่ ปตท.ซ้ือกาซธรรมชาติเกินกวาปริมาณซ้ือกาซ
ธรรมชาติข้ันต่ําของปสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินนั้นแตไมรวมสวนที่เกินกวา CDC ตามสัญญา (Carry-
Forward) ไปหักลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติข้ันต่ําในปสัญญาตอๆ ไปไดในปริมาณไมเกินรอยละ 15 หรือรอยละ 20 แลวแตสัญญา ของ
ปริมาณซื้อกาซธรรมชาติข้ันต่ําในปสัญญาดังกลาว โดยสิทธิดังกลาวในปริมาณกาซธรรมชาติสวนเกินน้ันๆ จะสิ้นสุดภายในระยะเวลา 5 ป 
นับจากปที่เกิดกาซ Carry-Forward  

ในกรณีที่ผูขายกาซธรรมชาติไมสามารถสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท.ไดครบตามปริมาณที่ ปตท.เรียกรับจากผูขายกาซ
ธรรมชาติในแตละวัน (Shortfall) ปตท.จะชําระคากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรับสวนลดรอยละ 20-25 
สําหรับราคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่ขาดสงในเดือนน้ัน หรือเดือนถัดไป หรือปถัดไป แลวแตสัญญา ทั้งน้ี เมื่อส้ินปสัญญา 
ปตท.สามารถนําปริมาณกาซธรรมชาติที่ผูขายกาซธรรมชาติขาดสงไปลดปริมาณซื้อกาซธรรมชาติข้ันต่ํารายปของ ปตท. ได 

สําหรับการรับกาซฯ จากแหลงยาดานาและเยตากุน เนื่องจากเกิดความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรี ทําใหโรงไฟฟา
ราชบุรีไมสามารถรับซ้ือกาซธรรมชาติไดในป 2541 และการลงนามในสัญญา Ratchaburi Master Gas Sales Agreement กับ กฟผ.ลาชาออก
ไปเปนเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกับความตองการใชกาซธรรมชาติท่ีลดลงเนื่องจากเกิดความตกต่ําทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความลาชาใน
การกอสรางโครงการทอสงกาซราชบุรี-วังนอย สงผลให ปตท.ชําระคากาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและแหลงเยตากุนตามเงื่อนไขแบบ 
Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 เปนจํานวนเงินรวม 36,265.8 ลานบาท ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 
กําหนดใหจัดสรรภาระคาดอกเบี้ยท่ีเกิดจากภาระ Take or Pay ใหหนวยงานตางๆรวมรับผิดชอบ โดย ปตท.รับภาระรอยละ 11.4 กฟผ.รับ
ภาระรอยละ 12.8 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 75.8 ลูกคาผูใชกาซธรรมชาติจะเปนผูรับภาระ อยางไรก็ตาม ระหวางป 2544 –ป 2548 
ปตท.สามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและเยตากุนไดเกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ตองรับ (Make-up) มีผลใหเงินจายลวงหนาคาซ้ือ
กาซธรรมชาติลดลงเปนจํานวนสะสมรวม 11,691.13 ลานบาท ดังนั้น ยอดเงินจายลวงหนาคาซ้ือกาซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 24,574.67 
ลานบาท ดังปรากฎอยูในงบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 

สําหรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มตน (Initial Base Price) ซ่ึง
เปนราคาคงที่ โดยจะมีสูตรปรับราคาซึ่งกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาต่ําสุด เพ่ือคุมครองผูซ้ือและผูขายกาซธรรมชาติ โดยสูตรปรับ
ราคากาซธรรมชาติ จะประกอบดวยปจจัยตอไปน้ี คือ ราคาน้ํามันเตากํามะถันปานกลางในตลาดสิงคโปร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา          
ตางประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ดัชนีราคาขายสงของประเทศไทย และดัชนีราคาผูผลิตของสหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจน้ํามัน
และกาซ เปนตน ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซื้อขายกาซธรรมชาติดังกลาวจะแตกตางกันไปในแตละสัญญา กลาวคือ ทุก 12 เดือน 6 
เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลวแตสัญญา ราคาซื้อขายกาซธรรมชาตินี้จะสงผาน (Pass through) ไปใหกับลูกคาในกลุมผูผลิตไฟฟาซ่ึงซ้ือ
กาซธรรมชาติจาก ปตท.ซ่ึงเปนกลุมลูกคาหลักตามสูตรราคาในสัญญาขายกาซธรรมชาติ สงผลใหความเสี่ยงของปตท.จากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาซื้อขายกาซธรรมชาติอยูในระดับที่คอนขางต่ํา 

สัญญาซื้อกาซธรรมชาติทุกสัญญามีขอกําหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเปนกรณีที่ ปตท. หรือผูขายกาซธรรมชาติสามารถยกเปนเหตุ
ในการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาได ซ่ึงเหตุสุดวิสัยที่กําหนดในสัญญาดังกลาวหมายรวมถึงเหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยคูสัญญา
ไมสามารถควบคุมได นอกจากนี้ สัญญาซื้อกาซธรรมชาติบางฉบับไดกําหนดใหกรณีที่ ปตท. ไมสามารถรับซ้ือกาซธรรมชาติไดอันเน่ือง
จากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับลูกคาของ ปตท. จนเปนเหตุใหลูกคาดังกลาวไมสามารถรับซ้ือกาซธรรมชาติจาก ปตท.ได ซ่ึงในการนี้ ปตท.จะ
อางเหตุสุดวิสัยดังกลาวไดตอเมื่อ ปตท.จะตองลดปริมาณรับกาซธรรมชาติจากผูขายกาซธรรมชาติที่เกี่ยวของทุกรายลงตามสัดสวนการ
จําหนายกาซธรรมชาติที่ลดลง 
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สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญา 
หรือ (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานสิ้นสุดลง (เฉพาะกรณีแหลงกาซธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เมื่อปริมาณสํารองกาซธรรมชาติใน
แหลงดังกลาวหมดลง  

3.1.2 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
เมื่อผูขายกาซธรรมชาติไดสงมอบกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ที่จุดสงมอบแลว กาซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกสงไปยังลูกคาตางๆ 

โดยผานระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งนี้ การดําเนินงาน และการบํารุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ จะอยูในความรับผิดชอบ
ของหนวยธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ปจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2548 ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 2,400 
กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดวยระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 1,031 กิโลเมตร และระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล 
ความยาวประมาณ 1,369 กิโลเมตร (ไมรวมระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ/Distribution Pipeline อีกประมาณ 660 กิโลเมตร) โดย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. จะตอเชื่อมแหลงกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทย และทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและ       
เยตากุน สหภาพเมียนมาร ที่ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร เขากับผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคาอุตสาหกรรม ภายในระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ยังประกอบดวย หนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณรวมกาซ
ธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเปนกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพกาซธรรมชาติจากแหลงตางๆในอาวไทยใหมีคาความรอนคงที่เปน
หนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ  
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ขอมูลเกี่ยวกับระบบทอสงกาซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ ปจจุบัน  เปนดังนี้ 
 

ระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
 

ความยาวรวม 
 

ขนาดทอ 
ความสามารถสูงสุดในการสง

กาซธรรมชาติ/1 
 

ปที่เริ่ม 
 

รายละเอียด 
 (กิโลเมตร) (นิ้ว) (ลาน ลบ.ฟุต/วัน) ดําเนินงาน  

ระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล      
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 
 (ทอสายประธาน) 

415 34 845 2524 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณในอาวไทยไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  
ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

แหลงบงกช-เอราวัณ (ทอสายประธาน) 171 32 635 2539 เปนระบบทอจากแหลงบงกชในอาวไทยที่เชื่อมกับแทนเอราวัณ 
เอราวัณ-โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 
 (ทอคูขนาน) 

418 36 1,115 2539-2540 เปนระบบทอคูขนานจากแทนเอราวัณไปยังโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  
ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

เอราวัณ-โรงไฟฟาขนอม  161 24 210 2539 เปนระบบทอจากแทนเอราวัณไปยังโรงไฟฟาขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก      
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟา 
บางปะกง (ทอสายประธาน) 

104 28 540 2524 เปนระบบทอจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยัง
โรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟาบางปะกง-โรงไฟฟาพระนครใต 
(ทอสายประธาน) 

57 28 n.a. /2 2524 เปนระบบทอจากโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต 
จังหวัดสมุทรปราการ 

บางพลี-สระบุรี (ทอสายประธาน) 99 24 280 2524 เปนระบบทอจากอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงปูนซิเมนตของ  
บมจ. ปูนซีเมนตไทย ที่อําเภอทาหลวง จังหวัดสระบุรี 

แหลงน้ําพอง-โรงไฟฟาน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เปนระบบทอจากแหลงน้ําพอง ไปยังโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 
โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟา 
บางปะกง(ทอคูขนาน) 

105 28 620 2539 เปนระบบทอคูขนานจากโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ไปยังโรงไฟฟาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 101 36 860 2539 เปนระบบทอคูขนานจากสถานีเพิ่มความดันบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรง   
ไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทอสงกาซธรรมชาติจากชายแตนไทยและ 
สหภาพเมียนมาร-โรงไฟฟาราชบุรี 

238 42 1,100 2541 เปนระบบทอจากจุดรับมอบกาซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร ที่บาน   
อีตอง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนํากาซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไปยัง
โรงไฟฟาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ราชบุรี-วังนอย 154 30 330 2543 เปนระบบทอที่เชื่อมตอระบบทอสงกาซธรรมชาติบริเวณสถานีวัดปริมาณกาซธรรม
ชาติราชบุรีเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟาวังนอย (ทอคูขนาน) 
ที่สถานีวัดปริมาณกาซธรรมชาติวังนอย 

/1 ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติเปนความสามารถเฉพาะของทอแตละเสนเทานั้น และขึ้นอยุกับองคประกอบของกาซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไมสามารถระบุความสามารถสูงสุดในการสงกาซธรรมชาติได เนื่องจากมีการสงกาซธรรมชาติทั้งไปและยอนกลับ (Reverse Flow) 
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3.1.3 โรงแยกกาซธรรมชาติ 
นอกจาก ปตท.จะจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาโดยตรงแลว ปตท.ไดนํากาซธรรมชาติบางสวนผานเขาโรงแยกกาซธรรม

ชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกาซธรรมชาติและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยการแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ ซ่ึง
เปนองคประกอบที่สําคัญในกาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดวย กาซอีเทน กาซโพรเพน กาซ
ปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม และกาซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยไดจากการแยกกาซธรรมชาติ คือ กาซ
คารบอนไดออกไซด ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆได ทั้งนี้ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติและวัตถุประสงคใน
การนําไปใชแสดงตามตารางขางลางนี้ 

ผลิตภัณฑ วัตถุประสงคในการนําไปใช 
กาซอีเทน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน 
กาซโพรเพน เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน 
กาซปโตรเลียมเหลว  
(กาซหุงตม) 

เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมีข้ันตน 

กาซโซลีนธรรมชาติ เปนวัตถุดิบสําหรับปอนเขาโรงกล่ันน้ํามันเพ่ือผลิตน้ํามันสําเร็จรูป และเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม  
ปโตรเคมีข้ันตน 

ปจจุบัน ปตท. เปนผูประกอบการธุรกิจโรงแยกกาซธรรมชาติรายใหญในประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548ปตท. มีโรง
แยกกาซธรรมชาติทั้งส้ิน 5 โรง มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติไดสูงสุด 1,710 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยโรงแยกกาซธรรมชาติหนวย
ที่ 1 2 3 และ 5 ตั้งอยูที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 250 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 350 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และ 530 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตามลําดับ และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 ตั้งอยูที่
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกกาซธรรมชาติได 230 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งน้ี สําหรับงวดสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 2 3 และ 5 ไดใชความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 90 รอยละ 106    
รอยละ 104 และรอยละ 69 ตามลําดับ ซ่ึงเกินกวาความสามารถสูงสุดที่ไดออกแบบไว สําหรับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 4 ไดใชความ
สามารถในการแยกกาซธรรมชาติคิดเปนรอยละ 73 เนื่องจากความตองการกาซธรรมชาติของโรงไฟฟาขนอมในปจจุบันไมสามารถรองรับ
ปริมาณกาซธรรมชาติท่ีไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 4 เมื่อมีการผลิตเต็มที่ได ซ่ึงหากความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น 
โรงแยกกาซธรรมชาติหนวยท่ี 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได  ทั้งนี้ ปตท.ไดทําการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกกาซฯ อยางตอเนื่อง  
โดยปจจุบันโรงแยกกาซฯ ทั้ง 5 หนวยของ ปตท. มีความสามารถแยกกาซฯ สูงสุดที่ระดับ 1,760 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

สัดสวนของผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในชวงป 2546 –2548 เปน ดังนี้ 

ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
กาซอีเทน (ตัน) 536,688 555,716 839,288 
กาซโพรเพน (ตัน) 269,408 253,088 292,733 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) (ตัน) 1,469,890 1,522,282  1,865,812 
กาซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตัน) 249,305 240,720 313,864 
ที่มา :  ปตท. 

/1 ไมรวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)6  
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สําหรับปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. ในชวงป 2546-2548  เปนดังนี้ 

ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
กาซอีเทน (ตัน) 532,671 546,762 831,893 
กาซโพรเพน (ตัน) 206,382 206,802 221,062 
กาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) /1 (ตัน) 1,738,407 1,777,645  2,130,219 
กาซโซลีนธรรมชาติ /2(ตัน) 418,470 418,477 475,848 
ที่มา :  ปตท. 
/1 รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  
/2 รวมการขายกาซปโตรเลียมเหลวที่ ปตท. ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 202,659ตันในป 2546 ,  201,046 ตันในป 2547 และ 197,111  ตันใน 
ป 2548  เพื่อนํามาขายตอ 

 ราคาจําหนายผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติใหกับลูกคาปโตรเคมีจะเปนไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกคาเปนรายๆไป โดย
จะอางอิงกับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก สวนราคากาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) และกาซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงจัดจําหนาย   
ภายในประเทศและสงออกผานหนวยธุรกิจน้ํามันของ ปตท. จะอิงกับราคาตลาดโลก 

3.1.4 การจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ปตท. จัดจําหนายกาซธรรมชาติสวนใหญใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา ไดแก กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิต ไฟฟารายเล็ก

และจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรมโดยตรงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และทอจัดจําหนาย
กาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 31 ธันวาคม 2548 จํานวนลูกคาอุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 209 ราย นอกจากนี้ ปตท. ยังไดนํากาซ
ธรรมชาติบางสวนผานเขาโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภัณฑสวนหนึ่งจากโรงแยกกาซธรรมชาติจะถูกจําหนายผานหนวย
ธุรกิจน้ํามันของ ปตท.  

ปริมาณการสงกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุมตางๆ (รวมปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชในโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท.) ในชวง
ป 2546-2548 มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมลูกคา ป 2546 ป 2547 ป 2548 

 ลาน ล.บ.ฟุต/
วัน รอยละ ลาน ล.บ.ฟุต/

วัน รอยละ ลาน ล.บ.ฟุต/
วัน รอยละ 

1. กฟผ. 990 37.3 993 35.8 1,010 33.7 
2. ผูผลิตไฟฟาอิสระ 662 24.9 723 26.1 802 26.8 
3. ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 401 15.1 418 15.1 428 14.3 
4. ลูกคาอุตสาหกรรม/1 217 8.2 250 9.0 263 8.8 
5. โรงแยกกาซธรรมชาติ/2 385 14.5 389 14.0 491 16.4 
รวม 2,655 100.0 2,773 100.0 2,994 100.0 

ที่มา : ปตท. 

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

เหลวหรือกาซหุงตม และกาซโซลีนธรรมชาติ เพื่อจําหนายใหกับลูกคาตอไป และผลิตภัณฑสวนหนึ่งจะจําหนายผานหนวยธุรกิจน้ํามันของ 
ปตท. โดยรวมปริมาณกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) จํานวน   20.6  22. 2 
20.7ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2546-2548 ตามลําดับ 
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โดยทั่วไป โครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาจะประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก ราคาเนื้อกาซ
ธรรมชาติ และอัตราคาผานทอ รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 

ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติและคา   
ตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ  

สําหรับคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมคาใชจายและความเสี่ยง ในการดําเนินการจัดหา
กาซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอัตราแตกตางกันขึ้นอยูกับประเภทของลูกคาผูซ้ือกาซธรรมชาติ ปจจุบัน คาตอบแทนในการจัดหาและ
จําหนายกาซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระเทากับ  รอยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซ้ือจากผู
ขายกาซธรรมชาติ ทั้งนี้คาตอบแทนที่คิดจาก กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระดังกลาวจะตองไมเกิน 2.15 บาท/ลานบีทียู สวนผูผลิตไฟฟาราย
เล็กซ่ึงซ้ือกาซธรรมชาติในปริมาณที่ต่ํากวาลูกคาสองกลุมแรกนั้น ปตท. จะคิดคาตอบแทนดังกลาวในอัตรารอยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของ
เนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซ้ือจากผูขายกาซธรรมชาติจากแหลง/แปลงสัมปทานตางๆ ทั้งนี้ คาตอบแทนที่คิดจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก    
ดังกลาวจะตองไมเกิน 11.48 บาท/ลานบีทียู 

(2)  อัตราคาผานทอ 

อัตราคาผานทอประกอบดวย 2 สวน โดยสวนแรกไดแก คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) ซ่ึงคํานวณจาก
ตนทุนการลงทุนและคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดใหมีอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุน (Internal Rate of 
Return on Equity) สําหรับระบบทอปจจุบันเทากับรอยละ 18 และสวนที่สองไดแก คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (“Commodity 
Charge”) ซ่ึงคํานวณจากตนทุนการใหบริการผันแปร (Variable Cost) ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ 

ในการกําหนดอัตราคาผานทอสําหรับการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาแตละรายนั้น ข้ึนอยูกับพื้นที่การใชกาซ     
ธรรมชาติของลูกคา ดังนี้ 

• โซน 1 พื้นที่ในทะเล (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง) 
• โซน 2 พื้นที่นอกชายฝงขนอม (ระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ขนอม) 
• โซน 3 พื้นที่บนบก (ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนบก) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge เปนดังนี้ 

หนวย : บาท/ลานบีทียู 

โซน ระบบทอ อัตราคาผานทอในสวนของ 
Demand Charge 

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

ทั้งนี้ กลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาสวนใหญซ่ึงรับกาซธรรมชาติจาก ปตท.จะอยูในเขตพื้นท่ีโซน 3 ซ่ึงตองรับภาระคาผานทอเทา
กับผลรวมของอัตราสําหรับพื้นที่โซน 1 และอัตราสําหรับพื้นที่โซน 3 ซ่ึงปจจุบัน อัตราคาผานทอในสวนของ Demand Charge สําหรับ   
ลูกคาในเขตพื้นที่โซน 3 เทากับ 19.4029 บาทตอลานบีทียู 
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ผูซ้ือกาซธรรมชาติในสวนของ กฟผ. และผูผลิตไฟฟาอิสระจะตองชําระคาผานทอในสวนของ Demand Charge ตาม
ปริมาณกาซธรรมชาติตามที่กําหนดในสัญญาแมจะซื้อกาซธรรมชาติสูงหรือต่ํากวาปริมาณดังกลาวก็ตาม สวนผูผลิตไฟฟารายเล็กจะชําระ
คาผานทอในสวนของ Demand Charge ตามปริมาณกาซธรรมชาติที่รับจริง ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวาปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดในปสัญญานั้นๆ 
นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนอัตราคาผานทอ 

เปนระยะ (Periodic Adjustment) โดยสามารถทบทวนการคํานวณอัตราคาผานทอทุก 5 ป หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญเพื่อดํารงไวซ่ึงอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนตามที่ไดรับอนุมัติ นอกจากนี้ ในทุกๆ ป อัตราคาผานทอ
ในสวนของ Commodity Charge สามารถปรับเปลี่ยนตามดัชนี (Index Adjustment) อีกดวย ในป 2548 อัตราคาผานทอในสวนของ 
Commodity Charge กําหนดไวเทากับ 0.3418 บาทตอลานบีทียู โดยมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม 2546 

สําหรับโครงสรางราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาอุตสาหกรรม จะแตกตางจากโครงสรางราคาจําหนายกาซ    
ธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา กลาวคือ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก คากาซธรรมชาติตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ใชจริงใน   
แตละเดือน และคาใชทอตามปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดแจงไวกับ ปตท. เปนการลวงหนา (Capacity Charge) ทั้งนี้ คากาซธรรมชาติ         
ดังกลาวถูกกําหนดใหแขงขันไดกับราคาเชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ํามันเตา   

 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 
เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากราคา  

น้ํามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงาน
ของประเทศที่สนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท.ไดเริ่มนํา NGV  มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถ
โดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 และมีการขยายตลาด NGV อยางตอเนื่องจน ณ 31 
ธันวาคม 2548  มียานยนตที่ใช NGV กวา 10,285 คัน แบงเปน รถแท็กซ่ีและรถสวนบุคคล 8,939 คัน และรถโดยสารและรถบรรทุก 1,346 
คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่เปดใหบริการแลว 48 สถานีทั่วกรุงเทพและปริมณฑล และปจจุบันยอดจําหนาย NGV อยูที่ 6.5 ลาน   
ลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงเปนปริมาณประมาณ 365 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2553 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ปตท. ถือหุนรอยละ 66.32 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของ ปตท.สผ. ซ่ึงสงผลใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการใหสัมปทาน
ของประเทศ น้ันๆ  เชน ในการลงทุนตางประเทศ อาจเปนรูปแบบ Product Sharing Agreement/Contract หรือ Services Agreement โดย
ปจจุบัน ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมอยูในประเทศ สหภาพพมา เวียดนาม กัมพูชาอินโดนีเซีย โอมาน อัลจีเรีย และ
อิหราน สวนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซ่ึงไดกําหนดรายละเอียดและ
ข้ันตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession)  การยกเลิกแปลงสํารวจ ระยะเวลาผลิตปโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกําหนดผลตอบ
แทนในรูปแบบตางๆ  ที่รัฐพึงไดในฐานะที่เปนเจาของทรัพยากรปโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดังกลาวอาจอยูในรูป คาภาคหลวง ภาษีเงินได
ปโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เปนตน 
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3.1.5.1  การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม  จํานวน ทั้งหมด 29 โครงการ เปนโครงการลงทุนในประเทศไทย 
จํานวน 13 โครงการ  ลงทุนในพื้นที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ และลงทุนในตางประเทศ 14 โครงการ แสดงตามสิทธิถือครองตามสัดสวนการ
รวมทุนของ ปตท.สผ. รวมเปนบริษัทยอยในแตละโครงการ เปนดังนี้ 
 โครงการ ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 
ระยะดําเนิน 
โครงการ 

สัดสวนการ
รวมทุน(%) 

(1)  ในประเทศไทย   
 1. โครงการบงกช ผูดําเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการ S1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการ PTTEP1 ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการนางนวล ผูดําเนินการ ผลิต 100 
 5. โครงการอาทิตย ผูดําเนินการ สํารวจและพัฒนา 80 
 6. โครงการ L22/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 7. โครงการ L53/43 & L54/43 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 8. โครงการ E5 ผูรวมทุน ผลิต 20 
 9. โครงการ UNOCAL III ผูรวมทุน ผลิต 5 
 10. โครงการไพลิน ผูรวมทุน ผลิต 45 
 11. โครงการ G4/43 ผูรวมทุน สํารวจ 15 
 12. โครงการภูฮอม  ผูรวมทุน สํารวจ 20 
 13. โครงการ B8/32 & 9A ผูรวมทุน ผลิต 25.00091  1) 
(2)  ตางประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
 ประเทศสหภาพพมา    
 14. โครงการพมา M7 & M9 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 15. โครงการพมา M3 & M4 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 16. โครงการพมา M11 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 17. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูรวมทุน ผลิต 25.50 
 18. โครงการเยตากุน (M12, M 13, M 14) ผูรวมทุน ผลิต 19.31784 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 19. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1 2) ผูรวมทุน สํารวจ 39 
 ประเทศเวียดนาม    
 20. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูรวมดําเนินการ สํารวจ 25 
 21. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูรวมดําเนินการ สํารวจ 28.5 
 22. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูรวมทุน สํารวจ 8.5 
 23. โครงการเวียดนาม 52/97 ผูรวมทุน สํารวจ 7 
 ประเทศกัมพูชา    
 24. โครงการกัมพูชา B ผูดําเนินการ สํารวจ 30 
 พื้นที่คาบเกี่ยว    
 25. โครงการพื้นที่คาบเกี่ยวไทย-กัมพูชา(G9/43) ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 26. โครงการพื้นที่รวมพัฒนา ไทย-มาเลเซีย (B17&C19& B17-01) ผูรวมดําเนินการ พัฒนา 50 
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(3)  ตางประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   
 รัฐสุลตานโอมาน    
 27. โครงการโอมาน 44 ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน    
 28. โครงการอิหราน ซาเวห  ผูดําเนินการ สํารวจ 100 
 ประเทศอัลจีเรีย    
 29. โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b ผูรวมทุน สํารวจ 35 

หมายเหตุ  :  1)  PTTEPO ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด  ซึ่งเปนผูถือสัมปทานในโครงการ 

นอกจากนี้ ปตท.สผ.ไดรวมลงทุนรอยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพื่อดําเนินโครงการทอ     
ขนสงกาซยาดานา รวมลงทุนรอยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพื่อดําเนินโครงการทอขนสงกาซเยตากุนและ
รวมลงทุนกับปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ จํากัด (Energy Complex Company Limited) เพื่อกอสราง
สํานักงาน  

3.1.5.2  ปริมาณสํารองปโตรเลียม 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดจากแหลงกักเก็บที่คนพบแลว โดยประเมินได
อยางมั่นใจพอสมควรจากขอมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปโดยนักธรณีวิทยาและ
วิศวกรแหลงกักเก็บปโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไดตัวเลขที่ไดมาตรฐาน โดยปริมาณสํารองปโตรเลียมพิสูจนแลวในรายงานนี้จะรวม
ถึงปริมาณสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไมถือวาปริมาณสํารองที่สํารวจพบทั้งหมดเปนปริมาณสํารองท่ีพิสูจนแลว จนกวาจะมีการทําสัญญาซื้อขายกาซธรรม
ชาติหรือคอนเดนเสทกับลูกคา ดังนั้น ปริมาณสํารองพิสูจนแลวในรายงานนี้ จึงไมรวมปริมาณสํารองปโตรเลียม ที่สํารวจพบใน โครงการ
เวียดนาม B & 48/95 โครงการเวียดนาม 52/97 โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 นอกชายฝงประเทศเวียดนาม โครงการ 
G4/43 และ โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b   เนื่องจากยังไมมีการยืนยันการพัฒนาในเชิงพาณิชย  และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสํารอง
ปโตรเลียมพิสูจนแลวเพิ่มขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. คาดวาปริมาณสํารองสวนที่เพ่ิมขึ้นสามารถนํามาใชไดอยางแนนอน ภายใตการดําเนินงาน  และ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยู  ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสํารองดังกลาวสอดคลองกับแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers 
ในดานการประเมินปริมาณสํารองสวนที่เพิ่มขึ้น แตการประเมินปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. จะเขมงวดกวาเนื่องจากจะปรับ
ปริมาณสํารองสวนเพิ่มตอเมื่อมีการทําสัญญาซื้อขายปโตรเลียมแลวเทานั้น ปริมาณสํารองพิสูจนแลว   รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และ
บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  เปนดังนี้ 

หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
ปริมาณสํารองพิสูจนแลว ป 2546 ป 2547 ป 2548 

ในประเทศ 
ตางประเทศ 

614 
268 

645 
254 

688 
262 

รวม 882 899 950 

ปริมาณสํารองพิสูจนแลวของ ปตท.สผ. ณ 31 ธันวาคม 2548 เม่ือแบงตามผลิตภัณฑจะเปนกาซธรรมชาติ 5,158 พันลานลูก
บาศกฟุต  และเปนน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 151 ลานบารเรล หรือรวมทั้งหมดเปน 950 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ  ทั้งนี้ ไมรวม
ปริมาณปโตรเลียมที่สํารวจพบแลวในโครงการเวียดนาม B&48/95, โครงการเวียดนาม 52/97, โครงการเวียดนาม 9-2, โครงการเวียดนาม 16-1, 
โครงการ G4/43 และ โครงการอัลจีเรีย 433a & 416b เนื่องจากยังไมมีการยืนยันการพัฒนาในเชิงพาณิชย  
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อนึ่ง ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) ไดลงนามเขาซ้ือหุนในบริษัท ไทยโป จํากัด 
และบริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด  ซ่ึงสงผลให PTTEPO มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการ B8/32 & 9A ในอาวไทย รอยละ 25.0 กอปร
กับการผลิตจากโครงการนางนวล ทําให ปตท.สผ. มีปริมาณสํารองพิสูจนแลวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 52 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 

3.1.5.3  ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 
 โครงการที่ ปตท.สผ.และบริษัทยอยรวมลงทุนดังกลาว  เปนโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชยแลวมี 10 โครงการ ประกอบ

ดวย โครงการบงกช  โครงการ S1  โครงการ PTTEP1   โครงการนางนวล (เริ่มผลิตในเดือนมิถุนายน  2548)โครงการ E5   โครงการ 
UNOCAL III  โครงการไพลิน  โครงการ B8/32 & 9A  โครงการยาดานา  โครงการเยตากุน  โดยมีอัตราการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการ ในป 
2548 ประมาณ 184,000 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน  เพิ่มขึ้นจากป 2547 ประมาณ 30,000  บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปน
รอยละ 19 ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มการผลิตในโครงการเยตากุน โครงการไพลิน  และการเริ่มการ
ผลิตใหมของโครงการนางนวล และการเขารวมถือหุนในโครงการ B8/32 & 9A โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการ   ในชวงป 
2546 –2548 เปนดังนี้  

 หนวย  : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน 
ปริมาณการผลิต ป 2546 ป 2547 ป 2548 

 รวมทุกโครงการ 120,000 154,000 184,000 

(2) การจัดจําหนาย 
 ผลิตภัณฑท่ี ปตท.สผ. และบริษัทยอย  ทําการผลิตเพ่ือจําหนายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว 

และคอนเดนเสท โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 95.40 ของผลิตภัณฑทั้ง
หมดของ ปตท.สผ. ในป 2548 สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว กับ ปตท.สผ. อายุ
สัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเปนรายป  สวนการซ้ือขายน้ํามันดิบและ คอนเดนเสท จะอิงราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได  เพื่อใหสามารถสะทอนมูลคาของผลิตภัณฑไดใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. 
ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน 

 สําหรับป 2548 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้นเปน 153,531 บารเรลเทียบเทา   
น้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขายของปกอนที่ 134,070 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปน
ผลจากการขายน้ํามันดิบของโครงการ S1 โครงการ B8/32 & 9A และโครงการนางนวล รวมทั้งกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ     
โครงการบงกช, โครงการไพลิน และโครงการเยตากุน  ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ.และบริษัทยอย  ในชวงป 
2545 – ป 2548 เปน ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน) 
กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน) 
คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน) 

6.2 
555.0 

69.1 
14.7 

18.7 
614.0 
273.0 

15.8 

19.5 
625.5 
273.0 
15.45 

รวมทุกผลิตภัณฑ 
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) 

107,299.0 134,070.0 153,531 

ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย 
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ) 

20.62 23.38 29.37 
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(3) การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ.  ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท.สผ.ประกอบดวย
กรรมการทั้งหมด 15 คน  เปนตัวแทนจากคณะกรรมการและผูบริหาร ปตท. 5 คน นอกจากนี้ ผูบริหารของ ปตท. ไดรับคัดเลือกตาม
ระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหาใหเปนกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.สผ. ดวย 

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ.  ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้ 

      หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) 
กําไร (ขาดทุน) 

37,014 
24,986 
12,028 

48,417 
32,551 
15,866 

69,582 
45,847 
23,735 

สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 

92,576 
46,902 
45,674 

111,945 
54,846 
57,099 

143,317 
71,620 
71,697 

(5) ผลดานปฏิบัติการ 
 ในรอบป 2548 ปตท.สผ. สามารถดําเนินงานตามแผนใหบรรลุเปาหมายที่วางไวเปนอยางดี  โดยมีการขยายการลงทุนทั้ง 

ภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีการดําเนิน
การที่สําคัญดังนี้ 

• วันที่ 27 เมษายน 2548  PTTEP Oman Co., Ltd. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จาก
แหลงกาซชามส (Shams) ของโครงการโอมาน 44 กับรัฐบาลของรัฐสุลตานโอมาน  โดยมีแผนที่จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติ ท่ีอัตราการผลิต 
50 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสทที่อัตรา 3,000 บารเรลตอวัน  ทั้งน้ีถือวาเปนผลสําเร็จอีกข้ันหนึ่งของ ปตท.สผ. ที่สามารถขาย
กาซธรรมชาติใหแกประเทศในตะวันออกกลางไดเปนครั้งแรก 

• เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548  ปตท.สผ.อ. ซ่ึงเปนผูรวมดําเนินการในโครงการพื้นที่รวมพัฒนาไทย-มาเลเซีย  
(แปลง B-17 & C-19 และ B-17-01) กับ บริษัท PC JDA Limited ไดรวมกับองคกรรวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority) ใน
ฐานะกลุมผูขาย ลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ ของโครงการพื้นที่รวมพัฒนาไทย-มาเลเซีย กับ ปตท. โดย คาดวาจะเริ่มผลิตกาซธรรม
ชาติไดในอัตรา 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวันในกลางป 2551  โดยไดกําหนดราคาขายกาซธรรมชาติใหอยูในระดับราคาที่ใกลเคียงกับราคาขาย
กาซจากแหลงสําคัญๆในอาวไทย  ทั้งนี้ หากมีการคนพบปริมาณสํารองปโตรเลียมเพิ่มขึ้นในภายหลัง กลุมผูขายจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิต
ไดถึง 470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  

• เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท.สผ. และผูรวมทุนโครงการบงกชประกอบดวย บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด 
จํากัดและบริษัท บีจี เอเชียแปซิฟค พีทีอี จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซเพิ่ม  กับ ปตท. โดย ปตท. จะรับซ้ือกาซเพิ่มเปนจํานวนทั้งส้ิน 61 พัน
ลานลูกบาศกฟุต (เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละ 50 ลานลูกบาศกฟุต) ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2548 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยกลุมผูรวมทุนไดใหสวนลด
ลวงหนากับ ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท และไดขอขยายพื้นที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิม (พื้นที่ 1,586 ตารางกิโลเมตร) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ี
ปจจุบันของโครงการบงกชทั้งหมด (พื้นที่ 3,200 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงการขยายพื้นที่นี้เปนการเสริมความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ ใน
การที่จะมีปริมาณสํารองกาซเพียงพอแกความตองการใชที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องในปจจุบัน 

• เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.สผ. ปตท.สผ.ส. และผูรวมทุนโครงการภูฮอม (ตั้งอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี ประกอบ
ดวยแปลงสัมปทาน 2 แปลง คือแปลง E5 North และแปลง EU-1) คือ บริษัท อเมราดา เฮสส (ไทยแลนด) จํากัด  บริษัท อพิโก แอลแอลซี จํากัด
และบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซโพลเรชั่น แอนด โพรดักชั่น โคราช อิงค จํากัด ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติของโครงการ   ภูฮอม
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กับ ปตท. และจะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติในไตรมาส 4 ป 2549  โดยที่ราคาขายกาซธรรมชาติเฉลี่ยจะใกลเคียงกับราคากาซของโครงการ E5 ซ่ึง 
ปตท.สผ. เปนผูรวมทุนอยูในสัดสวนรอยละ 20  การผลิตกาซธรรมชาติจากโครงการภูฮอมนี้ ถือเปนความสําเร็จในการพัฒนาแหลงกาซ       
ธรรมชาติบนบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่สําคัญ 

• PTTEP Hoang Long Co., Ltd ซ่ึ งรวมทุนโครงการสํ ารวจป โตรเลียมเวียดนาม  16-1 ในสัดสวนรอยละ 28.2 กับ 
Petrovietnam Exploration and Production Company, SOCO Vietnam Ltd. และ OPECO Vietnam Ltd. ในสัดสวน รอยละ 41 รอยละ 28.5 และ
รอยละ 2 ตามลําดับ  จากผลการทดสอบขั้นสุดทายพบปโตรเลียมมีอัตราการไหลรวมสูงสุดที่วันละประมาณ 9,432 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
ประกอบดวย น้ํามันดิบวันละประมาณ 8,566 บารเรล (STB/D) และกาซธรรมชาติวันละประมาณ 4.86 ลานลูกบาศกฟุต (MMSDF/D) 

• เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2548  PTTEP Algeria Co., Ltd.  ไดทําการเจาะหลุมประเมินผล BRS-6bis โดยเจาะถึงระดับความ
ลึกสุดทาย 3,937 เมตร และผลจากการทดสอบขั้นสุดทายพบปโตรเลียมในชั้น Hamra Quartzite ในแหลง Bir Seba มีอัตราการไหลของน้ํา
มันดิบสูงสุดวันละ 5,100 บารเรล (API = 44o) และกาซธรรมชาติวันละ 4.8 ลานลูกบาศกฟุต ซ่ึงเปนการยืนยันการคนพบปโตรเลียมใน
แหลง Bir Seba ของแปลง 433a และ 416b   (PTTEP Algeria Co.,Ltd.  ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท ปตท.สผ. ออฟชอร อินเวสเมนท จํากัด 
(บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดเขารวมลงทุนในโครงการสํารวจปโตรเลียม แปลง 433a และ 416b ซ่ึงอยูบนบก ท่ีประเทศอัลจีเรีย ในสัดสวน
รอยละ 35 โดยผูรวมทุนอื่นประกอบดวย PetroVietnam Investment and Development Company (PIDC ซ่ึงเปนผูดําเนินการ), และ 
SONATRACH (บริษัทน้ํามันแหงชาติของประเทศอัลจีเรีย) ในสัดสวนรอยละ 40 และรอยละ 25). 

• เมื่อวันท่ี  21 ตุลาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (TP)  จํานวน 
73,060,000 หุน (คิดเปนรอยละ 26 ของหุนที่ออกชําระแลว) คิดเปนเงิน 2,300 ลานบาทใหแก  ปตท. 

• เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2549  PTTEP Oman Company Limited. เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนท้ังหมด ในโครงการ
โอมาน 44 ที่ประเทศโอมาน รายงานผลความสําเร็จการขุดเจาะหลุมประเมินผล ชามส-4 (Shams-4) ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือของโครงการ    
โอมาน 44 และอยูหางจากแหลงกาซชามส-1 (Shams-1) ประมาณ 4 กิโลเมตร ซ่ึงขณะน้ีอยูในระหวางการพัฒนาเพื่อเริ่มการผลิตได
ประมาณเดือนกรกฎาคม ของป 2549 ที่อัตราการผลิตกาซฯ 50 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสท ประมาณ 4,000 บารเรลตอวัน   
  การขุดเจาะหลุมประเมินผลชามส-4 เพื่อคนหาและเพิ่มปริมาณสํารองของปโตรเลียมไดทําการเจาะถึงระดับความลึก
สุดทาย 3,750 เมตร พบปโตรเลียมในชั้นหินกักเก็บ ซ่ึงมีความหนารวมประมาณ 96 เมตร จากผลการทดสอบ พบชั้นแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียม 2 ชั้น ชั้นท่ี1 มีอัตราการไหลของกาซธรรมชาติวันละประมาณ 29 ลานลูกบาศกฟุต และคอนเดนเสทวันละประมาณ 1,770 บาร
เรล สวนชั้นท่ี 2 มีอัตราการไหลของกาซธรรมชาติวันละประมาณ 6.7 ลานลูกบาศกฟุต และน้ํามันดิบวันละประมาณ 7,880 บารเรล  และ 
ปตท.สผ. ไดวางแผนการผลิตนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทจากหลุมประเมินผลชามส-4 (Shams-4) ในทันที โดยคาดวาจะสามารถเริ่มการผลิต
จากหลุมดังกลาวไดประมาณปลายป 2549 

• เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2549  บริษัท ปตท.สผ.สยาม  จํากัด  ในฐานะผูขาย ไดทําการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซ       
ธรรมชาติ  (Gas Sales Agreement) กับ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จํากัด ในฐานะผูซ้ือ ในอัตราประมาณวันละ 0.4 ลานลูกบาศกฟุต เปนเวลา 8 
ป โดยคาดวาจะเริ่มทดสอบการผลิตกระแสไฟฟาไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2549 ท้ังนี้ถือเปนความสําเร็จที่สําคัญในการนํากาซธรรมชาติที่
เปนผลพลอยไดจากฐานผลิตนํ้ามันมาใชใหเกิดประโยชนแทนการเผาทิ้ง  การนํากาซธรรมชาติที่เปน ผลพลอยไดจากการผลิตน้ํามัน (Flare 
Gas) จากแหลงน้ํามันประดูเฒา-เอ ของโครงการ S1 มาใชผลิตกระแสไฟฟาทดแทนการนําเขาน้ํามันเตา 

(6) การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนใหม 
 ปตท.สผ.ไดขยายการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ เพื่อสรางเสริมการเติบโตที่มั่นคง

ขององคกรโดยมีการขยายการลงทุนที่สําคัญในป 2548 ดังตอไปนี้  
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- วันท่ี 30 เมษายน 2548 PTTEP IR ไดลงนามสัญญาเพื่อการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม (Exploration and Development 
Contract) กับ National Iranian Oil Company (NIOC)  ซ่ึงเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน  โดยไดรับสิทธิใน
การสํารวจและพัฒนาเปนระยะเวลา 25 ป รวมทั้งเปนผูดําเนินการ และถือ   สัดสวนทั้งหมดในโครงการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม แปลง
ซาเวห (Saveh) ซ่ึงเปนแปลงสํารวจ บนบกมีพื้นที่ประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร การลงทุนครั้งนี้เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. 
ที่ตองการให ปตท.สผ. ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

- วันที่ 17 มิถุนายน 2548  PTTEPO  และ บริษัท มิตซุย ออยล เอ็กซพลอเรชั่น จํากัด ไดรวมซ้ือหุนทั้งหมดของบริษัท ไทยโป 
จํากัด และหุนรอยละ 46.34 ในบริษัท บี8/32 พารทเนอร จํากัด จากกลุมผูขายหุนซ่ึงประกอบดวย บริษัท โปโก โอเวอรซีส โพรดักช่ัน บีวี 
และ บริษัท โปโก โพรดิวซ่ิง การซ้ือหุนดังกลาวทําให PTTEPO ไดรับสิทธ์ิรอยละ 25 ในสัมปทานปโตรเลียมแปลง B/32 ในอาวไทย
ประกอบดวย แหลงทานตะวัน แหลงเบญจมาศ แหลงมะลิวัลย แหลงจามจุรี และแหลงชบา ซ่ึงปจจุบันมีการผลิตปโตรเลียมประมาณวันละ 
98,800 บารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ โดยแยกเปนน้ํามันดิบประมาณวันละ 59,200 บารเรล และกาซธรรมชาติประมาณวันละ 240 ลาน          
ลูกบาศกฟุต ทั้งน้ีน้ํามันดิบท่ีผลิตไดทั้งหมดขายใหลูกคาตางประเทศในลักษณะ Term Contract สวนกาซนั้นขายตามสัญญาซื้อขายระยะยาว
ใหกับ ปตท. การเขาซ้ือหุนดังกลาวทําให ปตท.สผ. ไดรับรูรายไดจากการขายปโตรเลียมทันที ตลอดจนสามารถทําใหปริมาณสํารองท่ี
พิสูจนแลว (Proved Reserves) ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 52 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 

- วันท่ี 18 กรกฎาคม 2548  PTTEPO ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ในแปลงเมรางิน -1 
(Merangin I Production Sharing Contract) กับบริษัท  PT Medco E&P Merangin โดยมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 39 แปลงเมรางิน -1  มี
พื้นท่ีประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร  อยูบนบกทางใตของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบ้ืองตน คาดวาแปลงเมรางิน-
1 เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเปนน้ํามันดิบ 

- วันที่ 25 กรกฎาคม 2548  ปตท.สผ.อ. ไดลงนามในสัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract)  โครงการสํารวจ
ปโตรเลียม แปลง M-11  ประเทศสหภาพพมา  โดยมี ปตท.สผ.อ. จะเปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนท้ังหมด  แปลง M-11 ตั้งอยูในอาว
เมาะตะมะ มีพ้ืนที่ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขารวมทุนดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ที่ตองการให ปตท.สผ. ขยาย
ฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียม และรองรับความตองการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น 

- ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการและมีสัดสวนรวมทุนรอยละ 40 ในโครงการสํารวจแปลงบี ประเทศกัมพูชา  และทางรัฐบาล
กัมพูชาไดอนุมัติการเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิตดังกลาว  และกลุมผูรวมทุนคือ ปตท.สผ.อ. และบริษัท Resourceful Petroleum Limited 
(บริษัท RPL) ไดตกลงใหบริษัท SPC Cambodia Ltd. (บริษัท SPC) (บริษัทยอย ของบริษัท Singapore Petroleum Company Limited) และ 
บริษัท CE Cambodia B Ltd. (บริษัท CEL) เขารวมทุนในสัดสวนรอยละ 30 และรอยละ 10 ตามลําดับ โดยสัดสวนการรวมทุนใหมจะเปน   
ดังนี้คือ ปตท.สผ.อ. (ผูดําเนินการ) รอยละ 30 บริษัท RPL รอยละ 30 บริษัท SPC รอยละ 30 และบริษัท CEL รอยละ 10 

- เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2548   ปตท.สผ. ไดจัดตั้ง บริษัท Diamond Petroleum Company Limited (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) 
เพื่อรองรับการทําธุรกิจสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม ในประเทศไทย  มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย หุน
สามัญ จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (บริษัทยอยของ 
ปตท.สผ.) เปนผูถือหุนทั้งหมด 

- เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548   ปตท.สผ. ไดจัดตั้ง บริษัท PTTEP Merangin Company Limited (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) เพื่อ
รองรับการทําธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ในประเทศอินโดนีเซีย   มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ประกอบดวย หุน
สามัญ จํานวน 50,000 หุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัท PTTEP Offshore Investment Company Limited (บริษัทยอยของ 
ปตท.สผ.) เปนผูถือหุนทั้งหมด 
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3.1.5.4  แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีนโยบายให ปตท.สผ. ใหความสําคัญตอการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมเปนหลัก  เพื่อตอบสนองความ
ตองการและความมั่นคงดานพลังงานภายในประเทศ  โดยมุงพัฒนาโครงการลงทุนเพ่ิมในประเทศไทย เชน ย่ืนขอสัมปทานปโตรเลียม
แปลงใหม ตามประกาศเชิญชวน คร้ังที่ 19 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ซ่ึง ปตท.สผ. ไดย่ืนขอสัมปทานแลว 6 แปลง รวมทั้ง ขยายการ      
ลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค  อาทิ ในพ้ืนท่ีทับซอนระหวางประเทศไทยและกัมพูชา  สหภาพพมา  เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ 
กัมพูชา เปนตน ในขณะเดียวกันพิจารณาโอกาสขยายการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง และ อาฟริกาเหนือ อาทิ รัฐสุลตานโอมาน        
สาธารณรัฐอิสลามอิหราน  อัลจีเรีย  และประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (C.I.S)  ซ่ึงมีศักยภาพปโตรเลียมสูงและประเทศ
ไทยตองพึ่งพาการนําเขาจากภูมิภาคนี้ โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากความตองการของตลาดเงินลงทุน ผลตอบแทน       
โครงการที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีบริษัทรวมทุนในโครงการที่ดี และอยูในประเทศที่มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศไทย 

3.1.6 การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจกาซธรรมชาติ 

3.1.6.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. แหงประเทศเบลเยี่ยม และ
บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซ
ธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนชําระแลว 500 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 58 ของทุนชําระแลว 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็ก และทอ High Density Polyethylene  (HDPE) ซ่ึงเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท. ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. เปนผูใหความ       
ชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ  

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

ระยะยาวของแตละพื้นที่  อายุสัญญา 10 ป  และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ อัตราคาผานทอ และ
คาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ 

(2) การจัดจําหนาย 
  ในป 2548 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อขนสงกาซธรรมชาติเปน 
เครือขายครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรม 6 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่
อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5-
7 ป ซ่ึงราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถ แขงขันไดกับเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามันเตา หรือกาซหุงตม  ผลการจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ใน ป 2548 มีปริมาณ 30.2 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มข้ึน 8.38% จากป 2547 และ
มีปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติในชวงป 2546 -2548 เปนดังนี้ 
 
 

การจัดจําหนาย ป 2546 ป 2547 ป 2548 
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 23.4  27.7 30.02 
จํานวนลูกคา (ราย) 80 91 106 
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 บริษัท  ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด  มีเปาหมายการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2549 เฉลี่ยวันละ  32.47   ลานลูกบาศกฟุต  
และในอนาคตมีแผนการขยายระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพิ่มอีก 2 พื้นที่ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค 

 นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด  ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ  โดยการรวมทุนสัดสวนรอยละ 
50 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคา
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  ในงวด ป 2548 บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีลูกคารับ
กาซธรรมชาติแลวจํานวน 40 ราย เพิ่มขึ้นจากงวดป 2547 จํานวน 12 ราย และ มีปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ยวันละ 4.63 ลาน   
ลูกบาศกฟุต เพิ่มขึ้นวันละ 2.36 ลานลูกบาศกฟุต จากงวดป 2547 โดยมีเปาหมายการจําหนายกาซธรรมชาติในป 2549 เฉลี่ยวันละ  6.61  
ลานลูกบาศกฟุต 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน 6 

คน  รวมประธานกรรมการ  นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ปตท. จําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด  ซ่ึงรวมตําแหนงผูจัดการทั่วไป 

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้ 

      หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 1,743 2,174 2,704 
คาใชจายรวม 1,366 1,610 2,007 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 377 564 697 
สินทรัพยรวม 1,301 1,490 1,637 
หนี้สินรวม 365 328 338 
สวนของผูถือหุน 936 1,162 1,299 

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

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ข้ึนใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2543 โดยบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพ้ืนที่พัฒนารวมไทย-
มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย  
รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอจากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดน
ไทย-มาเลเซีย สวน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวทาง
ทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศ มาเลเซีย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด มีทุนชําระแลว 8,480 ลานบาท และบริษัท Trans Thai-Malaysia(Malaysia) Sdn.Bhd. มีทุนชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย)  โดย
มี ปตท. และ Petronas ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 
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(1) ลักษณะของโครงการ แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่  1 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา รวมเปนระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 1,020 ลาน     
ลูกบาศกฟุต   

- วางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทย-        
มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเช่ือมเขากับระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติ  สูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟุต 

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

- วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไปกับทอสง
กาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางทอ
ตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซ
ปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตัน 

ระยะที่  2 
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง เอ 18 เชื่อมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ ปตท. เปน

ระยะทาง 55 กิโลเมตร  โดยจะมีการนําทอกาซจากการผลิตในแปลงบี 17 มาเชื่อมในภายหลัง  โดย มีความสามารถใน
การสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 800 ลานลูกบาศกฟุต เชื่อมเขากับระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ตาม
แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 โดยคาดวาจะเริ่มทําการสงกาซธรรมชาติไดประมาณป 2550 

- กอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 2 มีขนาดความสามารถรับกาซธรรมชาติวันละ 425 ลานลูกบาศกฟุต โดยตั้งอยู
ในพื้นที่เดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 เพื่อขยายการใหบริการแยกกาซธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา 

(2) ความกาวหนา 
 - งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติท้ังในทะเลและบนบกระยะที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว  โดยกาซไดถูกสงไปยังลูกคาของ 

Petronas ในประเทศมาเลเซียแลวตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2548  ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการรับมอบงาน         
กอสรางจากผูรับเหมากอสราง  โดยจะมีการรับประกันผลงานตอไปเปนระยะเวลา 1 ป 

 - งานกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติ เสร็จเรียบรอยแลว  โดยกําลังทําการ Commissioning โรงแยกกาซธรรมชาติคาดวา
จะแลวเสร็จ ประมาณไตรมาส 1  ของป  2549   

 - ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติในทะเล ระยะที่ 2 จากแปลง เอ 18  มาเชื่อมตอเขากับทอสง
กาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ของ ปตท. 

  (3) การบริการ 
  บริษัทจะใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว  และใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 
2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท  โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน ขณะน้ีบริษัทได
ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว โดยเปนกาซที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซคารบอนไดออกไซค     
แลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2548 และจะใหบริการแยกกาซธรรมชาติและขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอประมาณไตรมาสที่ 1 ของป 2549 
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  (4) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ประกอบ

ดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน  ปตท. เปนผูแตงตั้ง จํานวน 3 คน  นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท.เขาดํารงตําแหนงผู
บริหารของทั้งสองบริษัท  ปจจุบันกรรมการที่แตงต้ังจาก ปตท. ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท โดยตางฝายจะสลับการดํารงตําแหนง
นี้คราวละ 3 ป 

3.1.6.3 บริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ กฟผ. และ กฟน. จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น ใหกับบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหง
ใหม จํากัด (บทม.) และลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด มีทุน
จดทะเบียน ชําระแลว 1,000 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 35 ของทุนชําระแลว 

โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา และนําไอนํ้าท่ีไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มเติม สวนไอนํ้าท่ี
เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงานอยางคุมคา และเปนการลด   
มลภาวะทางอากาศ 

(1) ลักษณะของโครงการ 
 - บริษัท  ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้ 

• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combine Cycle รวมประมาณ 50 เมกกะวัตต (MW) 
• หนวยผลิตนํ้าเย็นแบบ Stream Absorption Chiller (SAC) มีกําลังการผลิตนํ้าเย็นรวมประมาณ 29,440  Refrigerant 

Ton (RT)  
- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแกว–ลาดกระบัง เขาสูทา

อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสงกาซธรรมชาติสูงสุดวันละ 25 ลานลูกบาศก
ฟุต 

 (2) ความกาวหนา 
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  ไดดําเนินการจัดจางผูรับเหมาในการกอสรางโรงไฟฟาและหนวยผลิตน้ําเย็นรวมทั้งผูรับ

เหมากอสรางวางทอสงกาซธรรมชาติ  โดยมีความกาวหนา ดังนี้ 
- งานกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติมาที่โรงผลิตไฟฟากอสรางแลวเสร็จและสงมอบงานเรียบรอยแลว 
- งานกอสรางระบบผลิตน้ําเย็น  กอสรางแลวเสร็จพรอมสงใหกับอาคารผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิและอาคาร 

Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
- งานกอสรางโรงผลิตไฟฟากอสรางแลวเสร็จพรอมท่ีจะจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาตามกําหนดการเปดทาอากาศยาน

เชิงพาณิชย 

(3) การจัดหาเชื้อเพลิง 
  ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
และไอน้ํา โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติข้ันต่ําที่ปริมาณวันละ 7 ลานลูกบาศกฟุต  มีอายุสัญญา 25 ป 
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(4) การจัดจําหนาย 
 การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด ประกอบดวย 

- จําหนายไฟฟาใหกับ บริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ทอท.  ซ่ึงจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระหวางกัน จํานวน 50 เมกกะวัตต (MW) 

- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้ 
• อาคารผูโดยสารทาอากาศยานของ ทอท.,อาคาร AOB, อาคาร AIMS ซ่ึงมีสัญญาซื้อขายปริมาณรวม 12,500 

Refrigerant Ton (RT) 
• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีสัญญาซื้อขายน้ําเย็น 6,600 Refrigerant Ton (RT)  และ

ไอน้ํา 8.6 Ton/Hr. 
• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด ปริมาณรวม 1,500 Refrigerant Ton (RT)ไอน้ําประมาณ 2 Ton/Hr. 

(อยูระหวางการจัดทําสัญญาซื้อขาย)  
• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณรวม 700 Refrigerant Ton (RT) (อยูระหวางการจัดทําสัญญา

ซ้ือขาย) 

(5) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน  ปตท. เปนผูแตงตั้งจํานวน 2 คน  
รวมประธานกรรมการดวย นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท ผลิตไฟฟาและน้ํา
เย็น จํากัดดวย 

3.1.6.4  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมทุนกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงตอมาไดควบบริษัทกัน เปนบริษัทใหมชื่อ บริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548)  และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) โดยไดจดทะเบียน 
จัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTT UT)  ข้ึนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและ
ไอนํ้า (Utilities) ใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัท พีทีที 
ยูทิลิตี้ จํากัด มีทุนชําระแลว 1,407.5 ลานบาท โดย ปตท.ถือหุนรอยละ 40 ของทุนที่ชําระแลว 

 (1) ลักษณะของโครงการ 
- บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด  จะดําเนินการกอสรางและขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหสอด

คลองกับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นเปนระยะ ๆ ของกลุมปโตรเคมี ปตท. และลูกคานอกกลุมโดยบริษัทไดจัด
ทําแผนขยายขนาดกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําติดตั้งแบงตามเขตพื้นที่  ดังนี้ 

พื้นที่ กลุมลูกคา ขนาดกําลังผลิตไฟฟา 
(เมกกะวัตต) 

ขนาดกําลังผลิตไอน้ํา 
(ตัน/ช่ัวโมง) 

1 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก 112.5 480 
2 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในในเขตนิคมอุตสาหกรรม  RIL 

(Rayong Industrial Land) และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียง 
147.5 330 

3 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง 111 280 
4 บริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่น ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 187 430 

รวม 558 1,520 
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(2) ความกาวหนา 
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรับอนุมัติสิทธิประโยชนการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 

ขณะนี้อยูระหวางการจัดเตรียม Master List สําหรับรายการเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณที่จะนําเขา 
- วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ไดรับอนุมัติรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโรงงานผลิตไฟฟาจากสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)  
- ปจจุบันอยูระหวางการกอสรางโครงการพื้นท่ี 1 ระยะแรก ซ่ึงประกอบดวย โรงผลิตไฟฟาขนาด 37.5 เมกกะวัตต และ

โรงผลิตไอน้ําขนาด 120 ตัน/ชั่วโมง  โดยมีกําหนดกอสรางแลวเสร็จประมาณไตรมาส 2 ป 2549 
- วันที่ 23 สิงหาคม 2548  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด  ไดทําสัญญา Steam Sale and Purchase Agreement  กับ NPC เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและจําหนายไอน้ําและไฟฟา  โดยในชวงแรก  (ระหวางพฤศจิกายน 2548 – 
พฤษภาคม 2549)  บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด จะซื้อไอนํ้าจาก NPC ปริมาณ10-40 ตัน/ชั่วโมง  สวนชวงท่ี 2  (ระหวาง
มิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550)  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัดจะขายไอน้ําให NPC ปริมาณ 40-50 ตัน/ชั่วโมง  นอกจากนี้
ทั้ง 2 ฝาย ไดทําสัญญา Steam Back-up Agreementตามปริมาณที่แตละฝายสามารถจายใหได 

- วันท่ี 26 กันยายน 2548  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ไดรับสัมปทานจากกระทรวงพลังงานใหเปนผูผลิตและจําหนาย   
ไฟฟา  มีกําลังการผลิต 150 เมกกะวัตต 

(3) การจัดหาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ 
 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด  เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและ   ไอ
น้ํา โดยจะมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกันที่ปริมาณวันละ 8,000 ลานบีทียู มีอายุสัญญา 15 ป และมีความตองการใชน้ําประมาณ 
2.34 ลานลูกบาศกเมตรตอป และไฟฟาสํารองจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต 

(4) การจัดจําหนาย 
  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด  จะมีการขยายโรงงานผลิต Utilities เปนระยะ ๆ ตามความตองการใช Utilities ของกลุมปโตรเคมี 
ปตท. ที่จะเพิ่มขึ้นเปนระยะ โดยระยะแรกมีกลุมลูกคา ดังนี้ 

 
ป จําหนายให 

2549 - โรงงานผลิต โรงงานผลิต Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) ของ TOC โรงงาน Air 
Separation Plant ของ MIGP1) และ TOCC2) 

2550 - โรงผลิต Cumene และ Phenol ของกลุม ปตท. 
2551 - โรงผลิต EO/EG หนวยที่ 2 ของ TOC 

- โรงผลิต ATC-2 และโรงผลิต Ethylene Cracker และ LDPE ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
หมายเหตุ      1)  MIGP   :   MIG Production Co.,Ltd. 

         2)  TOCC  :   Thai  Organic  Chemical  Co.,Ltd. 
 
(5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนผูแทนจาก ปตท. 8 คน (โดยเปนผูแทน
จาก ปตท. โดยตรง 3 คน และทางออม 5 คน ผานบริษัทยอยของ ปตท. ที่รวมทุน) รวมประธานกรรมการดวย นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบ
หมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ดวย 
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3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

ปตท. ไดซ้ือหุน บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด โดยชําระคาหุนและรับโอนหุนในวันที่ 12 มีนาคม 2547 ตามมติคณะกรรมการ 
ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ที่มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  ในสัดสวนรอยละ 15 โดย
เขาซ้ือหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 249.75 ลานบาท  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด จัดตั้งขึ้น
เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียน  ชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 1,665 ลานบาท  

(1) ลักษณะของโครงการ 
  เปนโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ประกอบดวยโรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใชกาซ  
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จํานวน 2 ชุด มีกําลังผลิตสุทธิชุดละ 700 เมกะวัตต รวมเปน 
1,400 เมกะวัตต โครงการตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) คือ ที่หมูที่ 6 ตําบลบาน
ไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

(2) ความกาวหนา 
 - วันที่  7 มีนาคม  2548  ได รับอนุมัติรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)   
- วันที่ 27 มีนาคม 2548  ไดลงนามสัญญาออกแบบ จัดหา และกอสราง (Engineering, Procurement and Construction: 

EPC) กับกลุมบริษัทรวมคา Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Mitsubishi Corporation และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนีย
ร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2548  ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากองคการบริหารสวนตําบลบานไร  
- เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

 (3) การจัดหาเชื้อเพลิง 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  เพ่ือใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดยมีสัญญา
ซ้ือขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณวันละ 240 ลานลูกบาศกฟุต มีอายุสัญญา 25 ป 

(4) การจัดจําหนาย 
  เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2547 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด  ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขายไฟฟา 
(Power Purchase Agreement: PPA) กับบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) และสัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ตกลงรับซ้ือไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับตั้งแต  
โรงไฟฟาชุดท่ี 1 จายไฟฟาเขาระบบของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และชุดที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2551  จึงถือวา
เปนโครงการที่มีความมั่นคงมาก 

(5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน  2 คน 
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3.1.6.6 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547  มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท พีทีที  แอลเอ็นจี จํากัด  และ ปตท. 
ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม  2547  เพื่อประกอบกิจการใหบริการ คลังสํารอง LNG และหนวยเปลี่ยนสถานะ LNG 
เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทุนจดทะเบียน 
50 ลานบาท และชําระแลว  13.25 ลานบาท  ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100  ในระยะเริ่มตน และจะหาพันธมิตรรวมทุนในภายหลัง โดย ปตท. 
จะเปนผูถือหุนใหญ 

 (1) ลักษณะของโครงการ 
  กอสราง LNG Receiving Terminal ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG  ถังเก็บสํารอง LNG (LNG Storage Tank )  และ
หนวยเปลี่ยนสถานะ LNGเปนกาซฯ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอป  ในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเปน
ประมาณ 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 ซ่ึงขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อใหบริการคลังสํารองและเปลี่ยนสถานะ 
LNG  โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

(2) ความกาวหนา 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และอยูในระหวางจัดหาที่ดินสําหรับเปน

สถานที่กอสรางโครงการ โดยมีเปาหมายกอสรางโครงการระยะที่ 1 แลวเสร็จประมาณป 2553 และระยะที่ 2 แลวเสร็จประมาณป 2556  
เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. 
  นอกจากนี้ ปตท.กําลังดําเนินการเจรจาหาพันธมิตรรวมทุน เชน กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และอื่นๆ 

 (3)  การบริการ 
  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด จะใหบริการ/จัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารองกาซธรรม
ชาติเหลว  (Throughput & Service Fee)  โดยปตท. จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG 

 (4) การบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 คน ปตท.เปนผูแตงตั้งจํานวน 3 คน 
รวมประธานกรรมการดวย 

3.1.6.7 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547  ไดมีมติอนุมัติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด (IPT)  ในสัดสวนรอยละ 20  ของทุนจดทะเบียนชําระแลว  โดยซ้ือหุนจากบริษัท Siemens AG จํากัด  ในราคา 10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2548 ปตท. ไดรับโอนหุนสามัญของ IPT จากบริษัท Siemens AG จํากัด ทั้งหมด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2548 IPT มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,771 ลานบาท 

 IPT จัดตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle Power Plant) ดวยกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกกะวัตต (MW)  

(1) การจัดหาเชื้อเพลิง 
  โรงผลิตไฟฟาของ IPT ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ IPT   
ทั้งหมด  มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณวันละ 120 ลานลูกบาศกฟุต อายุสัญญา 25 ป  
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 (2) การจัดจําหนาย 
  IPT จําหนายไฟฟาท่ีผลิตไดทั้งหมดให กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA)  ฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2540  อายุ
สัญญา 25 ป นับจาก Commercial Operation Date เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอตกลงที่ กฟผ. จะตองชําระคาไฟฟาใหแก IPT ตาม
กําลังการผลิตไฟฟาที่กําหนดในสัญญา (Take-or-Pay  รอยละ 100) จายคาความพรอมจายพลังไฟฟา (Availability Payment) ในจํานวนที่ 
ตกลงกันเพ่ือใหครอบคลุมคาใชจายคงที่  ภาระหนี้สิน และผลตอบแทน   และจายคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment)  ตามสูตรคํานวณที่
ระบุไวตามขอสัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 คน  เปนผูแทนจาก ปตท. 6 คน 
(โดยเปนผูแทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คน  และทางออม 4 คน ผานบริษัทยอยของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ไดแก บริษัท ไทยออยล
เพาเวอร จํากัด รวมประธานกรรมการ  นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท 
ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด ดวย 

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย)  จํากัด ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้ 

       หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 6,194 4,468 8,068 
คาใชจายรวม 5,109 4,769 7,625 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,085 (301) 443 
สินทรัพยรวม 14,075 14,064 12,569 
หนี้สินรวม 9,695 9,985 8,047 
สวนของผูถือหุน 4,380 4,079 4,522 

3.1.6.8  บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด 
  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 มีมติให ปตท. ซ้ือหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด 
(TP) จาก ปตท.สผ.อ. (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ซ่ึงถืออยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 2,300 ลานบาท  โดย ปตท.  
ไดรับโอนหุนสามัญของ TP เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 
  TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําในโครงการผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอน
รวมแบบโคเจนเนอเรชั่น ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะ
วัตต และผลิตไอน้ํา 168 ตันตอชั่วโมง นอกจากนี้ TP เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 56 ในบริษัทผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด (IPT) 
ซ่ึงเปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 700 เมกะวัตต ณ 31 ธันวาคม 2548 TP มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 
2,810 ลานบาท   
  การซื้อหุน TP สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ซ่ึงใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติ ในขณะที่สนับสนุนให ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจตนน้ํา (Upstream) คือธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมเปนหลัก และการเขาลงทุนดังกลาวมีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากทั้ง TP และ IPT มีการดําเนินกิจการอยูแลว และมีสัญญา
ระยะยาวกับลูกคา อายุสัญญา 25 ป ซ่ึงประกอบดวยบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) และลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุมไทยออยล จึงเปนกิจการที่
มีความมั่นคง 
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 (1) การจัดหาเชื้อเพลิง 
 TP  ไดซ้ือกาซธรรมชาติจากปตท. ซ่ึงเปนผูขายและผูจําหนายเพียงรายเดียวในประเทศ โรงไฟฟาของ TP สามารถใช       

เชื้อเพลิงสํารองคือ  น้ํามันดีเซลแทน กาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเชื้อเพลิงตามสัญญา  
  (2) การจัดจําหนาย 
  TP จําหนายไฟฟาใหแก  บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) (กฟผ.) จํานวน 41 เมกะวัตต  ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะ
ยาว 25 ป  TP  เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ในวันท่ี 1 เมษายน 2541 ภายใตโครงการผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer – 
“SPP”) ของ กฟผ. 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP)  ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน  เปนผูแทนจาก ปตท. 3 คน  
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) จํานวน 7 คน และบริษัท อิเล็คทริค เพาเวอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด (EPDC) จํานวน  2 คน   

(4) การเงิน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัท ไทยออยล เพาเวอร  จํากัด ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้ 

    หนวย  :  ลานบาท 
งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 3,836 2,982 3,373 
คาใชจายรวม 2,393 2,561 2,653 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,077 286 720 
สินทรัพยรวม 8,408 7,638 7,320 
หนี้สินรวม 3,177 2,402 1,645 
สวนของผูถือหุน 5,231 5,236 5,675 

3.2 กลุมธุรกิจน้ํามัน 

ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุมธุรกิจน้ํามัน ของ ปตท. แบงเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก 

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่น 

(2) การคาสากลและการนําเขาสงออกน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม วัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมี (International 
Petroleum and Petrochemical Trading) ดําเนินธุรกิจการคาสากล และการนําเขาสงออกน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 

 กลุมธุรกิจน้ํามัน  มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกหนวยบริหารและปฎิบัติการคลัง การ
บริหารการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียม และการขายกาซปโตรเลียมเหลวในตลาดขายสงใหแกผูคาตามมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543   

 นอกจากธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุนแลว ปตท. ยังมีการลงทุนและการรวมทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
การดําเนินธุรกิจน้ํามันทั้งภายในและภายนอกประเทศจํานวน 16 บริษัท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนธุรกิจท่ีกอใหเกิดรายไดหลัก และ
เพื่อสงเสริมให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอยางครบวงจรและสามารถใหบริการลูกคาไดดีที่สุด  
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 ธุรกิจน้ํามัน 

การจัดจําหนาย 

การตลาดคาปลีก 
? สถานีบริการ 
? ธุรกิจคาปลีกเสริม 
? อื่นๆ

การตลาดพาณิชย
 ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
 ตลาดอากาศยานและเรือขนสง 
 ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
 การตลาดตางประเทศ 

?

?

?

?

การนําเขา/สงออก/การ
คาสากลน้ํามันดิบ/ 

คอนเดนเสท 

การคาระหวางประเทศ 

การจัดหาและจัดสง 

? การจัดหา ขนสงและจําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหผูคาน้ํามันมาตรา 7 
การจัดหา

 
ขนสงและรับซื้อน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นน้ํามัน 

การปฏิบัติการคลัง 

การบริหารบริษัทในเครือ 

การวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง

การจัดการขนสง 

? การบริหารคลังและทาเรือปโตรเลียม  คลังน้ํามัน คลังกาซปโตรเลียมเหลว 
โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  คลังสถานีเติมน้ํามันอากาศยาน  ทั่วประเทศ 

? ดูแลบริษัทรวมทุนที่อยูใน กลุมธุรกิจน้ํามัน 

การนําเขา/สงออก/การ
คาสากลน้ํามันสําเร็จรูป

การนําเขา/สงออก/การ
คาสากลวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

 

 

แผนภาพแสดงโครงสรางธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 
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3.2.1 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

 การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) ดําเนินธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑน้ํามัน
หลอลื่น  โดยแบงการจัดจําหนายออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ไดแก 

(1) การตลาดคาปลีก (Retail Marketing) เปนการจัดจําหนายผานสถานีบริการน้ํามันของบริษัท  สถานีบริการน้ํามันผูแทน
จําหนายทั่วประเทศ และตลาดขายสงน้ํามันใหกับผูคาตามมาตรา 7 

(2) การตลาดพาณิชย (Commercial Marketing) เปนการจัดจําหนายใหกับลูกคาที่เปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ลูกคา              
อุตสาหกรรมและพาณิชย  ตลาดอากาศยานและเรือขนสง  ตลาดกาซหุงตม  และการตลาดตางประเทศ 

 นอกเหนือจากการจัดจําหนายใน 2 สวนหลัก ๆ แลว ยังมีการจัดจําหนายน้ํามันประมงในเขตตอเนื่อง 12-24 ไมลทะเล  และการ
จัดจําหนายน้ํามันในทะเลนอกราชอาณาจักร 

 3.2.1.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

3.2.1.1.1 ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.2.1.1.2 ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น 

3.2.1.1.1  ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

กาซปโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกวา กาซหุงตม หรือแอลพีจี เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนจําพวกกาซโปรเพนและกาซ 
บิวเทน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกกาซธรรมชาติในโรงแยกกาซ หรือการกลั่นน้ํามันจากโรงกลั่นนํ้ามัน จะมีสภาพเปน
ของเหลวภายใตแรงดัน สวนมากนําไปใชในงานหุงตมในครัวและใชเปนเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมตางๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
พิเศษคือใหความรอนสูง สะอาด เผาไหมไดงายและสะดวกในการใชงาน นอกจากนี้ยังใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
และสามารถใชแทนน้ํามันเบนซินในรถยนตเพราะราคาถูกและมีคาออกเทนสูง ปตท.จําหนายกาซปโตรเลียมเหลวใหกับผูใช
กาซปโตรเลียมเหลวโดยตรง และจําหนายใหกับผูคากาซปโตรเลียมเหลวตามพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
เพื่อจําหนายตอใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลวอีกทอดหนึ่ง 

(2) น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 

น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทระเหยงายมีปริมาณกํามะถันต่ํา เหมาะสําหรับใชงานกับเครื่องยนตเบนซินทุก
ชนิด น้ํามันเบนซินไดมาจากการผสมน้ํามันเบาที่มีชวงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอัตราที่เหมาะสม และมีสวนผสมของสาร
กันน็อคและอื่นๆ เพื่อใหไดคุณภาพตามขอกําหนด สําหรับประเทศไทยนั้น น้ํามันเบนซินแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ  
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 91, ออกเทน 95 และน้ํามันแกสโซฮอล 

(3)  น้ํามันกาด (Kerosene) 

น้ํามันกาดเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังใชในการจุดตะเกียงใหความสวางตามชนบท 
ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตที่ออกแบบเปนพิเศษ ใชใหความรอนในเตาอบ นําไปเปนสวนผสมใน  ยาฆาแมลง น้ํามัน    
ชักเงา และสีน้ํามัน เปนตน  
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(4)  น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเครื่องบินไอพนของสายการบินพาณิชยท่ัวไป เครื่องบินของกองทัพและเครื่องบินฝกนักบินเปน
น้ํามันที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดคุณภาพของเชื้อเพลิงที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับใชทั่วโลก สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท 
คือ 

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

ฝกนักบิน เครื่องบินเล็กสวนตัว 

(5)  น้ํามันดีเซล (Diesel) 

เปนน้ํามันที่มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันกาดเหมาะสําหรับรถเครื่องยนตดีเซล เชน รถยนตกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร    
เครื่องยนตทางการเกษตร นอกจากนี้ยังใชกับเครื่องกําเนิดไฟฟาและเรือ ปจจุบันนํ้ามันดีเซลเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการ
ใชสูงที่สุดในประเทศในสัดสวนประมาณรอยละ 48 แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

• น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาน้ํามันโซลา มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับ เครื่องยนตที่มี
รอบหมุนเร็ว ไดแก รถยนต รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เปนตน 

• น้ํามันดีเซลหมุนชา (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาน้ํามันขี้โล หรือ Industry Diesel Oil (IDO) เหมาะ
สําหรับใชกับเครื่องยนตที่มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา ใชสําหรับงานหนักตอเน่ืองโดยมีรอบคงที่ ไดแก เรือ
ประมงบางประเภท หรือเครื่องยนตที่ติดตั้งตามโรงงานตางๆ เครื่องผลิตไฟฟา เปนตน 

• น้ํามันดีเซลปาลม(บริสุทธ์ิ)  เปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วผสมน้ํามันปาลมบริสุทธ์ิ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเทาน้ํามันดีเซล   
หมุนเร็ว แตสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา 

• น้ํามันไบโอดีเซล เปนน้ํามันดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเทาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว แตสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา 

(6) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 

เปนผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากสวนที่มีจุดเดือดสูงสุดของน้ํามันดิบ เปนน้ํามันเช้ือเพลิงที่หนักและมีจุดเดือดสูงที่สุด น้ํามัน
เตาจัดเปนน้ํามันเชื้อเพลิงที่สําคัญท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชงานงาย ใหความรอนสูง สามารถแบงออกไดเปนหลาย
ชนิดขึ้นอยูกับความหนืด และประเภทของเตาเผาและหัวฉีดในการเผา โดยทั่วไปน้ํามันเตาใชสําหรับเปนเช้ือเพลิงในโรงงาน   
อุตสาหกรรม โรงไฟฟา และเรือเดินสมุทร สําหรับประเทศไทย จัดแบงน้ํามันเตาออกเปน 5 ชนิด คือ ชนิดที่ 1, 2 3, 4 ตาม   
ความหนืด และชนิดที่ 5 ซ่ึงมีจุดไหลเท (Pour Point) สูง 

3.2.1.1.2  ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น 

• ปตท.ผลิตและจัดจําหนายน้ํามันหลอล่ืนที่ใชกับยานพาหนะ งานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมสําหรับทุกกลมลูกคาทุกปอยางตอเนื่อง 

• น้ํามันเกียร 
• น้ํามันไฮโดรลิค  
• น้ํามันเบรค และ  
• จารบี 
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  3.2.1.2   การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 

ปตท. จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมผานชองทางการจัดจําหนาย 2 ชองทางหลัก ไดแก 

3.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 
3.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing) 

ป 2548  ปตท. จัดจําหนายนํ้ามันสําเร็จรูปจํานวนรวมทั้งส้ิน 22,033 ลานลิตร  คิดเฉพาะการจําหนายในประเทศ ปตท.  มีสวนแบง
ตลาดรอยละ 34.6 หากไมรวมน้ํามันเตาที่จําหนายให กฟผ. แลว ปตท. จะมีสวนแบงตลาดรอยละ 32.3  

การจัดจําหนายน้ํามันของ ปตท. ในชวงป 2546-2548  
ผลิตภัณฑ/การจําหนาย ป 2546 ป 2547 ป 2548 

การจัดจําหนาย/การตลาด    
ปริมาณจัดจําหนาย (ลานลิตร) /1    
 ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ.  14,334 14,964 19,996 
 รวมน้ํามันเตา กฟผ. 15,044 16,533 22,033 

สวนแบงการตลาดในประเทศ (รอยละ) /2    
 ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 30.5 30.3 32.3 
 รวมน้ํามันเตา กฟผ. 31.6 32.8 34.6 

มูลคาการจัดจําหนาย (ลานบาท)    
 ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ.  148,435 173,502 307,018 
 รวมน้ํามันเตา กฟผ.  153,771 186,768 333,878 

การสํารอง (ความจุคลัง)    
 น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป (ลานลิตร) 1,550 1,568 1,497 
 กาซปโตรเลียมเหลว (ตัน) 75,500 75,500 75,500 

สถานีบริการ ณ ส้ินป /3 (แหง) 1,389 1,367 1,277 
รานคากาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 1,007 1,005 1,081 
โรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว /4 (แหง) 124 135 142 

ที่มา: ปตท. ยกเวนขอมูลสวนแบงการตลาดจากกระทรวงพาณิชย 
/1 รวมปริมาณการจําหนายน้ํามันเตา น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน กาซปโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑน้ํา

มันเครื่อง ยางมะตอย แตไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
/2 รวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไมรวมผลิตภัณฑน้ํามันเคร่ืองและยางมะตอย

ในป 2548 กฟผ. เปนผูคามาตรา 7 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 
/3 ของ ปตท.และผูแทนจําหนาย (รวมสถานีบริการกาซ จํานวน 10 แหง) 
/4 ของผูแทนจําหนาย 

 ในป 2548 ปตท. ยังคงมีเปาหมายในการรักษาสวนแบงการตลาดคาปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอากาศยานและ เรือขนสง และ
มุงเนนขยายสวนแบงการตลาดของกาซปโตรเลียมเหลวและน้ํามันหลอล่ืน โดยเนนการสรางความมั่นใจเรื่องคุณภาพ และเพิ่มชนิดของน้ํา
มันหลอลื่นเพ่ือขยายตลาดน้ํามันหลอล่ืนอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร การปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามันใหทันสมัยและสะดวก
สบาย การบริการที่สรางความพึงพอใจตอลูกคามากขึ้นโดยขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพื่อดึงดูดลูกคา และปรับปรุง
บรรจุภัณฑกาซปโตรเลียมเหลว  ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเนนเฉพาะที่อยูในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการคาเทานั้น รวมถึงการเพิ่ม
รายไดและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และขยายตลาดในภูมิภาคอินโดจีน 
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สําหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กําหนดราคาขายใหกับลูกคาในกลุมตางๆ โดยคํานึงถึงการแขงขัน ระดับราคาน้ํามันในภูมิภาค 
และระดับราคาจําหนายในตลาดเปนสําคัญ เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูบริโภค 

ตารางแสดงสวนแบงตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภัณฑของธุรกิจน้ํามันในประเทศ 
ป 2548 และเปรียบเทียบป 2547  

ผลิตภัณฑ สวนแบงตลาด (รอยละ) 
ป 2548 

สวนแบงตลาด (รอยละ) 
ป 2547 

เพิ่ม/(ลด) 
ป 2548/2547 

กาซปโตรเลียมเหลว /1 37.1 36.1 1.0 
น้ํามันเบนซิน 27.4 25.0 2.4 
น้ํามันกาด 28.2 31.2 -3.0 
น้ํามันเครื่องบินพาณิชย (Jet A-1) 24.2 27.6 -3.4 
น้ํามันเครื่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0 100.0 - 
น้ํามันเครื่องบินไอพนแบบใบพัด (AVGAS) 100.0 100.0 - 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 28.8 26.8 2.0 
น้ํามันดีเซลหมุนชา 71.4 53.4 18.0 
น้ํามันเตา (ไมรวมที่จําหนายให กฟผ.) 43.7 39.5 4.2 
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น /2 20.7 18.7 2.0 
สวนแบงตลาดโดยรวม 
 ไมรวมน้ํามันเตา กฟผ. 
 รวมน้ํามันเตา กฟผ./3 

 
30.8 
33.2 

 
29.1 
32.3 

 
1.7 
0.9 

ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
/1 ไมรวมกาซปโตรเลียมเหลวที่จําหนายเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
/2 ไมรวมน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน 
/3 กฟผ. เปนผูคามาตรา 7 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 

3.2.1.2.1 การจัดจําหนายผานตลาดคาปลีก (Retail Marketing) 

ดําเนินการโดยสายงานการตลาดคาปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและ   
น้ํามันหลอล่ืนในตลาดคาปลีกใหกับลูกคาทั่วไปผานเครือขายสถานีบริการทั่วประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการกําหนด กลยุทธตลาดคาปลีก 
การพัฒนาตลาดคาปลีกและการขยายเครือขายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตัวแทน การพัฒนาตลาด
หลอล่ืน และการพัฒนาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคาปลีกน้ํามันจะดําเนินการขายผานสถานีบริการเปนหลัก ซ่ึงเปนตลาดที่มีการแขงขัน
สูง แมวาการแขงขันเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดโดยคูแขงจะทวีความรุนแรงขึ้น ปตท. ก็ยังคงมีสวนแบงการตลาดในระดับสูงที่สุดอยางตอเน่ือง
ติดตอกันนานกวา 10 ป  ทั้งนี้จัดจําหนายผานชองทางสถานีบริการ ปตท.รวม 1,277 แหง คิดเปนอัตรารอยละ 6.9  ซ่ึงสูงที่สุดในบรรดา
บริษัทผูคาน้ํามัน คูแขงที่สําคัญในดานเครือขายสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท.ไดแก บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัทเอสโซ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด และบริษัทน้ํามันคาลเท็กซ(ไทย) จํากัด  
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ตารางจําแนกสถานีบริการแบงตามผูประกอบการ 

จํานวนสถานีบริการ ณ 31 ธันวาคม 2548 
ช่ือผูประกอบการ จํานวนสถานีบริการ รอยละ 

1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1,277 6.9 
2. บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 1,147 6.2 
3. บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 606 3.3 
4. บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 584 3.2 
5. บริษัท น้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด 421 2.3 
6. บริษัท ภาคใตเชื้อเพลิง จํากัด (มหาชน) 226 1.2 
7. บริษัท สยามสหบริการ จํากัด (มหาชน) 154 0.8 
8. บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จํากัด 145 0.8 
9. บริษัท ปโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด 113 0.6 
10. บริษัท คอสโมออยล จํากัด 91 0.5 
11. บริษัท น้ํามันทีพีไอ จํากัด 75 0.4 
12. บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด 31 0.2 
13. บริษัท พี ซี สยามปโตรเลียม จํากัด 26 0.1 
14. บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 3 0.01 
15. อื่นๆ และผูคาน้ํามันอิสระ /1 13,508 73.4 

รวมทั้งหมด 18,407 100 

     ที่มา: ขอมูลผูประกอบการรายอื่นที่มิใช ปตท. จากกระทรวงพลังงาน 
      /1 สวนใหญเปนสถานีบริการในสวนภูมิภาคที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแตมีปริมาณและมูลคาการจําหนายตอสถานีนอย 

                   สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบงตามลักษณะได 5 ประเภทดังนี้ 

(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการที่ดําเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดยการ
พิจารณาลงทุนเปดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยูกับสถานที่ตั้ง และยอดขายเปนหลัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ปตท. มี
สถานีบริการ COCO อยูทั้งส้ิน 51 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เปนผูลงทุนและเปนเจาของสถานีบริการที่เปดใหผูประกอบการที่มีประสบการณและสนใจบริหารงานภายในสถานี
บริการประเภทนี้เขามาเชาดําเนินงาน โดยจะมีสัญญาซื้อขายน้ํามันขั้นต่ําตามที่กําหนดโดย ปตท. และใหสวนลดราคาแกผู
ประกอบการสําหรับการซื้อนํ้ามันในปริมาณที่เกินกวาปริมาณขั้นตํ่าที่กําหนด และมีสัญญาเชาทรัพยสินจาก ปตท. เพื่อการ
ดําเนินงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีสถานีบริการ CODO อยูทั้งส้ิน 177 สถานี  

 (3) สถานีบริการประเภท รวมลงทุน (Joint Venture) 

สถานีบริการเหลานี้เปนการรวมลงทุนระหวาง ปตท. และผูประกอบการภาคเอกชน โดยสัดสวนในการรวมลงทุนจะ    
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับการเจรจา โดยผูประกอบการเปนผูดําเนินการบริหารและจัดการทั้งหมด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูทั้งส้ิน 279 สถานี 
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(4) สถานีบริการประเภท สหกรณ และสวัสดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท. เปนผูสนับสนุนในสวนส่ิงปลูกสรางและอุปกรณในสวนที่สหกรณหรือสวนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา แตจะ
มอบหมายใหหนวยงานนั้นๆ เปนผูบริหารเอง โดยวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการสถานีบริการคือ เพื่อรองรับผูบริโภค
ในสวนของสหกรณ และเปนสวัสดิการใหแกพนักงานของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2548 ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูทั้งส้ิน 78 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 

ผูประกอบการเอกชนเปนเจาของสถานีบริการเหลานี้ โดยทําหนาที่เปนตัวแทนการบริหารสถานีบริการและการจําหนาย
ผลิตภัณฑนํ้ามันภายใตเครื่องหมายการคาของ ปตท. โดยมีขอตกลงวาจะตองซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงเชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล เปนตน ในปริมาณขั้นต่ําตอเดือน และจะตองบริหารจัดการสถานีบริการตามมาตรฐานของ ปตท. โดย
ที่ ปตท. มีภาระที่จะใหการสนับสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการประเภทนี้นอยมาก โดยทั่วไปแลว ปตท. มี
สิทธิที่จะเลิกสัญญากับผูประกอบการสถานีบริการประเภทนี้ หากผูประกอบการผิดสัญญา และในบางครั้ง ปตท. อาจ
พิจารณาซ้ือกิจการจากผูประกอบการถาเห็นวาสถานีบริการนั้นๆ อยูในทําเลที่เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ปตท. มี
สถานีบริการ DODO อยูทั้งส้ิน 692 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. COCO 36 2.59 41 3.00 51 3.99 
2. CODO 183 13.17 184 13.46 177 13.86 
3. Joint-Venture 295 21.24 296 21.65 279 21.85 
4. Co-Operative 119 8.57 119 8.71 78 6.11 
5. DODO 756 54.43 727 53.18 692 54.19 
รวม 1,389 100.00 1,367 100.00 1,277 100.00 

 ที่มา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพัฒนาสถานีบริการใหเปนสถานีบริการแบบครบวงจรแลว  ปตท. มีแผนพัฒนาสถานีบริการใหเกิดภาพลักษณ
ใหมและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  ในสวนของการพัฒนาและขยายแนวธุรกิจไปสูธุรกิจคาปลีกเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจการตลาด
คาปลีกน้ํามัน เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการและดึงดูดผูใชบริการเขาสูสถานีบริการน้ํามันเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผล
กําไรของบริษัท โดยใชกลยุทธในการลงทุนในธุรกิจเสริมตางๆ เชน รานคาสะดวกซื้อภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ         
ส้ินเดือนธันวาคม 2548  มีราน 7-Eleven ในสถานีบริการกวา 400 แหง  บริการลางรถอัตโนมัติ ศูนยบริการน้ํามันหลอลื่น รานกาแฟ (cafe’ 
Amazon)  ศูนยบริการรับลางอัดรูปถาย Film Drop Point รวมกับเพาเวอรบาย และธนาคาร เปนตน 

3.2.1.2.2 การจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย (Commercial Marketing)  

 ดําเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ซ่ึงรับผิดชอบการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิงและน้ํามันหลอล่ืนใหกลุม   
ลูกคาอุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน การเดินเรือขนสง หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุมลูกคากาซหุงตม และการจัดจําหนายไปยังตลาด
ตางประเทศ  ในป 2548 ปตท. จําหนายกาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันดีเซล ผานตลาด
พาณิชย รวมทั้งส้ินประมาณ 9,406 ลานลิตร คิดเปนประมาณรอยละ 42.7 ของยอดจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. 
ทั้งนี้สามารถแบงตลาดในการจัดจําหนายออกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก 
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(1) กลุมตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานราชการ  

จากการที่ ปตท.ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ทําให ปตท. สามารถจําหนายผลิตภัณทน้ํามันสวนใหญใหแกหนวยงาน
ของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสรางฐานสวนแบงลูกคาในตลาดนี้ไดเปนอยางดี ในป 2548 ปตท. 
จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 2,969 ลานลิตร ใหแกลูกคาในกลุมนี้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2548  ปตท. มีลูกคาในกลุมนี้จํานวนมากกวา 1,400 ราย อาทิเชน กฟผ. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กอง
บัญชาการทหารสูงสุด การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.) และองคการขน
สงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนตน ทั้งนี้ ในขณะที่ยังคงความเปนรัฐวิสาหกิจอยูนั้น ไดมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2542 ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑปโตรเลียมอ่ืนท่ีใชเปนเชื้อเพลิง
หรือเปนส่ิงหลอล่ืนในจํานวนตั้งแต 10,000 ลิตรข้ึนไป จะตองซ้ือจาก ปตท. หรือ คลังน้ํามัน หรือสถานีบริการ
จําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงของ ปตท. เทานั้น โดย ปตท. จะขายผลิตภัณฑอางอิงตามราคาขายปลีกในประเทศ แตอาจมี
สวนลดในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก ตอมาในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ไดมีมติคณะรัฐมนตรีให บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  ไดรับสิทธิขายน้ํามันใหหนวยงานรัฐไดเชนเดียวกันกับ ปตท. ทั้งน้ี กลุมตลาดรัฐวิสาหกิจ
และหนวยราชการ จัดวาเปนกลุมลูกคาที่มีปริมาณการจําหนายสูงสุดในธุรกิจการจัดจําหนายผานตลาดพาณิชย แต   
ลูกคาในกลุมนี้จะมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกวาลูกคากลุมอ่ืน ปตท. จึงเขาไปดูแลและอํานวยความสะดวกใน
ดานการบริการแกลูกคากลุมนี้มากขึ้น เพื่อรักษาความสัมพันธอันดีไวตลอดไป  

• ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท.จําหนายผลิตภัณฑเชื้อเพลิงที่ใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก นํ้ามันเตา กาซหุงตม น้ํามันดีเซล ยางมะตอย และ
ผลิตภัณฑหลอล่ืนโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรม และผูบริโภครายใหญ เชน ผูประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก 
โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูประกอบการเดินรถโดยสารและขนสง และผูประกอบการในภาคเกษตร
กรรม เปนตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ปตท. มีลูกคาในกลุมนี้รวมทั้งประเทศจํานวนมากกวา 1,400 ราย     
ผลิตภัณฑนํ้ามันที่จําหนายใหกับลูกคากลุมนี้โดยมากเปนน้ํามันเตา และ นํ้ามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว ในป 
2548  ปตท. ขายผลิตภัณฑน้ํามันใหแกลูกคากลุมนี้จํานวน 2,001 ลานลิตร  แตเนื่องจากภาวะการแขงขันที่สูง การขาย
ผลิตภัณฑนํ้ามันใหกับลูกคาโดยทั่วไป  ปตท. จะลงทุนสรางอุปกรณในการเก็บสํารองเชื้อเพลิงหรือส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ เพ่ือใหบริการแกลูกคารายนั้นๆ รวมทั้งใหการบริการแนะนําการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย 
สําหรับราคาขายจะใชราคาที่อางอิงจากราคาขายปลีกในประเทศ ซ่ึงลูกคาในกลุมนี้ ยังมีโอกาสในการทําตลาดอีกมาก 
จึงตองเพิ่มหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการขยายตลาดในผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ยางมะตอย น้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
(Base Oil) และเคมีภัณฑ เปนตน 

(2) กลุมตลาดอากาศยานและเรือขนสง  

ปตท. เปนผูจัดจําหนายน้ํามันสําหรับเครื่องบินตางๆ เชน Jet A-1  JP-5  JP-8 และ AVGAS ที่เปนที่ยอมรับจากสายการบิน
ระหวางประเทศและหนวยงานราชการกวา 180 ราย ทั้งในและตางประเทศ นอกเหนือจากการจําหนายน้ํามันที่ทาอากาศยาน
กรุงเทพแลว ปตท. ยังเปนผูประกอบการจําหนายและใหบริการเติมน้ํามันอากาศยานผูเดียวในทาอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย ปตท. มีสวนแบงการตลาดในการจําหนายน้ํามันอากาศยานประมาณรอยละ 27 โดยป 2548  ปตท. ไดขายน้ํามันอากาศยาน
รวมผลิตภัณฑอื่นๆ ใหแกลูกคาในกลุมนี้จํานวน 2,540 ลานลิตร นอกจากนี้ ปตท. ยังไดขยายการใหบริการจําหนายน้ํามันใหกับ
ทาอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮองกง และในกัมพูชา และยังเปนผูจัดจําหนายนํ้ามันอื่นๆ เชน น้ํามันดีเซลหมุนชา และน้ํา
มันเตา สําหรับเรือขนสงสินคาระหวางประเทศและเรือรบตางๆ ที่เปนลูกคาอยูประมาณ 130 ราย ดวย 
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(3) ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว หรือกาซหุงตม 

ปตท. ดําเนินธุรกิจกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตมท่ัวประเทศ โดยเปนผูนําในตลาดกาซปโตรเลียมเหลวและมีสวน
แบงตลาดสูงสุดอยางตอเนื่อง ในป 2548 โดยมีปริมาณจําหนายทั้งส้ิน 1,258 ลานลิตร หรือ 679 พันเมตริกตัน  ปตท. มีคลังเก็บ
กาซปโตรเลียมเหลว 8 แหง โดยในจํานวนนี้มีโรงบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว 7 แหง กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ณ 31 
ธันวาคม 2548 มีความจุรวมประมาณ 75,500 เมตริกตัน และมีรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายกาซหุงตม 1,081 แหง และโรงบรรจุ
กาซปโตรเลียมเหลวเอกชน 142 แหง 

ปจจุบันรัฐบาลใชระบบราคา “กึ่งลอยตัว” แตยังควบคุมระบบการกําหนดราคากาซปโตรเลียมเหลวซึ่งมักจะอิงกับราคา  
อางอิง โดยจะควบคุมราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ และกระทรวงพาณิชยยังคงกํากับดูแลราคาขายปลีก ทั้งนี้ โครงสราง
ราคากาซปโตรเลียมเหลวจะประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 2) ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 
ประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง และภาษีมูลคาเพิ่ม และ          
3)ราคาขายปลีก ประกอบดวยราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม 

 
 
ราคาขายปลีกกาซหุงตม   = ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา +ภาษีสรรพสามิต +ภาษีเทศบาล +กองทุนน้ํามัน +ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
      ราคาขายสงหนาโรงกลั่น หรือ โรงแยกกาซ 
   + คาการตลาด  + ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

เนื่องจากรัฐบาลมีการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลวจึงจําเปนตองมีการใชกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (“กองทุนฯ”) ซ่ึง
บริหารโดยกระทรวงพลังงาน เปนเครื่องมือในการรักษาระดับราคาของกาซปโตรเลียมเหลว ซ่ึงเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ปตท. จะไดรับชดเชยจากเงินกองทุนฯ ในกรณีที่ราคา ณ โรงแยกกาซสูงขึ้นตามราคาตลาด
โลกและมีผลทําใหผลรวมราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกลั่นสูงกวาราคาขายสงที่รัฐบาลกําหนด ในทางกลับกัน กรณี
ที่ราคา ณ โรงแยกกาซต่ําลงตามราคาในตลาดโลกและมีผลทําใหผลรวมราคาขายสงกาซปโตรเลียมเหลวหนาโรงกล่ันตํ่ากวา
ราคาขายสงที่รัฐบาลกําหนด ปตท. จะตองสงเงินเขากองทุนฯ ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ไดกําหนดใหกองทุนฯ จายเงินชดเชยเพื่อรักษาระดับราคา โดยกําหนดใหจายชดเชยในอัตรา 2.8567 บาทตอกิโลกรัม    
ทําใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมียอดคางชําระคาชดเชยกาซปโตรเลียมเหลวตอ  ปตท. จํานวนทั้งส้ิน  6,883 ลานบาท  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบขอเสนอการแกไขปญหาราคากาซปโตรเลียมเหลวและเงิน      
กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง โดยใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจายดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระเงินกองทุนคาง
ชําระขั้นต่ําในแตละไตรมาส 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว ทั้งนี้ ไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เพ่ือนําไปสูการใชระบบ
ลอยตัวเต็มที่โดยสมบูรณเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ที่มอบหมายให สนพ. กระทรวงการ
คลัง และกระทรวงพาณิชย รับไปดําเนินการรวมกันเพื่อยกเลิกการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว ซ่ึงรัฐบาลก็ไดมีการประกาศ
ปรับเพิ่มราคาขายปลีก เพ่ือใหสะทอนถึงตนทุนที่แทจริง จนกระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 ราคาขายปลีกกาซปโตรเลียมเหลวอยู
ที่ระดับ 16.81 บาทตอกิโลกรัม 
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(4) การจัดจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ (International Marketing) 

เปนการขายสงออกผลิตภัณฑของ ปตท.ไปยังตลาดตางประเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ ปตท. โดยการขายผานบริษัทท่ี 
ปตท. ไปลงทุน บริษัทรวมทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษัทน้ํามันอื่นๆ ในตางประเทศ เปนการดําเนินการเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ
ของ ปตท. ในตางประเทศ เนื่องจากตองการเพิ่มชองทางการจําหนาย อีกทั้งประเทศไทยอยูในสภาวะอุปทานมากกวาอุปสงค  ทํา
ให ปตท.มีนโยบายขยายการจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป และกาซปโตรเลียมเหลวไปสูตลาดตางประเทศ ไดแกประเทศ
ฮองกง ฟลิปปนส สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร ลาว และจีน ในลักษณะของการขายผาน
บริษัทท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือรวมทุนในตางประเทศ รวมทั้งลูกคาที่เปนบริษัทน้ํามันในทองถิ่น อยางไรก็ตามในสภาวะที่
เศรษฐกิจโลก และสถานการณทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่เขาไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลให ปตท. 
พิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธและนโยบายการลงทุนในบางประเทศเพื่อใหเหมาะสมกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของ
ประเทศที่เขาไปลงทุนอยูเสมอ  

 3.2.1.3  สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน  

ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน ดังตอไปนี้ 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบัติการคลัง 

3.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบัติการคลัง (Terminal Operations) 

ดําเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสํารอง รับจาย บรรจุผลิตภัณฑน้ํามัน กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม (LPG) ของคลัง
ทั่วประเทศ โดยปฎิบัติการเก็บสํารองรับจาย และบรรจุผลิตภัณฑ เพื่อการจายโอนระหวางคลังและจําหนายใหลูกคาทั้งทางรถยนต รถไฟ 
และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมน้ํามันอากาศยานจํานวน 13 แหง  คลังปโตรเลียม คลังน้ํามัน และ คลังกาซ รวม 22 แหง กระจายอยูทั่ว
ประเทศเพื่อใหบริการลูกคาและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. และไดมีการพัฒนาคลังปโตรเลียมศรีราชาใหเปนคลังปลอด
อากร เพื่อการกักเก็บและสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียม และไดเริ่มพัฒนาคลังปโตรเลียมศรีราชาใหเปนคลังสรรพสามิตและคลังสินคาปลอด
อากร เพื่อสงเสริมธุรกิจการนําเขาและสงออกและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยใหเชาคลังเก็บน้ํามันเพื่อการคาแกลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ นอกจากนี้คลังปโตรเลียมศรีราชายังเปนแหลงสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเติมเรือเดินสมุทร เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของทาเรือแหลมฉบัง และผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแหงหนึ่งของภูมิภาค   
เอเซีย 

คลังปโตรเลียมศรีราชา ประกอบดวยพื้นที่ 2 สวน ไดแก คลังน้ํามันศรีราชาและคลังกาซเขาบอยามีปริมาณความจุรวม 890 ลาน
ลิตร มีทาเทียบเรือจํานวน 7 ทา สามารถรับเรือเดินสมุทรไดตั้งแตขนาด 500-100,000 ตัน 

3.2.1.3.2 การจัดหาและจัดสงปโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดําเนินการจัดหาและจัดสงผลิตภัณฑน้ํามัน รวมทั้งการขายน้ํามันในตลาดขายสง ใหแก บริษัทในเครือในกลุมโรงกลั่นน้ํามันและ
ลูกคา นอกจากนี้ยังไดขยายไปสูฐานลูกคาที่อยูในทะเล ไดแก บริษัท ไทยออยล มารีน จํากัด และ ปตท.สผ. 

ปตท. ขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวใหแกตลาดผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 
(Reseller) เชน บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) บริษัท เวิลดแกส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท อุตสาหกรรมแกสสยาม 
จํากัด บริษัท ปกนิค คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนตน ทั้งนี้การขายใหแกผูคามาตรา 7 จะขายเมื่อ ปตท. มีอุปทานสวนเกินที่เหลือจาก
การขายผานชองทางตางๆ แลว โดยในป 2548  ปตท. ไดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมใหแกผูคามาตรา 7 คิดเปนมูลคา 83,552 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 25 ของรายไดจากการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมด 
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 3.2.1.4  โครงสรางรายไดของการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing)  

ในป 2548 มีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งส้ิน 333,878 ลานบาท  ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการจัดจําหนายแยกตามผลิตภัณฑ/1 

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

ตารางแสดงมูลคาการจัดจําหนายแยกตามลักษณะตลาดและประเภทลูกคา 
          หนวย : ลานบาท 

 มูลคาการจัดจําหนาย 
 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
การจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Marketing) 
- ตลาดคาปลีก 
- ตลาดพาณิชย 

 
 

76,738 

 
 

86,925 

 
 

124,852 
    - ตลาดรัฐวิสาหกิจและหนวยราชการ 13,288 22,490 43,706 
    - ตลาดอุตสาหกรรม 16,345 18,266 24,211 
    - ตลาดอากาศยานและเรือขนสง /1 20,234 29,033 40,169 

- ตลาดกาซปโตรเลียมเหลว 
- ตลาดตางประเทศ 

- ตลาดผูคาน้ํามันมาตรา 7 

6,939 
4,639 

15,588 

8,044 
5,400 

16,610 

9,083 
8,305 

83,552 
รวมการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม 153,771 186,768 333,878 

ที่มา : ปตท. 
 /1 รวมมูลคาที่ใชในการบริหารความเสี่ยงสําหรับน้ํามัน JET A-1 และการขายที่ HKIA 
 
 

ผลิตภัณฑ ป 2546 ป 2547 ป 2548 

 
มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
การจัดจําหนาย 
- กาซปโตรเลียมเหลว 

 
18,917 

 
3,103 

 
21,736 

 
3,155 

 
26,947 

 
3,770 

- น้ํามันเบนซิน 29,955 2,098 34,928 2,127 65,328 3,129 
- น้ํามันกาด 107 7 114 7 137 6 
- น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 15,349 1,595 23,064 1,828 38,933 2,225 
- น้ํามันดีเซล 66,041 5,425 73,759 5,667 138,183 7,766 
- น้ํามันเตา 18,455 2,416 28,082 3,382 52,896 4,357 
- อื่นๆ /1 4,947 399 5,085 367 11,454 780 
รวมการจัดจําหนาย 153,771 15,044 186,768 16,533 333,878 22,033 
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3.2.2 การคาสากล (Trading) 

 ดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการคาระหวางประเทศ (International Oil Trading) ซ่ึงแบงออกเปนธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดน
เสท ธุรกิจการคาผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิง ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน และการจัดหาการขนสง
ทางเรือระหวางประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคาระหวางประเทศ ครอบคลุมการจัดหาและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณท
ปโตรเลียม และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือใหมีศักยภาพในการแขงขันและทํา
กําไร และเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํากําไรจากการคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่นๆ  เนื่องจากในอดีตประเทศไทยเปน
ประเทศที่นําเขานํ้ามันสําเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุนเคยกับธุรกรรมประเภทนําเขา (OUT-IN Trading) แตหลังจากการเปด
ดําเนินการของ โรงกลั่นน้ํามันระยอง และ สตารปโตรเลียมรีไฟนนิ่ง ทําใหรูปแบบธุรกรรมเปลี่ยนไปเปนแบบสงออก (IN-OUT Trading) 
กลาวคือ การสงนํ้ามันสําเร็จรูปสวนเกินจากความตองการในประเทศออกไปจําหนายยังตางประเทศ สวนธุรกรรมแบบการคาในตางประเทศ 
(OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading นั้น เปนรูปแบบธุรกรรมหนึ่งที่ดําเนินการโดย ปตท.  ซ่ึงจะสามารถทํากําไรไดจากสวนตาง
ของราคาซื้อกับราคาขายซึ่งเปนไปตามกลไกตลาด 

 การดําเนินธุรกิจการคาสากล  สามารถจําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 

(1)  ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

(2)  ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

(3)  ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

 3.2.2.1 ลักษณะของสินคาและผลิตภัณฑ 

สินคาและผลิตภัณฑของการคาสากล  แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

3.2.2.1.1 น้ํามันดิบ 

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท 

3.2.2.1.3 ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.2.2.1.4 ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

3.2.2.1.1 น้ํามันดิบ (Crude oil) 

น้ํามันดิบเปนสารประกอบประเภทไฮโดรคารบอน คุณภาพของน้ํามันดิบอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของอินทรียสารที่
เปนตนกําเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดลอม เชนความดัน และอุณหภูมิใตพื้นผิวโลก ในประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบหลาย
แหลง แตเน่ืองจากปริมาณน้ํามันดิบที่ขุดพบและนําขึ้นมาใชในประเทศมีเพียงประมาณรอยละ 10 ของความตองการน้ํามันดิบท้ังหมดของ
โรงกลั่นน้ํามันในประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนําเขาน้ํามันดิบ ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากกลุมประเทศในตะวันออกกลาง เชน สหรัฐอาหรับ         
อิมิเรตส โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร เปนตน และน้ํามันดิบจากกลุมประเทศในตะวันออกไกล เชน มาเลเซีย บรูไน
และ อินโดนีเซีย เปนตน  

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตกาซธรรมชาติในอาวไทยจะไดสวนที่เปนของเหลว ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศที่เรียกวาคอนเดนเสท ซ่ึงจะถูก
แยกออกและขนสงโดยทางเรือ การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทยในป 2548 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 4,192 ลานลิตร (26,370 พันบารเรล 
หรือ 72,246 บารเรลตอวัน) เฉลี่ยวันละ 11.5 ลานลิตร เพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 5 
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3.2.2.1.3  ผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

(1) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

(2) น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 

(3)    น้ํามันกาด (Kerosene) 

(4)    น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 

(5)    น้ํามันดีเซล (Diesel) 

(6) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 

3.2.2.1.4  ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

 ปตท. จําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี  ไดแก พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เปนตน เพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาห
กรรมปโตรเคมีข้ันปลายตอไป 

 3.2.2.2   การจัดจําหนายผลิตภัณฑการคาสากล (Trading) 

ปตท. ดําเนินธุรกิจการคาสากล จําแนกออกเปน 3 สวนหลัก ๆ ไดแก 

3.2.2.2.1 ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

3.2.2.2.2 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี 

3.2.2.2.1 ธุรกิจการคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดําเนินธุรกิจการจัดหาและการคาระหวางประเทศที่เก่ียวกับน้ํามันดิบและคอนเดนเสท โดยการจัดซ้ือ การขาย การคาและการ  
ขนสงน้ํามันดิบและคอนเดนเสทจากแหลงในประเทศและตางประเทศใหกับโรงกล่ัน รวมถึงการวิเคราะหหาโอกาสทางการคา การแลก
เปลี่ยน (Physical Swap) การจางกลั่น (Processing) น้ํามันดิบและคอนเดนเสทเพื่อผลกําไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้งการดูแลใหมี
การใชน้ํามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตไดในประเทศอยางคุมคา  

 (1) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบ (Crude Oil) จากแหลงในประเทศ 

จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันดิบในประเทศคอนขางจํากัดและมีสถานะเปนผูนําเขาน้ํามันดิบ ดังนั้น นํ้ามันดิบใน
ประเทศจึงเปนทรัพยากรที่ตองใชอยางคุมคาที่สุด โดยปจจุบันประเทศไทยมีแหลงน้ํามันดิบ 9 แหลง ไดแก สิริกิตติ์ (เพชร) 
กําแพงแสนและอูทอง (บีพี) บึงหญาและบึงมวง (นอรทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ (วิเชียรบุรี) ทานตะวัน เบญจมาศ ปตตานี 
Jasmine และ นางนวล โดย ปตท. จะซื้อน้ํามันดิบในประเทศบางสวนจากผูไดรับสัมปทานตางๆ และจําหนายน้ํามันดิบดังกลาว
ใหกับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศโดยไดกําไรจากสวนตางราคา (Margin)  ซ่ึงในป 2548  ปตท. มีการจัดหาน้ํามันดิบจากแหลงใน
ประเทศประมาณ 44,110 บารเรลตอวัน 

(2) การจัดหาและการคาน้ํามันดิบจากตางประเทศ 

ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหโรงกลั่นในประเทศที่ ปตท.ถือหุน และรวมถึงการดําเนินการขนสงใหบางสวน โดยจัดหาให
บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นระยอง) และ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (โรงกลั่น สตาร) ใน
ปริมาณที่ใกลเคียงกับสัดสวนท่ี ปตท. ถือหุน (เฉลี่ยประมาณรอยละ 68) และจัดหาใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (โรงกล่ัน
ไทยออยล) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดมากกวาสัดสวนการถือหุน ข้ึนกับราคาที่ ปตท.ขาย 
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นอกจากนั้น ยังจัดหาใหบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นบางจาก) ดวย อยางไร       ก็ตาม ปตท. ยังอาจขายน้ํา
มันดิบและขนสงใหกับโรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิไดถือหุน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลกําไรและเงื่อนไขทางการคา 

ในป 2548 ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหแกโรงกล่ันน้ํามันทั้ง 4 แหง ท่ี ปตท. ถือหุนอยูคิดเปนปริมาณทั้งส้ินเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 56 ของปริมาณความตองการน้ํามันดิบเพ่ือการกลั่นของโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 4 แหง อีกทั้ง ปตท.ยังทําหนาที่เปน Marketing 
Arm ใหกับ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) สําหรับน้ํามันดิบในตางประเทศที่ ปตท.สผ.เขา
รวมลงทุน 

สําหรับราคาขายใหโรงกลั่นในประเทศจะเปนราคาตนทุนที่ ปตท. จัดหามาบวกกําไร (Margin) ซ่ึงจะเปนไปตามกลไกตลาด 

(3) การจัดหาและการคาคอนเดนเสท 

ปตท.เปนผูจัดหาและขนสงรายเดียวที่จัดหาคอนเดนเสทใหโรงงานปโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมีบริษัท     
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัทอะโรเมติกส) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของ ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีข้ันตน ใช
คอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เปนผูรับซ้ือคอนเดนเสทจากผูไดรับสัมปทานในประเทศ ซ่ึงสวนใหญมา
จากแหลงเชฟรอน (ยูโนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทที่ราคาตลาดโดยอิงกับราคาตนทุนบวกอัตราสวนกําไร 
อยางไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทที่บริษัทอะโรเมติกส ตองการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทที่เหลือสามารถสงออก
ขายตางประเทศไดหรือขายใหแกโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ โดยปจจุบัน ปตท. ไดขายคอนเดนเสทสวนหนึ่งใหกับโรงกลั่น     
ไทยออยล  

ปริมาณการจัดหาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 
หนวย : ลานบารเรล 

 ป 2546 ป 2547 ป 2548 
 ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 
น้ํามันดิบในประเทศ 10.8 10.0 10.2 8.3 16.1 9.3 
คอนเดนเสทในประเทศ 20.0 18.6 21.3 17.3 22.1 12.7 
นําเขาน้ํามันดิบ 
  - ตะวันออกไกล 

 
2.9 

 
2.7 

 
7.7 

 
6.2 

 
7.6 

 
4.4 

  - ตะวันออกกลาง และ อาฟริกา 69.7 64.7 80.2 65.0 117.7 67.7 
การคาน้ํามันดิบระหวางประเทศ 4.3 4.0 4.0 3.2 10.3 5.9 
รวมทั้งส้ิน 107.8 100.0 123.4 100.0 173.8 100.0 

  ที่มา : ปตท. 

3.2.2.2.2  ธุรกิจการคาผลิตภัณทน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Refined Product) 

 ดําเนินการจัดหา นําเขา สงออก และทําการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑอื่นๆ ใหกับกลุม
ธุรกิจ บริษัท / โรงกลั่นในเครือ และลูกคา ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหหาโอกาสในการทําการคา การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํา
มันเชื้อเพลิงทุกชนิดและกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นในประเทศ ทั้งในสวนที่ ปตท. ถือหุนอยู ไดแก 
โรงกลั่นไทยออยล โรงกลั่นระยอง และโรงกลั่นสตาร โดยมีขอผูกมัดเรื่องปริมาณการรับซ้ือข้ันต่ํา และในสวนที่ ปตท. ไมไดถือหุน ไดแก
โรงกลั่นเอสโซ  โรงกลั่น TPI และ บริษัท Rayong Purifier โดยการจัดซ้ือดังกลาว เพ่ือนําไปสงออกในตลาด รวมถึงการทําธุรกรรมอื่นๆ 
เชน การทํา Location Swap และการทํา blending เปนตน 
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 ปจจุบัน ปตท.มีชองทางการสงออก 2 ชองทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคาน้ํามันโลก (Open Market)  โดยราคาซื้อ
ขายจะเปนไปตามราคาตลาดโลก และไดรับกําไรจากสวนตางตามกลไกตลาดและการแขงขัน 

 ในป 2548 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงรวมทั้งส้ิน 3,061 ลานลิตร 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคาผลิตภัณทปโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปโตรเคมีของบริษัทในกลุม ปตท. และดําเนินการคา (Trading) และการตลาดผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพลอยได (By-Products) จากโรงงานปโตรเคมี โดยครอบคลุมตลาดใน
ประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการดําเนินการสงออกกาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) จากโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท.  เพื่อ
ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ํามัน 

 ปตท. เปนผูทําการจัดจําหนายผลิตภัณฑหลักของบริษัทอะโรเมติกส ไดแก เบนซีน โทลูอีน มิกสไซลีน  ออโทไซลีน และพารา
ไซลีน โดย ปตท. เปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส และใหบริษัทอะโรเมติกสเปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงให
แกลูกคา ดังนั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซื้อขาย ซ่ึงมีกําไรจากการดําเนินงาน ข้ึนกับประเภทของผลิตภัณฑและผูซ้ือ  

 ในป 2548 ปตท. ทําการคาผลิตภัณฑปโตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 2,115 ลานลิตร 

 3.2.2.3  สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน  

ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามัน ดังตอไปนี้ 

3.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน 

3.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ 

3.2.2.3.1 การบริหารความเสี่ยงจากการคาน้ํามัน (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จัดตั้งหนวยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมในการซื้อ
ขายน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันเช้ือเพลิง กาซปโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภัณฑปโตรเคมี ทั้งในประเทศและการคาระหวางประเทศให
กับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในเครือฯ โดยทําการซื้อขายตราสารอนุพันธในตลาดการคาอนุพันธ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมดวยวิธีการทํา Paper Swap หรือ Option  เพื่อ Lock กําไรคงที่แนนอน เพื่อประโยชนสูงสุดของ ปตท.  

 นอกจากนี้ หนวยงานบริหารความเสี่ยงยังเปนหนวยงานท่ีทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลปโตรเลียมในตลาดโลกของ ปตท. โดย
ศึกษา วิเคราะหแนวโนมราคา สถานการณตลาดน้ํามันทั่วโลก ท้ังปจจัยพื้นฐาน ปจจัยทางความรูสึก และปจจัยทางเทคนิค สนับสนุนหนวย
งานซื้อขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งหนวยงานขายตลาดในประเทศเพื่อเพิ่ม      ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดใน
การดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

3.2.2.3.2 การจัดหาการขนสงทางเรือระหวางประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จัดตั้งหนวยจัดหาการขนสงตางประเทศ เปนหนวยเสริมและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการคาสากล และการนําเขาสงออก
น้ํามันดิบ น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑพิเศษ และผลิตภัณฑปโตรเคมี โดยการจัดหาเรือใหหนวยงานภายใน และบริษัทรวมทุน เพื่อเปนการ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

 3.2.2.4 โครงสรางรายไดของการคาสากล (Trading)  

ในป 2548 มีมูลคาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ รวมมูลคาทั้งส้ิน 455,551 ลานบาท  ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลคาของการคาสากลแยกตามผลิตภัณฑ 

ที่มา: ปตท. 
/1 รวมแนฟทาและกาซโซลีนธรรมชาติ 
/2 ไมรวมการขายระหวางกลุมธุรกิจและการจางกลั่นกับโรงกลั่นไทยออยล 

3.2.3 การลงทุนและการรวมทุนของธุรกิจน้ํามัน 

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ที่ทําหนาที่สนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักแลว ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทรวมทุน
ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับนํ้ามันทั้งในและตางประเทศอีกจํานวน 16 บริษัท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลัก
และเพื่อสงเสริมให ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอยางครบวงจร และสามารถใหบริการลูกคาไดดีที่สุด 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหนาที่ดูแลบริษัทรวมทุนที่อยูในกลุมธุรกิจน้ํามันใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อ
ประโยชนตอธุรกิจในกลุมน้ํามันและธุรกิจอื่นๆ ของ ปตท. โดยจะมุงเนนการปรับโครงสรางทางธุรกิจและบริหารการลงทุนเชิงพาณิชย     
 
3.3 ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

ปตท.ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในเครือซ่ึง ปตท.มีการทําธุรกิจในลักษณะปกติทั่วไป (Arm's Length 
Basis) โดยบริษัทที่ ปตท.เขารวมลงทุน มีดังนี้ 

ธุรกิจปโตรเคมี ธุรกิจการกลั่น 
1. บริษัท ปตท. เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
5. บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
6. บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 

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

ผลิตภัณฑ ป 2546 ป 2547 ป 2548 

 
มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 

มูลคาการ
จําหนาย 

(ลานบาท) 

ปริมาณการ
จําหนาย 

(ลานลิตร) 
การคาสากล       
- น้ํามันดิบ 102,591 13,815 150,593 16,211 306,046 23,105 
- คอนเดนเสท 25,964 3,372 35,896 3,564 49,142 3,578 
- น้ํามันเชื้อเพลิง /1 26,528 3,228 44,966 4,046 47,642 3,061 
- ผลิตภัณฑปโตรเคมี 23,836 1,709 41,177 1,871 52,721 2,115 
รวมการคาสากล /2 178,919 22,124 272,632 25,692 455,551 31,859 
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3.3.1 ธุรกิจปโตรเคมี   

3.3.1.1 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ปตท. เคมิคอล เปนบริษัทท่ีเกิดขึ้นจากการควบกิจการระหวาง บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามแนว
นโยบายของ ปตท. ที่จะให บริษัท ปตท. เคมิคอล เปนแกนนําในธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซธรรมชาติ (Gas-based value 
chain) และเปนผูดําเนินการธุรกิจปโตรเคมีตอเนื่องในสายโอเลฟนส  ซ่ึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดคาใชจายในการดําเนิน
งานในระยะยาว ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงินที่เขมแข็งขึ้น โดย บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรับมาซึ่งทรัพยสิน  
หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกลาวโดยผลของกฎหมาย  บริษัท ปตท. เคมิคอล ประกอบธุรกิจหลัก
ในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑตอเนื่อง และ บริการเสริมตางๆ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ปตท.ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 50.03 โดยมีผูถือหุนใหญรายอื่นคือ บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อารไอแอล 1996 จํากัด  และ บริษัท เอ็ชเอ็มซี   
โปลีเมอส จํากัด   

โรงงานของ บริษัท ปตท. เคมิคอล  ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีโรงงานแยกเปน 2 โรงงาน ซ่ึง
ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตป 2533 และ ป 2538 ตามลําดับ ปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลักคือ เอทิลีนรวม 1,146,000 ตัน
ตอป และโพรพิลีนรวม 377,000 ตันตอป และมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑตอเนื่อง เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดหนาแนนสูง (HDPE) 
250,000 ตันตอป สําหรับผลิตภัณฑพลอยไดอื่นๆ ไดแก ไพโรไลซิสกาซโซลีน มิกซซี 4 แครกเกอรบอททอม (Cracker Bottom) เทลกาซ 
(Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยังมีธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปการ มีกําลังผลิตไฟฟา 170 เมกกะวัตต ไอน้ํา 340 ตันตอชั่วโมง และน้ํา
ปรับสภาพ 1,490 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง รวมถึงธุรกิจใหบริการทาเทียบเรือและขนถายเคมีภัณฑ โดยมีทาเทียบเรือ 2 ทา 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตโอเลฟนสไดแก กาซอีเทน กาซโพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟเนท ทั้งนี้
วัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงในประเทศ  โดย ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซ จากโรงแยกกาซของ ปตท.  ภายใตสัญญาซื้อขายวัตถุ
ดิบระยะยาว ในสวนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟเนท เปนผลิตภัณฑจากโรงกลั่นนํ้ามันและผลิตภัณฑพลอยไดจากโรงงานอะโรเมติกส
ซ่ึงจัดหาจากภายในประเทศภายใตสัญญาระยะยาวเชนกัน 

(2) การจัดจําหนาย 

บริษัท ปตท. เคมิคอล มีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีข้ันตอเนื่อง ซ่ึงสวนใหญ เปน     
ผูถือหุน หรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสวมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ  และ บริษัท 
ไทยโอเลฟนส   

สําหรับผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก HDPE บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic 
Agent) และทําสัญญากับคูคาสากล (International Trader) เพื่อจําหนายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเครื่องหมายทางการคา “NPCX”  โดยใน
เดือนกันยายน 2548  บริษัทไดจําหนายผลิตภัณฑท่ีผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ซ่ึงบริษัท พีทีที โพลีเมอร 
มารเก็ตติ้ง เปนบริษัทที่เกิดจากการรวมทุนระหวาง บริษัท ปตท. เคมิคอล กับ ปตท. และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและตางประเทศของผลิตภัณฑโพลีเมอรที่ผลิตโดยบริษัทในกลุมปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ปตท. เคมิคอล ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 8 คน รวม
ประธานกรรมการ นอกจากนี้ ปตท.ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ บริษัท ปตท. เคมิคอล ซ่ึงรวมถึง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย  



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจขฮงแตละธุรกิจ  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 81 

(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. เคมิคอล  ในชวงป 2547 – ป 2548   เปนดังนี้ 
                                                                                                                                              

              หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2547/1 ป 2548/1 
รายไดรวม 44,140 59,829 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (33,596) (46,668) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (103) 70 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ /2 10,174 12,925 
สินทรัพยรวม 67,902 86,518 
หนี้สินรวม 17,815 29,032 
สวนของผูถือหุน 50,087 57,485 
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ)   

- โอเลฟนส 99 95 
- HDPE 59 82 

 /1งบการเงินเสมือนรวมบริษัท ตั้งแต 1 มกราคม 2547 
/2กําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย ในป 2547 = 268 ลานบาท และ ในป 2548 = 306 ลานบาท 

(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ  
 บริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด : ดําเนินโครงการผลิตผลิตภัณฑ Mono Ethylene Glycol (MEG) และสารEthylene 

Oxide (EO) จํานวน 300,000 ตันตอป ประมาณการเงินลงทุน 210 ลานเหรียญสหรัฐ โดยใชวัตถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตันตอป สาร EO ดัง
กลาวนี้จะใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการ EO Derivatives  ของบริษัท ปจจุบันโครงการ EO/EG โรงที่ 1 (EO/EG1) มีความกาวหนาในการ
กอสรางและดําเนินงาน คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 

 นอกจากนั้น บริษัทไดจัดทําโครงการผลิตผลิตภัณฑ EO/EG โรงที่ 2 (EO/EG 2) เนื่องจากปริมาณจากโรงงาน 
EO/EG 1 ของบริษัทยังไมเพียงพอกับความตองการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากโครงการ EO/EG 1 ที่มีอยูเดิม บริษัทสามารถ
ลดคาใชจายในการออกแบบและสามารถดําเนินการไดทันที ระบบและอุปกรณบางสวนสามารถใชรวมกับโครงการ EO/EG 1 ได ทําให
ประหยัดเงินลงทุน รวมถึงสามารถลดคาใชจายในการดําเนินการลงดวย ประมาณการเงินลงทุน 235 ลานเหรียญสหรัฐ มีกําลังการผลิต 
MEG 300,000 ตันตอป โดยใชวัตถุดิบเอทีลีน 200,000 ตันตอป คาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 2 ป 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องของบริษัท ทีโอซีไกลคอล จํากัด จํานวน 3 
โครงการ ไดแก Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลานบาท คาดวาจะเริ่มผลิตในชวง
ปลายป 2549 - ตนป 2550 ซ่ึงโครงการดังกลาวนี้จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท  

- บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด เปนบริษัทรวมทุนกับบริษัท Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของ Cognis 
Deutschland GmbH & Co.KG โดยบริษัท ปตท. เคมิคอล ถือหุนรอยละ 50 และมีทุนจดทะเบียน 420 ลานบาท 
เพื่อผลิต Ethoxylates 50,000 ตันตอป ซ่ึงมีความตองการ EO ประมาณ 18,000 – 20,000 ตันตอป จะเริ่มดําเนิน
การผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 4 ป 2549  

- บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด จํากัด โดยบริษัท ปตท. เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 560 ลาน
บาท เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร Choline Chloride มีกําลังการผลิต 20,000 ตันตอป ซ่ึงมีความตองการ  EO 
ประมาณ 7,000 ตันตอป และคาดวาจะเปดดําเนินการไดในไตรมาส 2 ป 2550  
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-  บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากัด โดยบริษัท ปตท. เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100  และมีทุนจดทะเบียน 900 ลาน
บาท  เพ่ือดําเนินโครงการผลิตสาร Ethanolamines มีกําลังการผลิต 50,000 ตันตอป ซ่ึงมีความตองการ  EO 
ประมาณ 40,000 ตันตอป และคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 2 ป 2550   

 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด  : เพื่อดําเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol  บริษัท ปตท. เคมิคอล ถือหุน  
รอยละ 100  โดยมีทุนจดทะเบียน 2,400 ลานบาท โดย Fatty Alcohol เปนวัตถุดิบสําคัญอีกตัวหนึ่งของโครงการ Ethoxylates นอกเหนือไป
จาก Ethylene Oxide และยังคงตองมีการนําเขาอยู จึงเปนการทํา Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภัณฑหลัก 2 ชนิดคือ Methyl 
Ester เปนสารเพิ่มประสิทธิภาพในน้ํามันดีเซล และ Fatty Alcohol เปนสารตั้งตนสําหรับอุตสาหกรรม Oleochemicals   เงินลงทุนรวม 119 
ลานเหรียญสหรัฐ มีกําลังการผลิต 200,000 ตันตอป และคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2550  โดยเมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2548 บริษัท ไทยโอเลฟนส ไดรวมกับ ปตท. ลงนามในบันทึกความเขาใจ ในการซื้อขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 
80,000 ตันตอป ทั้งนี้ ปตท. จะนําสาร Methyl Ester ไปผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเปน   รายแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือจําหนายผานเครือขายน้ํามันดีเซลท่ัวประเทศของ ปตท.  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให
เพิ่มเงินลงทุนของโครงการ จากเดิม 119 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 165 ลานเหรียญสหรัฐ และเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิม 200,000 ตันตอป เปน 
331,000 ตันตอป เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงจะทําใหไดอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น 
และเงินลงทุนตอหนวยลดลง 

 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด  : บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรวมลงทุนกับ ปตท. โดยมีอัตราสวนการลงทุน 50:50 ใน
โครงการอีเทนแครกเกอร ขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตันตอป และ โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low 
Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป และ โรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน 
(Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตันตอป เงินลงทุนทั้งโครงการ 944 ลานเหรียญสหรัฐ  เปนสวนของ บริษัท 
ปตท. เคมิคอล 236  ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2552  มีทุนจดทะเบียนบริษัท         
คร้ังแรก 1,500 ลานบาท 

 การลงทุนในโครงการผลิตและจําหนายสาร Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  ขนาดกําลังการผลิต 100,000 ตันตอป 
โดยโครงการจะใชเอทิลีนจากโครงการอีเทนแครกเกอรของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน เปนวัตถุดิบ เงินลงทุนทั้งโครงการ 118 ลานเหรียญ
สหรัฐ  คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานไดภายในตนป 2549 และเริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 3 ป 2552  

 โครงการ HDPE ที่ อิหราน : บริษัท ปตท. เคมิคอล รวมกับ บริษัท Itochu Corporation  บริษัท เคมีภัณฑซีเมนตไทย 
จํากัด และ National Petrochemical Company แหงประเทศอิหราน (NPC Iran). รวมลงทุนในสัดสวน รอยละ 10, 12, 38 และ 40 ตามลําดับ 
เพื่อรวมทุนในโครงการ HDPE ขนาดกําลังการผลิต 300,000 ตันตอป ท่ีประเทศอิหราน วงเงินลงทุนของ บริษัท ปตท. เคมิคอล 22.5 ลาน
เหรียญสหรัฐ  โดยคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในไตรมาส 1 ป 2551  

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 1 (Plant I Debottleneck) : เพื่อขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและ  
โพรพิลีนเพิ่มขึ้น 130,000 ตันตอป และ 120,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 140 ลานเหรียญสหรัฐ  กําหนดการกอสรางโรง
งานจะแลวเสร็จเริ่มผลิตไดตนป 2550  ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการโครงการลวงหนาบางสวน ทําใหมีกําลังการผลิตโพรพิลีนเพิ่มขึ้นอีก 
60,000 ตันตอปในครึ่งปหลังของ 2548 สงผลใหกําลังการผลิตโพรพิลีนรวม เพิ่มเปน 250,000 ตันตอป 

 โครงการขยายกําลังการผลิตโรงโอเลฟนส 2 (Plant II Debottleneck) : เพื่อขยายกําลังการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน
เพิ่มขึ้น 100,000 ตันตอป และ 50,000 ตันตอป ตามลําดับ ใชเงินลงทุนประมาณ 75 ลานเหรียญสหรัฐ กําหนดการกอสรางโรงงานจะแลว
เสร็จเริ่มผลิตไดในไตรมาส 2 ป 2551 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑเอทีลีนจะจําหนายใหกับโครงการผลิตผลิตภัณฑ EO/EG โรงที่ 2 (EO/EG 2) 
ประมาณปละ 200,000 ตัน ผลิตภัณฑโพรพิลีนจะจัดจําหนายใหกับลูกคาภายในประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจากความตองการภายใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย อยูในระดับสูงในขณะที่กําลังการผลิตมีอยูอยางจํากัด 
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 การเขาลงทุนใน บริษัท วีนิไทย  เพื่อกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC)  ซ่ึงเปนธุรกิจที่มีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่อง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกตางไปจากผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่บริษัทดําเนินการอยู  นอกจากนั้นบริษัท วีนิไทย ยังมี
แผนการขยายกําลังการผลิต VCM ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิต PVC ข้ึนอีก 200,000 ตันตอป รวมเปน 400,000 ตันตอป ซ่ึงจะทําใหความ
สามารถในการแขงขันของบริษัท วีนิไทยดีข้ึน และชวยรองรับเอทิลีนจากการขยายกําลังการผลิตของบริษัท ปตท. เคมิคอล อีกดวย การที่จะ
เขาไปรวมถือหุนใน บริษัท วีนิไทย จึงกอใหเกิด Synergy และเปนวิธีที่เร็วที่สุดในการขยายธุรกิจสูอุตสาหกรรม PVC โดยบริษัทฯถือหุน
สามัญในบริษัท วีนิไทยคิดเปนสัดสวน 22.4 %   

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด : บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 40 กับ ปตท.และบริษัท  
อะโรเมติกส เพ่ือลงทุนใน บริษัท พีทีที ฟนอล  เพ่ือผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป  เงินลงทุนในสวนของ 
บริษัท ปตท. เคมิคอล  40 ลานเหรียญสหรัฐ  กําหนดการกอสรางโรงงานจะแลวเสร็จเริ่มเผลิตชิงพาณิชยไดใน ป 2551 

 บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด : บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 40 กับ ปตท. และบริษัท 
อะโรเมติกส เพ่ือลงทุนกอสรางโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงาน วงเงินรวมทุน
ในสวนของบริษัท ปตท. เคมิคอล ประมาณ 16 ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดกลางป 2549 สําหรับโครงการ
ระยะที่ 1 และป 2551 สําหรับโครงการระยะที่ 2 

 บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด :  บริษัท ปตท. เคมิคอล ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 25 กับ ปตท. และ
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จัดต้ังบริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ       โพลิเมอรทั้งใน
และตางประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 40 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท เร่ิมดําเนินการเชิง
พาณิชย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548  

 บริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส จํากัด : บริษัท ปตท. เคมิคอล  และ บริษัท             
โตโย-ไทย คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 60:40 จัดตั้งบริษัทเพ่ือดําเนินธุรกิจบริการงานบํารุงรักษา งานออกแบบและ
วิศวกรรม ใหกับบริษัทในกลุมปโตรเลียมและปโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศและภูมิ
ภาคเอเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท  

 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด : เพื่อดําเนินธุรกิจงานบริการดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอมกับบริษัทในเครือ หนวยงานราชการและเอกชนตางๆ  โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ลานบาท โดย บริษัท ปตท. เคมิคอล เปนผู
ถือหุนทั้งหมด 

 โครงการติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟาชุดที่ 6  Gas Turbine Generator: ขนาดกําลังการผลิต 35 เมกกะวัตต และ Waste 
Heat Boiler ขนาดกําลังการผลิตไอน้ํา 70 ตันตอช่ัวโมง โดยแหลงพลังงานที่ใชจะเปนกาซเชื้อเพลิงทางทอจาก ปตท. เงินลงทุนโครงการ
ประมาณ 1,200 ลานบาท  คาดวาจะสามารถผลิตไฟฟาพรอมสงไดในไตรมาสที่ 3 ป 2549  โครงการฯ จะเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟา  
ลดตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยลง และลดความเสี่ยงจากการสูญเสียโอกาสในการจําหนายไฟฟาแกลูกคาอยางเต็มที่ในกรณีที่จะตองหยุด
ซอมบํารุงตามแผนงาน 

(6)   การจัดหาเงินกูใหม 
ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันอายุ 10 ป จํานวน 300 ลาน

เหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วคงที่ ที่รอยละ 5.5 ตอป   กําหนดชําระคืนเงินตนในป 2558 และชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน  เงินที่ได
รับจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ จะนําไปชําระคืนเงินตนตามรอบระยะเวลาชําระคืนของหุนกูสกุลเงินบาท ที่ในปจจุบันมียอด
เงินตนคงคางจํานวน 8,000 ลานบาท และเพ่ือเปนการรักษาสัดสวนหนี้สินตอทุนไมใหต่ําเกินไปรวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและใชใน
การลงทุน  
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3.3.1.2 บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อะโรเมติกส เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายผลิต
ภัณฑปโตรเคมีสายอะโรเมติกสข้ันตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.99 โดยมีผูถือหุนใหญรายอื่นคือบริษัท 
บานปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

โรงงานอะโรเมติกสของบริษัทตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไดเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ 2540 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษัท อะโรเมติกส ไดขยายกําลังการผลิตระยะที่ 2 แลวเสร็จ ทําใหมีกําลังการผลิตพาราไซลีน 
และเบนซีนเพิ่มขึ้น 101,000 ตันตอป และ 134,000 ตันตอป ตามลําดับ ทําใหปจจุบันมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑหลัก คือ พาราไซลีน 495,000 
ตันตอป  เบนซีน 467,000 ตันตอป  ออรโธไซลีน 78,000 ตันตอป และมิกซไซลีนส  61,000 ตันตอป  นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑพลอยไดที่
เปนสารปโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟเนท กาซปโตรเลียมเหลว กาซไฮโดรเจน คอนเดนเสท เรสิดิว และสารอะโรเมติกสหนัก  

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักของบริษัท อะโรเมติกส คือคอนเดนเสท แนฟทา และไพโรไลซิส กาซโซลีน ปจจุบัน ปตท. มีสัญญาซื้อขาย
คอนเดนเสทระยะยาวกับบริษัท อะโรเมติกส โดย ปตท.เปนผูจัดหาคอนเดนเสทจํานวน 50,000 บารเรลตอวัน ใหแกบริษัท อะโรเมติกส 
โดยอิงกับตะกราราคาน้ํามันดิบ (Basket of Crude Oil Prices)  

(2) การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท อะโรเมติกสน้ัน สวนใหญ ปตท. จะเปนผูทําการจัดจําหนายให ภายใตสัญญาระยะ
ยาว โดย ปตท. จะเปนผูรับซ้ือผลิตภัณฑหลักทั้งหมดของบริษัท อะโรเมติกส และใหบริษัท อะโรเมติกสเปนผูจัดสงผลิตภัณฑโดยตรงให
กับลูกคา การทําสัญญาซื้อผลิตภัณฑจากบริษัท อะโรเมติกส เปนสัญญา Take-or-Pay ที่ ปตท.รับประกันการซื้อผลิตภัณฑข้ันต่ําตามสัญญา
โดย ปตท.จะไดรับคาดําเนินการในการทําตลาดใหกับบริษัท อะโรเมติกส  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท อะโรเมติกส ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน เปนตัวแทนจากปตท. จํานวน 7 คน นอกจากนี้ 
ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ บริษัท อะโรเมติกส ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจัดการใหญ 

 (4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท อะโรเมติกส ในชวงป 2546- 2548  เปนดังนี้     
              หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 
รายไดรวม 34,682 52,403 62,863 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (31,523) (42,088) (57,213) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 845/1 28/1 (407)/1 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,004 10,342 5,243 
สินทรัพยรวม 36,222 38,817 53,023 
หนี้สินรวม 28,391 21,355 33,914 
สวนของผูถือหุน 7,831 17,462 19,110 
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) 104 95 102 

 /1 รวมกําไร/ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลคาสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราใหเปนมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน  
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 (5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ 

 โครงการขยายหนวยแยกวัตถุดิบคอนเดนเสท : ปจจุบันบริษัท อะโรเมติกส อยูระหวางดําเนินการขยายหนวยแยก
วัตถุดิบคอนเดนเสทจากกําลังการผลิตเดิม 50,000 บารเรลตอวันเปน 70,000 บารเรลตอวัน เงินลงทุน 10.4 ลานเหรียญสหรัฐ คาดวาจะ
สามารถดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2549  

 โครงการผลิตสารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) : บริษัท อะโรเมติกส อยูระหวางการกอสรางโรงงานผลิต 
Cyclohexane ขนาดกําลังการผลิต 150,000 ตันตอป วงเงินลงทุน 29.2 ลานเหรียญสหรัฐ โดยจะใชวัตถุดิบเบนซีน ของบริษัทจํานวน 
139,000 ตันตอป และ ไฮโดรเจน 36,000 ตันตอปคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 1 ป 2549 

 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด : บริษัท อะโรเมติกส ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 20 กับ ปตท. และ บริษัท ปตท.          
เคมิคอล เพื่อลงทุนใน บริษัท พีทีที ฟนอล เพื่อผลิตสารฟนอล (Phenol) ขนาดกําลังผลิต 200,000 ตันตอป เงินลงทุนในสวนของบริษัท     
อะโรเมติกส 20 ลานเหรียญสหรัฐ กําหนดการกอสรางโรงงานจะแลวเสร็จเริ่มผลิตเชิงพาณิชยไดใน ป 2551 

 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด : บริษัท อะโรเมติกส ไดรวมทุนในสัดสวนรอยละ 20 กับ ปตท.และบริษัท ปตท. เคมิคอล 
เพื่อลงทุนกอสรางโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแก ไฟฟา ไอน้ํา และน้ํา ที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงาน เงินลงทุนในสวนของบริษัท 
อะโรเมติกส  ประมาณ  8 ลานเหรียญสหรัฐ  คาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตไดกลางป 2549 สําหรับโครงการระยะที่ 1 และป 2551 สําหรับ
โครงการระยะที่ 2 

 โครงการอะโรเมติกส 2  : ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัท อะโรเมติกส คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2548 ไดอนุมัติการปรับเปลี่ยนรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการกอสรางโรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 และอนุมัติวงเงินงบประมาณ
สําหรับการกอสรางงานดานวิศวกรรม จัดหาเครื่องจักร และกอสรางโรงงาน (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) 
สําหรับโครงการดังกลาวที่เพิ่มขึ้นจากที่ไดอนุมัติไปแลวเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2548 จํานวน 597 ลานเหรียญสหรัฐ เปนจํานวน 653.53 ลาน
เหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพิ่มขึ้น 56.53 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณรอยละ 9.5 เปนผลมาจากมีโครงการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยาง
มากในประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมทั้งราคาวัสดุที่ใชในการกอสรางโครงการฯ ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังนั้น บริษัท              
อะโรเมติกส จึงไดรวมกับบริษัทท่ีปรึกษาพิจารณาหาแนวทางในการลดตนทุนคากอสรางโครงการฯ โดยไดใหบริษัท UOP ซ่ึงเปนเจาของ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตทบทวนการออกแบบ และการปรับเปล่ียนหนวยการผลิตหลักจากเดิมโดยชะลอการติดตั้งหนวย Unicrack ที่ทํา
หนาที่เปลี่ยนผลิตภัณฑพลอยได Condensate Residue ใหกลับมาเปนวัตถุดิบ Heavy Naphtha พรอมทั้งเพิ่มกําลังการผลิตหนวย Feed 
Fractionation และหนวย Heavy Naphtha Hydrotreater เพื่อเพิ่มการผลิต Heavy Naphtha ข้ึนมาทดแทน ทําใหสามารถผลิตผลิตภัณฑหลัก 
พาราไซลีน และเบนซีน ไดเพิ่มขึ้น โดยมีกําลังการผลิตใหมจาก พาราไซลีน 565,000 ตันตอป   เบนซีน 297,000 ตันตอป  เปน พาราไซลีน 
616,000 ตันตอป เบนซีน 363,000 ตันตอป และไดผลิตภัณฑพลอยได Condensate Residue เพิ่ม 821,000 ตันตอป คาดวาจะสามารถดําเนิน
การผลิตไดในป 2551   

(6) การจัดหาเงินกูใหม 

การออกหุนกู 300 ลานเหรียญสหรัฐ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมี
หลักประกันอายุ 7 ป จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ยหนาตั๋วคงที่ ท่ีรอยละ 5.5 ตอป กําหนดชําระคืนเงินตนในป 2555 
และชําระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เงินที่ไดรับจากการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้ จะนําไปเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนในการกอสราง     
โรงงานอะโรเมติกสหนวยที่ 2 ซ่ึงจะทําใหบริษัท อะโรเมติกส สามารถเพิ่มศักยภาพการแขงขัน รักษาเสถียรภาพของรายได และการทํา
กําไรในอนาคต 
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3.3.1.3 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแนนสูง 
(High Density Polyethylene : HDPE) มีกําลังการผลิต 225,000 ตันตอป โรงงานตั้งอยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2548 มีผูถือหุนหลัก 2 ราย ไดแก ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล  โดยมีสัดสวนการถือหุนเทากันคือรอยละ 50  

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน อยูระหวางดําเนินการขยายกําลังการผลิต HDPE อีก 25,000 ตันตอป กําหนดแลวเสร็จในสิ้น       
ไตรมาส 2 ป 2549 ซ่ึงจะทําใหกําลังการผลิตรวมเปน 250,000 ตันตอป  
 

(1) การจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน รับวัตถุดิบหลักเอทิลีน  ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว (Long-Term Offtake Agreement) จาก

บริษัท ปตท. เคมิคอล  โดยปริมาณซื้อขายที่เกินกําหนดในสัญญา จะพิจารณาจากราคาตลาดเปนเกณฑในการทําการตกลงซื้อขาย 

(2) การจัดจําหนาย 

บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ดําเนินการขายเม็ดพลาสติกในประเทศโดยผานระบบตัวแทนจําหนาย (Agents) และ ขาย
โดยตรงและผานตัวแทนจําหนายในตลาดตางประเทศ นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯมีสัญญากับบริษัท มิตซุย ไฮ - โพลีเมอส  (Mitsui Hi-
Polymer) ประเทศฮองกง ในการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE เพื่อขายในตลาดตางประเทศ ภายใตสัญลักษณการคา Hi-Zex ซ่ึงใชเทคโนโลยี
ของ Mitsui Chemical ปละ 60,000 ตัน  โดยในเดือนกันยายน 2548 บริษัทฯไดเริ่มจําหนายผลิตภัณฑท่ีผลิตไดทั้งหมดผาน บริษัท พีทีที   
โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการ
ตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลีเมอรของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน 
นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท.เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน  ซ่ึงรวมถึงกรรมการผู
จัดการ  

(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ในชวงป 2546 – 2548 เปนดังนี้ 
   หนวย : ลานบาท 

งบเดี่ยว ป 2546 ป 2547 ป 2548 
รายไดรวม 5,047 8,647 8,571 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (5,125) (6,324) (8,428) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 373 (53) (51) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 295 2,270 93 
สินทรัพยรวม 8,007 4,710 4,355 
หนี้สินรวม 5,400 2,981 2,707 
สวนของผูถือหุน 2,691 1,729 1,648 
อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละ) 93 87 96 
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(5) การลงทุนและการรวมทุนในโครงการตางๆ   
 บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตต้ิง :  บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีนไดรวมลงทุน กับ ปตท. และ บริษัท ปตท.           

เคมิคอล จัดตั้ง บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง โดยมีสัดสวนการถือหุน รอยละ 25 : 50 : 25  ตามลําดับ  เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลิเมอรทั้งในและตางประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 40 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน มูลคา
หุนละ 100 บาท เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย วันที่ 1 กันยายน 2548 

 โครงการขยายกําลังการผลิต :  เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต HDPE อีก 25,000 ตันตอป เปน 250,000 ตันตอป โดยใชเงิน
ลงทุน 4 ลานเหรียญสหรัฐ  คาดวาจะแลวเสร็จ ในไตรมาส 2 ป 2549 
 
3.3.1.4 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2548 ปตท. รวมกับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ (ตอมาไดควบบริษัทกับบริษัท ไทยโอเลฟนส เปนบริษัท 
ปตท. เคมิคอล เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2548) และบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด ในสัด
สวนรอยละ 50:25:50 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุรกิจดานการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอร ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาด การจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพ่ือสรางความแข็งแกรงทางการตลาด
ใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท.  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 โดยมีบริษัทในเครือ
เปนผูถือหุนอีก 2 รายคือ บริษัท ปตท. เคมิคอล และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน โดยมีสัดสวนการถือหุนเทากันคือรอยละ 25  

สํานักงานของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง  ตั้งอยูที่อาคารสํานักงาน ปตท. คลังน้ํามันพระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิมดําเนินกิจ
การในเชิงพาณิชย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2548 โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑโพลีเอททีลีนของบริษัทในเครือ ปตท. 2 บริษัท คือ บริษัท ปตท.  
เคมิคอล และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ซ่ึงทั้งสองบริษัทมีกําลังการผลิตรวมกันทั้งส้ิน 475,000 ตันตอป   

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ดําเนินการซ้ือผลิตภัณฑ โพลีเอททีลีน ตามบันทึกขอตกลงซื้อขายเม็ดพลาสติก
ระหวาง บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง กับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ  และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน โดยบันทึกขอตกลงนี้มีระยะ
เวลา 6 เดือน นับจากวันที่ 31 สิงหาคม 2548  ตออายุสัญญาไดคราวละ 1 ป และสามารถปรับเปลี่ยนเปนสัญญาระยะยาวได 

(2) การจัดจําหนาย 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง ดําเนินการขายเม็ดพลาสติกในประเทศโดยผานระบบตัวแทนจําหนาย (Agents) และ
ขายโดยตรง สําหรับการขายในตางประเทศจะขายโดยตรงและขายผานตัวแทนจําหนายในตลาดตางประเทศตามสัญญาโอนสิทธ์ิจาก บริษัท 
ปตท. เคมิคอล และ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 9 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 5 
คน  นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ซ่ึงรวมถึง
กรรมการผูจัดการ  

(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง ในชวงป 2548 (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548) เปนดังนี้ 
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หนวย : ลานบาท 

งบเดี่ยว 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2548 
รายไดรวม 6,948 
คาใชจายรวม (รวมภาษี) (6,946) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 8 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10 
สินทรัพยรวม 1,983 
หนี้สินรวม 1,933 
สวนของผูถือหุน 50 

 
3.3.1.5 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. รวมทุนกับ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ  ใน
โครงการกอสรางโรงอีเทนแครกเกอร (Ethane Cracker) ขนาดกําลังการผลิตเอทีลีน 410,000 ตันตอป และโรงเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิด
ความหนาแนนต่ํา (LDPE) ขนาด 300,000 ตันตอป ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ  50 : 50 โดยจัดตั้ง บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด เพื่อ
ดําเนินโครงการดังกลาวเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท  จากการควบบริษัทระหวางบริษัท ปโตรเคมีแหง
ชาติกับบริษัท ไทยโอเลฟนส เปน บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548  ทําใหผูถือหุนของบริษัทเปลี่ยนเปน 
ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล ในสัดสวนรอยละ 50 : 50    ตอมาในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่  28 เมษายน 2548 ไดมีมติ
อนุมัติให บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน ดําเนินการขยายกําลังการผลิตโรงอีเทนแครกเกอร เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของ
โรงผลิต LDPE ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาด 400,000 ตันตอป สวน เอทิลีน ที่เหลือประมาณ 300,000 ตันตอป 
บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จะจําหนายใหกับ บริษัท ปตท. เคมิคอล เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิต HDPE และ     
โครงการ Autoclave LDPE & EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึงจําหนายใหกับลูกคารายอ่ืน โครงการทั้งหมดคิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน
ประมาณ 944 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 35,875 ลานบาท (คิดเปนสวนของ ปตท. 236 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,969 ลาน
บาท)  โดยการลงทุนดังกลาวยังคงสัดสวนการลงทุนระหวาง ปตท. และ บริษัท ปตท. เคมิคอล  ที่รอยละ 50:50 อัตราสวนหนี้สินตอทุน 1:1 
คาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 3 ป 2552 ทั้งนี้ โรงอีเทนแครกเกอรจะใชกาซอีเทนจากการปรับปรุงขยายกําลังการผลิต       
อีเทนของโรงแยกกาซ 2 และ 3 และกอสรางโรงแยกกาซ 6 ของ ปตท. เปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงนับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับกาซของ ปตท. 

3.3.1.6 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท.รวมทุนกับ บริษัท อะโรเมติกส  บริษัท 
ปโตรเคมีแหงชาติ และ บริษัท ไทยโอเลฟนส ลงทุนในโครงการฟนอล ในสัดสวนรอยละ 40 : 20 : 20 : 20 ตามลําดับ เพ่ือผลิตสารฟนอล 
ขนาดกําลังการผลิต  200,000 ตันตอป วงเงินลงทุนทั้งหมด  200  ลานเหรียญสหรัฐ โดยไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด เมื่อ
วันท่ี 4 มิถุนายน 2547 จากการควบบริษัทระหวางบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติกับบริษัท ไทยโอเลฟนส เปน บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548  ทําใหผูถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนเปน ปตท. บริษัท ปตท. เคมิคอล และบริษัท อะโรเมติกส ในสัดสวน
รอยละ 40 : 40 : 20 ตามลําดับ การลงทุนในโครงการผลิตสาร     ฟนอล ถือเปนการดําเนินการลงทุนตามกลยุทธของ ปตท. คือการลงทุนไป
สูธุรกิจปลายน้ําท่ีมีกําไร และเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจากกลุมบริษัทในเครือปโตรเคมีของ ปตท. โดยการใชวัตถุดิบโพรพิลีนจาก บริษัท 
ปตท. เคมิคอล ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซีนจากบริษัท อะโรเมติกส ปริมาณ 180,000 ตันตอป เพ่ือผลิตสารฟนอลทดแทนการนําเขา 
ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีความตองการสารฟนอลประมาณ 170,000 ตันตอป และตองนําเขาท้ังหมด เนื่องจากยังไมมีผูผลิตสาร  ฟนอลใน
ประเทศไทย  บริษัทฯกําหนดจะเริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตฟนอลในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 และจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไดในป 
2551 โดยโรงงานฯจะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง บริษัทฯ มีแผนการขายฟนอลในประเทศไมนอย
กวา 100,000 ตันตอป และสงออกในสวนที่เหลือไปขายในตลาดแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก 
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3.3.2  ธุรกิจการกลั่น  

ปตท.ไดรวมลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันผานบริษัทในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษัทไดแกบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
(โรงกลั่นไทยออยล) บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นระยอง) บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (โรงกลั่น 
สตาร) และบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (โรงกลั่นบางจาก) 

ปตท.ดําเนินธุรกิจขายน้ํามันดิบท่ี ปตท.จัดหามาจากแหลงน้ํามันในประเทศและตางประเทศใหกับ 4 บริษัทขางตน โดยน้ํามันดิบ
จากแหลงในประเทศทั้งหมดจะขายใหกับโรงกลั่นไทยออยลและโรงกลั่นบางจาก 

นอกจากการขายน้ํามันดิบใหกับโรงกลั่นแลว ปตท.ยังรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัทเพื่อจําหนายตอใหแกลูกคา
ของกลุมธุรกิจน้ํามัน ซ่ึงโดยทั่วไปแลว ปริมาณผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ ปตท.รับซ้ือจะอางอิงจากสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ในบริษัท
นั้นๆ 

ในชวงระยะเวลาสามปที่ผานมา โรงกลั่นน้ํามันของแตละบริษัทในเครือ ปตท. มีกําลังการกลั่นและอัตราการใชกําลังการกลั่นที่เกิด
จากการนําน้ํามันดิบและวัตถุดิบเขากลั่น ดังนี้ 

 หนวย : พันบารเรลตอวัน 
ป 2546 ป 2547 ป 2548  

 
โรงกลั่น 

 
 

 
 

กําลัง 
การกลั่น 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
น้ํามันดิบ/ 
วัตถุดิบ 
ที่ใชกล่ัน 

อัตราการ 
ใชกําลัง 
การกลั่น 
(รอยละ) 

โรงกลั่นไทยออยล /1 220 229 104.0 227 103.3 228 103.7 
โรงกลั่นระยอง/2 145 136 94.1 148 101.7 140 96.4 
โรงกลั่นสตาร/3 150 136 90.9 148 98.7 140 93.2 
โรงกลั่นบางจาก/4 120 75 62.9 96 79.6 67 56.1 

ที่มา  : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 /1 ในป 2547 โรงกลั่นไทยออยลหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่น CDU-2 ชวง 28 ส.ค. – 23 ก.ย. เปนเวลา 27 วันตอเนื่อง 
  ใน ป 2548 โรงกลั่นไทยออยลหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นCDU -3 ตามกําหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ เปนเวลา 17 วันตอเนื่อง 
  /2 ในป 2548 โรงกลั่นระยองหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เปนเวลา 33 วันตอเนื่อง 
 /3 ในป 2546 โรงกลั่นสตารหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในเดือนพฤศจิกายน เปนเวลา 25 วันตอเนื่อง 
 /4 ในป 2546 โรงกลั่นบางจากหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นตามกําหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ เปนเวลา 25 วันตอเนื่อง 
  ใน ป 2548 โรงกลั่นบางจากหยุดซอมบํารุงหนวยกลั่นที่ 3 ตามกําหนดเวลา ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ เปนเวลา 25 วันตอเนื่อง 
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โดยทั้ง 4 โรงกลั่นมีการผลิตผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปออกมาดังนี้ 
หนวย : ลานบารเรล 

ผลิตภัณฑ ป 2546 ป 2547 ป 2548 
กาซปโตรเลียมเหลว /1 11 12 11 
น้ํามันเบนซิน 36 40 36 
น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน/น้ํามันกาด 24 26 26 
น้ํามันดีเซล 83 88 81 
น้ํามันเตา 31 34 29 
ยางมะตอย 2 1 1 
อื่นๆ 22 25 19 
รวม 209 226 203 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

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

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ผลิตไดจากแตละโรงกลั่นไดมีการจัดจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ 
ดังนี้ 

หนวย : พันบารเรลตอวัน 
ป 2546 ป 2547 ป 2548 

 
โรงกลั่น 

ปริมาณ 
การ 

จําหนาย 

จําหนาย 
ใน 

ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตาง 

ประเทศ 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
การ 

จําหนาย 

จําหนาย 
ใน 

ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตาง 

ประเทศ 
(รอยละ) 

ปริมาณ 
การ 

จําหนาย 

จําหนาย 
ใน 

ประเทศ 
(รอยละ) 

จําหนาย 
ตาง 

ประเทศ 
(รอยละ) 

โรงกลั่นไทยออยล 228 89.0 11.0 227 87.9 12.1 223 86.0 14.0 
โรงกลั่นระยอง 141 89.9 10.1 152 85.2 14.8 143 91.0 9.0 
โรงกลั่นสตาร 141 82.0 18.0 155 83.0 17.0 142 92.5 7.5 
ที่มา  : ปตท. 
/1 โรงกลั่นบางจากมีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอื่นในประเทศ ในสวนที่ผลิตไดไมเพียงพอมาจําหนายใน ตลาดของ

ตนเอง 

3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

โรงกลั่นไทยออยลดําเนินธุรกิจการกลั่นนํ้ามันเพ่ือจําหนายผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปแกลูกคาในประเทศเปนหลัก สวนที่เหลือจะ
ทําการสงออก นอกจากนี้ โรงกล่ันไทยออยลยังไดขยายการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและน้ํามันหลอล่ืนพื้นฐาน ธุรกิจไฟฟา และธุรกิจขนสง
น้ํามันสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีตางๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่กอใหเกิดรายไดหลักและเพื่อเพิ่มรายได ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.54 สวนที่เหลือเปนนักลงทุนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 50.46  

โรงกลั่นไทยออยลตั้งอยูท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนกันยายน 2507 ปจจุบันมีกําลัง
การกลั่น 220,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 22.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ โรงกลั่นไทยออยลจัดวาเปน โรงกลั่นหลักซ่ึง 
ปตท.จะใชเปนฐานการผลิตเชิงพาณิชยเพื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามันของ ปตท. 
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(1) การผลิต 

โรงกลั่นไทยออยลจัดเปนโรงกล่ันที่มีศักยภาพทางดานการผลิตสูง มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและ
การเลือกใชน้ํามันดิบ สามารถผลิตผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่หลากหลายคือมีหนวย 
Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ที่สามารถกลั่นน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลและน้ํา
มันเบนซินไดเพิ่มขึ้น การผลิตของโรงกลั่นไทยออยลจะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศ
จะเปนการนําเขาทั้งจากแหลงตะวันออกกลางและตะวันออกไกล สําหรับแหลงภายในประเทศจัดหาจากแหลงสิริกิติ์ จังหวัดกําแพงเพชร 
โดยการขนสงทางรถไฟ และจากแหลงปตตานี 

ในการจัดหานํ้ามันดิบ ปตท.จะเปนผูจัดหาใหแกโรงกลั่นไทยออยล ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูป ในสัดสวนรอยละ 49.99 ของกําลังการกลั่น นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดหาน้ํามันดิบในประเทศใหแกโรงกล่ันไทยออยลตามสัญญาซื้อ
ขายน้ํามันดิบเพชร โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุการผลิต  มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528  และสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบ    
จัสมิน ระยะเวลา 1 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

และในบางกรณี โรงกลั่นไทยออยลจะรับกลั่นน้ํามันดิบที่ ปตท.เปนเจาของ ซ่ึงมีการคิดคาธรรมเนียมการกลั่นตามอัตราที่
อางอิงกับราคาตลาด นอกจากนั้นแลว ปตท. ยังมีสิทธิที่จะจัดหาน้ํามันดิบใหกับโรงกลั่นไทยออยล เกินกวารอยละ 49.99 ถึง รอยละ 100 
ของกําลังการผลิตอีกดวย 

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 6.7  น้ํามันเบนซินรอยละ 23.0 
น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 17.5 น้ํามันดีเซลรอยละ 41.9 และ น้ํามันเตารอยละ 9.9 และอื่นๆรอยละ 0.9  

(2) การจําหนาย 

ในป 2548 โรงกลั่นไทยออยลมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 86 และสงออก (รวมสงออกผาน ปตท.) 
ประมาณรอยละ 14 ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน โดยเปน
ตัวแทนจาก ปตท. จํานวน 4 คน รวมทั้งประธานกรรมการ และ กรรมการผูจัดการใหญ   

 (4) การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ในชวงป 2546-2548 เปนดังนี้ 
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หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 146,551 185,423 250,004 
คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 (144,630) (171,228) (232,601) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดอยคาของสินทรัพย - - 2,614 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3,618 543 (1,032) 
รายการพิเศษ/2 1,211 335 (232) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,750 15,073 18,753 
    

สินทรัพยรวม 101,935 115,427 124,169 
หนี้สินรวม 65,658 61,852 57,316 
สวนของผูถือหุน 36,277 53,575 66,853 

ที่มา : บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

 /1 ป 2546 รวมรายการเครดิตภาษีจํานวน 442 ลานบาท  ป 2547 รวมรายการภาษีจายจํานวน 2,967 ลานบาท และป 2548 รวมรายการภาษีจาย 
3,406 ลานบาท  

 /2 ป 2546 ประกอบดวย กําไรจากการซื้อหนี้คืนกอนกําหนด 640 ลานบาท คาสินไหมทดแทนสุทธิจากการสูญเสียรายได 635 ลานบาท เงินชด
เชยสําหรับยอดขายที่ต่ํากวาปริมาณขั้นต่ํา 414  ลานบาท หักดวยคาใชจายเงินชดเชยคาเสียหายภายใตสัญญาประกันการจัดหาและประกันการ
จัดจําหนาย 277 ลานบาท และบริษัทยอยขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ของลูกคาจํานวน 200 ลานบาท 
ป 2547 ประกอบดวย กําไรจากการจายซื้อหนี้คืนกอนกําหนด 315 ลานบาท และคาสินไหมทดแทนสุทธิจากบริษัทประกันภัย 20 ลานบาท 
ป 2548 ประกอบดวย ขาดทุนจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทน 232 ลานบาท                                                                                              

(5) การจัดหาเงินกูใหม การซื้อคืนหนี้ การแลกเปลี่ยนหนี้เงินกูระยะยาวและการชําระคืนหนี้กอนกําหนดในป 2547 

ในเดือนเมษายน 2547 ไทยออยลไดทําสัญญาการจัดหาเงินกูใหม (Refinance) ซ้ือหนี้คืนและแลกเปลี่ยนหนี้เงินกู ซ่ึงเปน
หนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท เงินดอลลารสหรัฐ และเงินเยนจํานวนเทียบเทาประมาณ 1,010 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เพ่ือเพิ่มความยืดหยุนและ
ผอนปรนเงื่อนไขทางการเงิน และยกเลิกขอกําหนดที่ไทยออยล ตองจํานองเครื่องจักร โรงงานอุปกรณ รวมทั้งการนําบัญชีธนาคารเปนหลัก
ประกันเงินกู โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• จัดหาเงินกูยืมใหม (Refinance) จํานวน 13,503 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูภายใตสัญญาหลักในการปรับโครงสราง
หนี้ (MRA) เปนเงินกูสองสวนจํานวน 6,655 ลานบาทและ 173 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําหนดเวลา 7 ป  แตละ
จํานวนครบกําหนดชําระในป 2554  ตามสัญญา Refinance Facility (Baht) และ Refinance Facility (Onshore Dollar) 
Loan Agreements ตามลําดับ ลงวันที่ 19 เมษายน 2547 

• ซ้ือคืนหนี้จํานวนประมาณ 213 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับหนี้สกุลดอลลารสหรัฐฯภายใตสัญญาหลักในการปรับ
โครงสรางหนี้ 

• แลกหน้ีที่เหลือจํานวน 451 ลานเหรียญสหรัฐฯ และหนี้เงินเยนทั้งหมด 3,518  ลานเยน ตามสัญญาหลักในการปรับ
โครงสรางหนี้ กับหนี้เงินกูระยะเวลา 6 ป สองสวน แตละสวนครบกําหนดชําระในป 2553 ตามสัญญา Base Facility 
(US Dollar) และสัญญา Base Facility (YEN) Loan Agreements ลงวันที่ 19 เมษายน 2547 ตามลําดับ 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ไทยออยลยังไดชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดชําระตาม Order of Maturity จํานวน
เทียบเทาประมาณ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดสวนหนี้เงินกูแตละสัญญา ซ่ึงจะทําใหไทยออยลไมมีภาระชําระคืนหนี้เงินตนตามสัญญา
กูยืมเงินตางๆ ที่ถึงกําหนดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 
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(6) การชําระคืนหนี้กอนกําหนด การจัดหาเงินกูใหม และการออกหุนกูในป 2548  

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2548 ไทยออยลไดชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดชําระตาม Order of Maturity จํานวนเทียบเทาประมาณ 
100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดสวนหนี้เงินกูแตละสัญญา ซ่ึงจะทําใหไทยออยลไมมีภาระชําระคืนหนี้เงินตนตามสัญญากูยืมเงินตางๆ ที่ถึง
กําหนดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ไทยออยลจายชําระคืนเงินกูเดิมสวนที่เหลือทั้งจํานวนโดยยกเลิกสัญญาเงินกูและยกเลิกภาระผูก
พันตามสัญญา รวมถึงการยกเลิกสัญญาหลักประกันที่เกี่ยวของ  โดยใชเงินกูใหมภายใตสัญญาเงินกูรวม 65 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ  
2,600 ลานบาท และสัญญาเงินกูแบบหมุนเวียนวงเงินรวม 200 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และออกหุนกูอายุ 10 ป ในราคารอยละ 99.884 
ของมูลคาที่ตราไวซ่ึงมีมูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบกําหนดไถถอนในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
5.10 ตอป และมีกําหนดการจายชําระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2548  

อยางไรก็ดี ภายใตขอกําหนดทางการเงิน (Financial Covenants) ไทยออยล อาจกูยืมเพิ่มขึ้นได แตตองรักษาอัตราสวนเงิน
ทุนหมุนเวียนไมนอยกวา  1.05 ตอ  1 และอัตราหนี้สินไมหมุนเวียนตอสวนทุนไมเกินกวา  1.50 ตอ  1 (ตามคํานิยามในมาตรฐานการบัญชี
ไทย) ตามสัญญาเงินกูใหม ทั้งนี้ สัญญาไมมีขอกําหนดหามมิใหมีการจายเงินปนผล แตมีการกําหนดให บมจ. ปตท .ตองถือหุนในไทยออยล 
อยางนอย รอยละ 45 ของหุนที่จําหนายไดแลวของไทยออยล มิฉะนั้นจะถือเปนเหตุผิดนัด (Events of Default) อยางหนึ่งภายใตสัญญา  ไทย
ออยลไมตองมีภาระชําระคืนหนี้เงินตนตามสัญญากูยืมเงินตาง ๆ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550  ในป 2548 ไทยออยล สามารถประหยัดดอก
เบี้ยจากการปรับโครงสรางหนี้ใหมไดเปนจํานวนประมาณ 86 ลานบาท  

(7) การเพิ่มผลกําไรของโรงกลั่น 

ในป 2548 นี้ ไทยออยลยังคงดําเนินกิจกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นและลดตนทุนในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 1) การวางแผนการกลั่นและการจัดหาน้ํามันดิบของคณะกรรมการวางแผนการผลิต รวมทั้งการจางเรือขนน้ํามันดิบ
รวมกับโรงกลั่นอ่ืนๆ ในประเทศ  2) การเพิ่มปริมาณการกลั่นโดยนํา Long Residue จากโรงกลั่นในประเทศมากลั่นตอและขายเปนนํ้ามัน
เตา 3) การใหบริการทุนรับน้ํามันดิบ SBM (Single Buoy Mooring) แกโรงกลั่นอ่ืนๆ 4) การรับซ้ือไฮโดรเจนสวนเกินจากโรงกลั่นใกลเคียง 
ซ่ึงจะชวยประหยัดตนทุนไดอีกสวนหนึ่ง และ 5) การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น 
Hydrocarbon Management Review (HMR) อยางตอเนื่อง โดยเพ่ิมขอบขายของกิจกรรมภายหลังที่ไดทําการศึกษารวมกับผูชํานาญการ
เฉพาะดานที่มีประสบการณในเรื่องนี้  

 (8) โครงการขยายกําลังการกลั่นและโครงการอื่นๆ 

• โครงการขยายกําลังการกลั่นของหนวยกลั่นที่ 3 (CDU-3 Debottlenecking) เพิ่มอีก 50,000 บารเรลตอวัน ซ่ึงจะทําให
โรงกลั่นไทยออยลมีกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นเปน 270,000 บารเรลตอวันในป 2550 โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2548ไทย
ออยลไดทําการลงนามวาจางบริษัทผูรับเหมา ในการออกแบบทางวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณและดําเนินการกอ
สรางโครงการ โดยมีกําหนดการกอสรางแลวเสร็จประมาณกลางป 2550 ดวยงบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน 218 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  

• โครงการขยายระบบรับน้ํามันดิบชนิดทุนเดียว (SBM Expansion) เพื่อลดตนทุนคาขนสงน้ํามันดิบ  ซ่ึงจะทําใหขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยออยลสูงขึ้น  ไทยออยลไดลงนามวาจางบริษัทผูรับเหมาในการออกแบบทาง
วิศวกรรม จัดหาอุปกรณ และดําเนินการกอสรางโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548  ดวยงบประมาณการลงทุน 
150 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการกอสรางมีกําหนดแลวเสร็จประมาณกลางป 2550  ทั้งนี้โครงการดังกลาวได
รับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2548 โดยไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรและอุปกรณ   สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีราย
ไดจากการประกอบกิจการและสิทธิประโยชนอื่นตามเกณฑ  
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• โครงการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ เพื่อเปนการรองรับปริมาณความตองการกระแสไฟฟาที่เพิ่มขึ้นจาก
การขยายกําลังการผลิตของไทยออยลและบริษัทในเครือ  ไทยออยล ไดดําเนินการวาจางบริษัทผูรับเหมา เมื่อเดือน
กันยายน 2548 เพื่อติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซเพิ่มอีก 1 เครื่อง โดยมีกําลังการผลิตกระแสไฟฟา  38 เมกกะ
วัตต  ดวยงบประมาณการลงทุน  43 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกําหนดแลวเสร็จประมาณกลางป 2550 

• โครงการเพิ่มอุณหภูมิน้ํามันดิบ เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตของหนวยกล่ันน้ํามันดิบที่ 1 (CDU-1) ซ่ึงจะทําใหกําลังการ
ผลิตของหนวย CDU-1 เพิ่มจาก 40,000 บารเรลตอวัน เปน 45,000 บารเรลตอวัน มีกําหนดแลวเสร็จประมาณไตร
มาสที่ 1 ป 2549 ดวยงบประมาณการลงทุนในสวนของไทยออยลจํานวนประมาณ 106 ลานบาท 

• โครงการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล (อยูในขั้นการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ) เพื่อใหสอดคลองกับแนว
นโยบายของภาครัฐซ่ึงมีเปาหมายที่จะใหน้ํามันแกสโซฮอล 95 ทดแทนน้ํามันเบนซินออกเทน 95 อยางสมบูรณภาย
ในตนป 2550 อีกทั้งยังเปนการเอื้อตอโครงการสรางประโยชนตอสังคม ไทยออยล ไดทําการศึกษาความเปนไปได
เบื้องตนของโครงการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลคุณภาพสูงจากวัตถุดิบมันสําปะหลัง และพบวาสามารถใหผล   ตอบ
แทนเปนที่นาพอใจ จึงไดตัดสินใจที่จะทําการศึกษาความเปนไปไดโดยละเอียดเปนขั้นตอนตอไป โดยในการนี้ไทย
ออยลไดลงนามในบันทึกความเขาใจกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพรอมและประสบการณ เพื่อทําการศึกษาความ
เปนไปไดรวมกัน โดยโรงงานผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลที่ทําการศึกษาจะมีขนาดกําลังการผลิต 1 ลานลิตรตอวัน ซ่ึง
เปนขนาดที่ใหญที่สุดในประเทศและในโลกที่ใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้คาดวาจะใชงบประมาณการลง
ทุนประมาณ 150 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหากสามารถสรุปการศึกษาความเปนไปไดของโครงการแลวเสร็จส้ินภาย
ในตนป พ.ศ. 2549 ตามแผนงานที่วางไวและสรุปวาโครงการใหผลตอบแทนเปนที่นาพอใจ ไทยออยลจะเรงดําเนิน
โครงการใหแลวเสร็จภายในสิ้นป 2550 

 (8) การจดทะเบียนไทยออยลเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป2547 ไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) โดยทําการจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษัทจาก 
18,965,278,730 บาท เปน 20,400,278,730 บาท และไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนและผูซ้ือหลักทรัพยท้ังในและตางประเทศ (IPO) 
จํานวนรวมทั้งส้ิน 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท แยกเปนสวนของหุนเพิ่มทุนจํานวน 143,500,000 หุน และเปนหุนสามัญของ 
ผูถือหุนฝายเจาหนี้เดิมจํานวน 874,179,564 หุน และเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันท่ี 26 ตุลาคม 
2547 

ในขณะเดียวกัน ปตท. และผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทไทยลูบเบส จํากัด (TLB) และบริษัทไทยพาราไซลีน จํากัด (TPX)ได
จําหนายหุนทั้งหมดใหกับไทยออยล ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหมีผลประโยชนรวมในการปฏิบัติการระหวางTLB และ TPX กับโรงกลั่น
ไทยออยล (Operational Synergies) รวมทั้งเปนการปรับโครงสรางการถือหุนของบริษัทในเครือฯ เพื่อใหเกิดประโยชนรวมทั้งกลุม ปตท. 
(Group Synergies & Group Value) และปตท. นําเงินที่ไดทั้งหมดจากการขายหุนดังกลาวมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO เพื่อเปนการปรับ
โครงสรางบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังทําให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยลภายหลังไทยออยลเขาซ้ือขายในตลาด 
หลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคืออยูที่รอยละ 49.54 

3.3.2.2  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 

โรงกลั่นระยองดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออก ณ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนในสัดสวน     
รอยละ 100 โดยไดซ้ือหุนรอยละ 64 จากบริษัท เชลล อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของเชลล ตั้งแตวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2547 อนึ่งบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยองไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัดแลวเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 
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โรงกลั่นระยองตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนตุลาคม 
2539 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 145,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 14.5 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลั่นระยองจัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิตผลิต
ภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Hydrocracking (HCU) และ Thermal Cracking (TCU) ที่
สามารถกลั่นน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันดีเซลไดเพิ่มขึ้น การผลิตของโรงกลั่นระยองจะใชนํ้ามันดิบที่จัดหาจากภายนอกประเทศ ซ่ึงผูถือหุนเปน
ผูจัดหาให 

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5.3 โพรไพลีนรอยละ 1.8 
แนฟธารอยละ 5.4 น้ํามันเบนซินรอยละ 14.7 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 9.8 น้ํามันดีเซลรอยละ 38.4  นํ้ามันเตารอยละ 16.9 และ
อื่นๆรอยละ 7.7 

(2) การจัดจําหนาย 

โรงกลั่นระยองดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Product Offtake Agreement) โดย
ผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นระยองไมนอยกวารอยละ 70 ของผลิตภัณฑที่ผลิตได ตาม       
สัดสวนการถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว โรงกลั่นระยองยังมีการจําหนายผลิตภัณฑ ไดแก        
โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ในป 2548 โรงกลั่นระยองมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 91 และสงออกประมาณรอยละ 9 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันแลว โรงกล่ันระยองยังมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําในสวนที่เหลือใชใน
โรงกลั่นใหแกบริษัทที่ดําเนินงานอยูใกลกัน  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลั่นน้ํามันระยอง ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 11 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 4 คน 

(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด ในชวงป 2545 – 2548 เปนดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

งบรวม ป 2546 ป 2547 ป 2548 
รายไดรวม 89,432 117,343 143,039 
คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 (90,140) (110,496) (136,657) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 4,699 769 186 
รายการพิเศษ /2 - - 5,417 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,991 7,616 11,985 
    

สินทรัพยรวม 61,355 71,185 63,982 
หนี้สินรวม 54,703 56,917 37,729 
สวนของผูถือหุน 6,652 14,268 26,253 
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ที่มา : บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด 
/1    ป 2546 รวมรายการภาษีจาย 1,732 ลานบาท ป 2547 รวมรายการภาษีจาย 3,282 ลานบาท  ป 2548 รวมรายการภาษีจาย 2,831 ลานบาท 

/2   กําไรจากการไดลดหนี้ 7,738.28 ลานบาท หรือ 200.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ    จายภาษี 2,321.48 ลานบาท   คงเหลือกําไรจากการไดลดหนี้สุทธิ 
5,416.80 ลานบาท 

(5) การซื้อหุนโรงกลั่นระยองจากเชลล 

จากปญหาผิดนัดชําระหน้ีที่ยืดเย้ือมากวาสองป  ทําให ปตท. ตัดสินใจขอซื้อหุนทั้งหมดรอยละ 64 จากเชลลในมูลคา 5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไดมีการโอนหุนไปแลวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 

(6) การปรับโครงสรางหนี้ 

โรงกลั่นระยองมีภาระหนี้กับเจาหนี้เดิมทั้งหมดจํานวน 1,335 ลานเหรียญสหรัฐฯ และภายหลังจาก ปตท. เขาถือหุนใน    
โรงกลั่นระยองรอยละ 100 ปตท. ไดดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้โรงกลั่นระยองกับเจาหนี้เดิมทั้งหมด โดย ปตท. ไดจายคืนเงินกูให
กับเจาหนี้เดิมจํานวน 1,135 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ไดรับสวนลดหนี้ประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และสวมสิทธิเปนเจาหนี้รายเดียวของ
โรงกลั่นระยองในเดือนมกราคม 2548 

ในเดือนธันวาคม 2548 โรงกลั่นระยองไดลงนามสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนเงิน
รวมประมาณ 630 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยแบงเปนวงเงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก Hong Kong and 
Shanghai Banking Corp. และวงเงินกูสกุลเงินบาทจํานวน 13,200 ลานบาท จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารทหารไทย  

เนื่องจากในป 2548 ธุรกิจโรงกลั่นมีคาการกลั่นสูงข้ึน ประกอบกับโรงกลั่นระยองมีเงินกูใหม ทําใหโรงกลั่นระยองสามารถ
ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดใหแก ปตท.หลายครั้ง สงผลให ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 โรงกลั่นระยองมีภาระเงินกูเหลือกับ ปตท. ประมาณ 
307.7 ลานเหรียญ และเมื่อรวมกับเงินกูใหมที่ไดเบิกจายบางสวน สงผลใหโรงกลั่นระยองมีภาระเงินกู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รวมทั้งส้ิน 
613 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากนี้ ปตท. ไดใหการสนับสนุนทางการคาโดยเปลี่ยนเทอมการขายน้ํามันดิบจากที่โรงกลั่นระยองตองชําระเงิน 2 วัน
ลวงหนากอนวันสงน้ํามันดิบ เปนการชําระเงินตามการคาปกติ 30 วัน 

(7) การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ปตท. มีแผนที่จะนําโรงกล่ันระยองเขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพยตามภาระผูกพันที่โรงกลั่นระยองมีกับรัฐบาลภายใน
ไตรมาส 1 หรือ ตนไตรมาส 2 ของป 2549  โดยโรงกลั่นระยองไดแปรสภาพเปนบริษัทจํากัดมหาชนเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 พรอมกับ
ลดมูลคาหุนที่ตราไว (ราคาพาร) ลงจาก 100 บาทตอหุนเปน 10 บาทตอหุน และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 โรงกล่ันระยองไดลดทุน        
จดทะเบียนของบริษัทลงจาก 37,916,486,700 บาท เหลือ 22,749,892,020 บาท โดยการลดจํานวนหุนลง 1,516,659,468 หุน เพื่อลดขาดทุน
สะสมของบริษัท และภายหลังจากการกระจายหุนแลว คาดวา ปตท. จะถือหุนในโรงกลั่นระยองไมเกินรอยละ 50 แตไมต่ํากวารอยละ 45 

 (8) การเพิ่มผลกําไรของโรงกลั่น 

ในป 2546 โรงกลั่นระยองรวมกับโรงกลั่นสตาร ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน
การกลั่นหรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดทําการศึกษารวมกับผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูงทาง
ดานโรงกลั่น มีระยะเวลาโครงการสามป  ซ่ึงคาดวาหลังส้ินสุดโครงการ จะทําใหโรงกลั่นระยองมีผลกําไรเพิ่มขึ้นไมตํ่ากวาปละ 5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  โดยหลังจากผานไปแลวสองป  สามารถเพิ่มผลกําไรไดแลวประมาณ 3 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป 
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3.3.2.3  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

โรงกลั่นสตารดําเนินธุรกิจการกลั่นน้ํามันเพ่ือจําหนายในประเทศและสงออก ณ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
36 สวนที่เหลืออีกรอยละ 64 ถือโดยบริษัท คาลเท็กซ เทรดดิ้ง แอนด ทรานสปอรต คอรปอเรชั่น ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน-       
เท็กซาโก 

โรงกลั่นสตารตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 
2539 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 150,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 15.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลั่นสตารจัดเปนโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงในการผลิต มีความคลองตัวในการเลือกใชน้ํามันดิบและสามารถผลิตผลิต
ภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่มีมูลคาในเชิงพาณิชยสูง โดยมีกระบวนการผลิตที่มีหนวย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCCU) ที่สามารถ
กลั่นนํ้ามันเตาใหเปนน้ํามันเบนซินไดเพิ่มขึ้น การผลิตของโรงกลั่นสตารจะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากภายนอกประเทศ โดย ปตท.และบริษัท 
เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของเชฟรอน-เท็กซาโก เปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ 
(Feedstock Supply Agreement) โดยแบงปริมาณการจัดหาตามสัดสวนการถือหุน ซ่ึงสัญญาจัดหาน้ํามันดิบจะไมสามารถยกเลิกไดตราบเทา
ที่เงินกูหลังการปรับโครงสรางหนี้ ยังไมไดรับการชําระคืนครบถวน 

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 5.3 โพรไพลีนรอยละ 1.8 
แนฟธารอยละ 5.5 น้ํามันเบนซินรอยละ 14.8 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 9.6 น้ํามันดีเซลรอยละ 38.5 น้ํามันเตารอยละ 17.0 และ
อื่นๆรอยละ 7.5 

(2) การจัดจําหนาย 

โรงกลั่นสตารดําเนินการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภัณฑ (Purchase and Sale Agreement) โดย
ผูถือหุนมีภาระผูกพันที่จะตองรับซ้ือผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นสตารเฉลี่ยไมนอยกวา 88,200 บารเรลตอวัน ตามสัดสวนการ  
ถือหุน ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปดังกลาวขางตนแลว โรงกลั่นสตารยังมีการจําหนายผลิตภัณฑที่นําไปใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไดแก โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเมท  

ในป  2548 โรงกลั่นสตารมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 93 และสงออกประมาณรอยละ 7 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

นอกจากการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันแลว โรงกลั่นสตารยังมีรายไดจากการจําหนายไฟฟาและไอน้ําในสวนที่เหลือใชใน
โรงกลั่นใหแกบริษัทที่ดําเนินงานอยูใกลกัน 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 8 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 3 คน 
และจากบริษัทในเครือของเชฟรอน-เท็กซาโก 5 คน 

(4)  การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด ในชวงป 2546-2548เปนดังนี้ 
 
 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจขฮงแตละธุรกิจ  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 98 

 หนวย : ลานบาท 
งบเดี่ยว ป 2546 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 82,406 119,972 142,518 
คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 (81,197) (105,959) (133,857) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 2,547 336 (612) 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,756 14,349 8,049 
    

สินทรัพยรวม 43,684 53,349 56,216 
หนี้สินรวม 31,281 26,597 21,415 
สวนของผูถือหุน 12,403 26,752 34,801 

  ที่มา :  บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
  /1   ป 2546 รวมรายการภาษีจาย 919 ลานบาท ป 2547 รวมรายการเครดิตภาษี 1,912 ลานบาท  ป 2548 รวมรายการภาษีจาย 3,399 ลานบาท 

ปตท. มีแผนที่จะนําโรงกลั่นสตารเขากระจายหุนในตลาดหลักทรัพยภายในปลายป 2549 และภายหลังจากการกระจายหุน
แลว คาดวา ปตท. และ CTTC จะถือหุนในโรงกลั่นสตารรอยละ 25 และรอยละ 45 ตามลําดับ 

(5) การปรับโครงสรางหนี้ 

เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2548 โรงกลั่นสตาร ไดคืนเงินกูทั้งจํานวนเปนเงิน 392 ลานเหรียญสหรัฐฯ แกเจาหนี้สถาบันการเงิน 
โดยเปนเงินของโรงกลั่นสตารเองจํานวน 192 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเงินสนับสนุนจาก ปตท.และคาลเท็กซ (ตามสัดสวนการถือหุน) ใน
รูปเงินกูระยะสั้นจํานวน 200 ลานเหรียญ นอกจากนี้ยังมีเงินกูดอยสิทธิเดิมที่ใหอยูจํานวน 102 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เนื่องจากในป 2548 ธุรกิจโรงกล่ันมีคาการกลั่นสูงขึ้นทําใหโรงกลั่นสตารสามารถชําระคืนเงินกูกอนกําหนดใหแกผูถือหุน
หลายครั้ง สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โรงกลั่นสตารมีภาระเงินกูเหลือประมาณ 238 ลานเหรียญ 

ในป 2546 โรงกลั่นสตารรวมกับโรงกลั่นระยอง ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวน
การกลั่นหรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดทําการศึกษารวมกับผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณสูงทาง
ดานโรงกลั่น  มีระยะเวลาโครงการสามป  ซ่ึงคาดวาหลังส้ินสุดโครงการจะทําใหโรงกลั่นสตารมีผลกําไรเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาปละ 5 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  โดยหลังจากผานไปแลวสองป  สามารถเพิ่มผลกําไรไดแลวประมาณ 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป 

3.3.2.4 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

โรงกลั่นบางจากเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักในการกลั่นนํ้ามันและจัดจําหนาย
น้ํามันสําเร็จรูป รวมทั้งสินคาอุปโภคบริโภค ณ 31 ธันวาคม 2548 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 7.60 โดยมีผูถือหุนใหญคือกระทรวงการ
คลัง ถือหุนในสัดสวนรอยละ 18.17 สวนที่เหลือเปนประชาชนรายยอยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือหุนรวมกันในสัดสวน    
รอยละ 74.23 

โรงกลั่นบางจากตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยในนามบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด ต้ังแตเดือน
เมษายน 2528 ปจจุบันมีกําลังการกลั่น 120,000 บารเรลตอวัน คิดเปนรอยละ 12.0 ของกําลังการกลั่นทั้งหมดของประเทศ 
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(1)  การผลิต 

โรงกลั่นบางจาก แมวาจะเปนโรงกลั่นที่มีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสัดสวนผลิตภัณฑที่ผลิตไดเปนน้ํา
มันเตาคอนขางสูง แตโรงกลั่นบางจากก็ไดมีการพัฒนาหนวยกล่ันมาโดยตลอด อีกท้ังยังหาทางเพิ่มผลกําไรโดยการรวมมือกับโรงกลั่นอ่ืน
ในการสรางมูลคาเพิ่มและลดคาใชจายเชนการสงน้ํามันเตาไปกลั่นที่โรงกลั่นอ่ืนและการรวมขนสงน้ํามันดิบ นอกจากนี้ โรงกลั่นบางจากได
มุงเนนในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบปองกันมลภาวะตอส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากเปนโรงกลั่นที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร การผลิตของโรงกลั่นบางจากจะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเชนเดียวกับโรงกลั่นไทยออยล 

ปตท.จัดหาน้ํามันดิบใหโรงกลั่นบางจากตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบเพชร โดยทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบระยะยาวตลอดอายุ
การผลิต มีผลบังคับใชตั้งแตป 2528  และสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบปตตานี ระยะเวลา 5 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มกราคม 2548 และจะ
ส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตประกอบดวยกาซปโตรเลียมเหลวรอยละ 2.5 รีฟอรเมท รอยละ 1.2     
น้ํามันเบนซินรอยละ 13.3 น้ํามันอากาศยาน/น้ํามันกาดรอยละ 10.4 น้ํามันดีเซลรอยละ 37.4 น้ํามันเตารอยละ 18.9  Long Residue รอยละ 
13.3 และอื่นๆ รอยละ 3.0 

(2)  การจัดจําหนาย 

ปตท.มีสัญญาซื้อขายน้ํามันสําเร็จรูปกับโรงกลั่นบางจากระยะเวลา  10 ป มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548 และจะ
ส้ินสุดลงในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2558 โดย ปตท. จะรับน้ํามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นบางจากไมนอยกวา 130 ลานลิตรตอเดือน อยางไรก็ตาม 
โรงกลั่นบางจากยังคงจัดจําหนายน้ํามันสําเร็จรูปสวนใหญผานชองทางการจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปของตนเอง ดังนี้ 

1)  การจําหนายผานสถานีบริการและการจําหนายโดยตรงใหผูใช 
• การจําหนายผานสถานีบริการ 
• การจําหนายใหผูใชโดยตรง 
• การจําหนายใหกิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจําหนายใหผูคาน้ํามันรายอ่ืน : เปนการจําหนายใหกับบริษัทผูคาน้ํามันขนาดใหญและปานกลางที่มีคลังน้ํามันเปน
ของตนเอง เพื่อนําไปจําหนายตอแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง 

3) การจําหนายตางประเทศ : ในป 2548 โรงกลั่นบางจากมีการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปคิดเปนประมาณรอยละ 1 
ของปริมาณการจําหนายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน เปนตัวแทนจาก ปตท. 1 

คน กระทรวงการคลัง 1 คน กระทรวงพลังงาน 2 คน กรรมการจากภายนอก (เจาหนี้) 1 คน และกรรมการอิสระ 5 คน 

(4)  การเงิน 
ผลการดําเนินงานของบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในชวงป 2546-2548  เปนดังนี้ 
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หนวย : ลานบาท 
งบรวม ป 2546/2 ป 2547 ป 2548 

รายไดรวม 61,776 80,013 85,982 
คาใชจายรวม (รวมภาษี)/1 (62,614)  (77,548) (83,566) 
กําไร (ขาดทุน) จากการดอยคาของสินทรัพย (754) 42 4 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 293 128 (26) 
รายการพิเศษ/2  2 533 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,299) 2,636 2,926 
    

สินทรัพยรวม 28,591 34,370 34,315 
หนี้สินรวม 25,534 24,589 21,446 
สวนของผูถือหุน 3,057 9,781 12,869 

ที่มา  : บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

 /1 ป 2546 รวมรายการภาษีเงินได 223,600 บาท ป 2547 รวมรายการเครดิตภาษี 2,185 ลานบาท  ป 2548 รวมรายการภาษีเงินได 283 ลานบาท 
  /2 ป 2547 ประกอบดวย กําไรจากสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา 1.7 ลานบาท ป 2548 ประกอบดวย กําไรจากสัญญาซื้อขาย

น้ํามันดิบและผลิตภัณฑน้ํามันลวงหนา 537 ลานบาท และขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 4.5 ลานบาท                                                                                       
 /3 ตั้งแตป 2546 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีจากงบการเงินเดี่ยว มาเปนงบการเงินรวม 

(5) การปรับโครงสรางทางการเงิน (Financial Restructuring) 
โรงกลั่นบางจากไดดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงินเสร็จสมบูรณ เมื่อตนป 2547 ตามรายละเอียดดังนี้ 

- จัดหาเงินกูระยะยาวเพื่อทดแทนเงินกูระยะสั้นจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 12,500 ลานบาท เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2547  

-   จําหนายใบแสดงสิทธิในหุนสามัญของบริษัท (Depository Receipt : DR) จํานวน 3,000 ลานบาท  ไดเขาทําการซื้อ
ในตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

- จําหนายใบแสดงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพจํานวน 4,000 ลานบาท เขาทําการซื้อขายในศูนยซ้ือขายตราสารหนี้เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 

จากการดําเนินการดังกลาวทําใหสามารถลดภาระดอกเบี้ย  ยืดระยะเวลาในการชําระหนี้  สงผลใหมีฐานะการเงินแข็งแกรง
ข้ึน  ตนทุนการเงินต่ําลง  และมีสภาพคลองเพียงพอในการบริหารงาน 

(6) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 8 เมื่อวันท่ี 29 มกราคมสิงหาคม 2548 ไดใหความเห็นชอบให ปตท. เขาลงทุน ในบริษัท       
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจากฯ) จํานวนประมาณ 100 - 120 ลานเหรียญสหรัฐ ในราคาเบื้องตนระหวาง 14-16 บาทตอหุน 
เพื่อใชลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของบางจาก ซ่ึงโครงการ  
ดังกลาวของบางจากจะทําการปรับปรุงหนวยกลั่นดวยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพื่อลดสัดสวนการผลิตน้ํามันเตาและเพิ่มสัดสวนน้ํา
มันเบนซินและดีเซล นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงหนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน (Reformer Unit & Gas Oil Hydrotreating Unit)  เพื่อใหน้ํา
มันที่ผลิตไดคุณภาพตามขอกําหนดในอนาคต  ซ่ึงคาดวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จภายในป 2550 โดย ปตท. ตกลงจะเขาจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูแปลงสภาพจาก บางจาก ตามเงื่อนไขในสัญญาจองซื้อหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพที่ ปตท. และ บางจาก ตาม



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจขฮงแตละธุรกิจ  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 101 

ที่ไดตกลงและจะรวมลงนามตอไป อนึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบางจาก คร้ังที่ 1 /2548 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติให 
ปตท. เขาซ้ือหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพของบางจาก โดยไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการแลว 

ภายหลังจากการเขาลงทุนในบางจาก ปตท. จะมีสัดสวนการถือครองหุนใน บางจาก รวมหุนที่ถือผานบริษัท สยามดีอาร 
จํากัด ไมต่ํากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและเรียกชําระ (ในกรณีที่เงินลงทุนดังกลาวทําใหสัดสวนการ
ถือครองหุนของ ปตท. ในบางจากฯ เกินกวารอยละ 30 ปตท. ตกลงที่จะลงทุนบางสวนในบางจาก เปนหุนกูแปลงสภาพ เพื่อใหสัดสวนการ
ถือครองหุนไมเกินรอยละ 30) เพื่อให ปตท. และบางจาก รวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) และ ปตท. สามารถมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ บางจากฯ ตอไปในอนาคต 

3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 
ในชวงป 2544-2548 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวข้ึนหลังเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.1 ตอป 

สงผลใหความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขยายตัวสูงขึ้นในอัตราประมาณรอยละ 5.8 ตอป โดยมีปริมาณการใชน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอป จากระดับ 560,456 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2544 เปน 690,307 เทียบเทาบารเรลนํ้ามันดิบตอวันในป 
2548 และมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 8.4 ตอป จากระดับ 430,562 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2544 เปน 
565,854 เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวันในป 2548 ซ่ึงเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิต 
และการใชกาซธรรมชาติทดแทนน้ํามันเตาในการผลิตไฟฟาและในภาค 
อุตสากรรม โดยมีอัตราสวนการใชน้ํามันสําเร็จรูปและกาซธรรมชาติตอปริมาณการใชพลังงานเชิงพาณิชยในป 2548 รอยละ 45.4 และ 37.2 
ตามลําดับ  

รายละเอียดของการใชพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศในชวงป 2544 - 2548 มีดังนี้ 
หนวย : เทียบเทาบารเรลน้ํามันดิบตอวัน 

ป ลิกไนตและถานหิน น้ํามันสําเร็จรูป กาซธรรมชาติ ไฟฟาพลังน้ําและนําเขา 
 

ปริมาณ 
การใชรวม ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ ปริมาณ รอยละ 

2544 1,203,442 180,043 15.0 560,456 46.5 430,562 35.8 32,381 2.7 
2545 1,282,173 187,712 14.6 589,160 46.0 467,743 36.5 37,558 2.9 
2546 1,351,173 189,688 14.0 623,627 46.2 501,584 37.1 36,274 2.7 
2547 1,449,698 213,432 14.7 686,196 47.3 518,173 35.7 31,897 2.2 
2548 1,519,559 230,729 15.2 690,307 45.4 565,854 37.2 32,669 2.1 

ที่มา :  สนพ. โดยใชขอมูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
3.4.1.1 โครงสรางอุตสาหกรรมในปจจุบัน 

ณ ส้ินป 2547 ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย (ซ่ึงรวมถึงรอยละ 50 ของปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของโครงการ
เจดีเอ) มีจํานวนประมาณ 34.21 ลานลานลูกบาศกฟุต ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserve) ประมาณ 14.32 ลานลาน
ลูกบาศกฟุต  ปริมาณสํารองที่นาจะพบ (Probable Reserve) ประมาณ 11.27 ลานลานลูกบาศกฟุต และปริมาณสํารองที่อาจจะพบ (Possible 
Reserve) ประมาณ 8.62 ลานลานลูกบาศกฟุต ซ่ึงหากคํานวณอัตราสวนปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทยตอปริมาณการผลิตใน
ป 2547 ที่ 0.79 ลานลานลูกบาศกฟุตแลว ประเทศไทยจะมีกาซธรรมชาติใชไดอีกประมาณ 43 ป และประมาณ 18 ป เมื่อคํานวณจากปริมาณ
สํารองกาซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสํารองกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว ตามลําดับ สําหรับปริมาณสํารองน้ํามันดิบและ
คอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวมประมาณ 1,450.48 ลานบารเรล ประกอบดวยปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserve) ประมาณ 
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556.29 ลานบารเรล และปริมาณสํารองที่นาจะพบ (Probable Reserve) ประมาณ 462.04 ลานบารเรล และปริมาณสํารองท่ีอาจจะพบ 
(Possible Reserve) ประมาณ 432.15  ลานบารเรล โดยมีปริมาณสํารองปโตรเลียมเปนดังนี้ 

ปริมาณสํารองปโตรเลียม กาซธรรมชาติ  
(พันลานลูกบาศกฟุต) 

น้ํามันดิบ 
(ลานบารเรล) 

คอนเดนเสท 
(ลานบารเรล) 

ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว 
(Proved Reserves) 

14,319.67 230.50 325.79 

ปริมาณสํารองที่นาจะพบ 
(Probable Reserves) 

11,266.39 149.79 312.25 

ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

8,626.17 187.49 244.66 

ที่มา : ชธ. โดยใชขอมูลตาม Web Site ของ ชธ. (www.dmf.go.th) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549   
  

การสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีผูดําเนินการรายใหญ (Operator) 3 ราย ไดแก เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและ
ผลิต  ปตท.สผ. และเชฟรอน ออฟชอร โดยในป 2548 มีปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติในประเทศ 2,292 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพิ่มข้ึนจาก
ปกอนรอยละ 5.9 น้ํามันดิบ 113,890 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 32.8 และคอนเดนเสท 72,226 บารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.6  

ปริมาณการผลิตปโตรเลียมของประเทศไทยสําหรับชวงป 2544 - 2548 เปนดังนี้ 

ป กาซธรรมชาติ  
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) 

น้ํามันดิบ 
(บารเรลตอวัน) 

คอนเดนเสท 
(บารเรลตอวัน) 

2544 1,900 61,914 51,847 
2545 1,986 75,567 53,724 
2546  2,106 96,322 62,663 
2547  2,158 85,516 68,204 
2548 2,292 113,890 72,226 

ที่มา : สนพ. โดยใชขอมูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549  
 

ในสวนของการลงทุนและการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รวมถึงการจัดหาและจัดจําหนาย
กาซธรรมชาตินั้น ปจจุบัน ปตท.เปนผูรับซ้ือและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ เจาของและผูบริหารและพัฒนาโครงขายระบบทอสงกาซธรรม
ชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สําหรับระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) นั้น ปจจุบันการลงทุนและการดําเนินการสวนใหญ กระทํา
โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว มีเพียงบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. Tractebel S.A. 
และบริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด ใหบริการระบบจําหนายกาซธรรมชาติแกลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกํากับดูแลกิจการกาซธรรมชาติในปจจุบัน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานที่กํากับดูแลในสวนของ
กิจการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติ ในขณะที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เปนหนวยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับคาตอบ
แทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติรวมทั้งอัตราคาผานทอ 
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3.4.1.2 ความตองการใชกาซธรรมชาติในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต 

ปจจุบัน การจัดหากาซธรรมชาติมีทั้งจากแหลงบนบกและในทะเล ภายในประเทศและตางประเทศ โดยในป 2548 มีปริมาณการ
จัดหากาซธรรมชาติรวม 3,149 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติจากแหลงในประเทศและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 
27 : 73 ทั้งนี้ ปริมาณกาซธรรมชาติที่จัดหาไดทั้งหมดจะถูกใชภายในประเทศ โดยมีสัดสวนการจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคากลุม       
ผูผลิตไฟฟารอยละ 75 ลูกคาภาคอุตสาหกรรมและขนสงรอยละ 9  และสงเขาโรงแยกกาซธรรมชาติรอยละ 16 

ปริมาณการใชกาซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป แมแตในชวงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยมีปจจัยหลักคือ 
ปริมาณการใชกระแสไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น และจากนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติทดแทน  น้ํามันเตา ทําใหสัดสวน
การใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาในโรงไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด โดยปริมาณการผลิตไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปน       
เชื้อเพลิง (รวม กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็ก) ในป 2548 คิดเปนประมาณรอยละ 63.1 ของปริมาณไฟฟาท่ีผลิตได         
ทั้งหมด 

             ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามชนิดของเชื้อเพลิงระหวางป 2544 - 2548  

          (หนวย : ลานกิโลวัตตชั่วโมง) 
 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

1. พลังน้ํา 6,206 7,399 7,240 5,922 5,689 
2. กาซธรรมชาติ 62,748 69,721 76,027 81,074 85,037 
3. น้ํามันเตา 2,420 1,969 2,434 5,468 7,640 
4. น้ํามันดีเซล 248 151 75 233 177 
5. ถานหิน 17,722 16,652 16,856 17,993 18,335 
6. กระแสไฟฟาที่นําเขา 

และซื้อจากผูผลิต   
ไฟฟารายเล็ก 

14,528 15,362 15,779 16,821 17,921 

รวม 103,872 111,254 118,411 127,511 134,798 
อัตราการเติบโต  
(รอยละ) 

5.5 7.1 6.4 7.7 5.7 

ท่ีมา : สนพ. โดยใชขอมูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549  

สําหรับการประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟาในอนาคตนั้น ในระยะยาวคาดวาความตองการ
ใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อ ตามความตองการใชพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้นตามการพยากรณของคณะ 
อนุกรรมการการพยากรณความตองการไฟฟา โดยผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหมจะเลือกใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา เนื่อง
จากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับดานสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งคาดวาโรงไฟฟา
ใหมที่จะเขามาทดแทนในสวนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมและโรงไฟฟาพลังความรอนที่จะปลดระวางในอนาคตจะยังคงใชกาซธรรมชาติ
ตอไป โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟาจําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง และการใชพลังงานในประเทศไทยและประมาณการ เปนดังนี้  
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ประมาณการการผลิตไฟฟาแยกตามชนิดเช้ือเพลิง
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ท่ีมา : แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย  พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004)

อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 7.1 %ตอป

 

นอกจากความตองการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่คาดวาจะยังคงขยายตัวตอไปแลว ภาครัฐยังมีนโยบายที่จะผลักดันการ
ใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสงมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และชวยลด   
ผลกระทบตอผูบริโภคจากการที่นํ้ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ประกอบกับความตองการผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติที่มีแนวโนมสูงขึ้น 
ไมวาจะเปนความตองการใชกาซหุงตมภายในประเทศหรือความตองการอีเทนเพื่อใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ลวนเปนปจจัย
หลักที่เสริมสรางใหปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

3.4.1.3 การปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติ       

การปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุงใหมีการแขงขันอยางเสรี กอใหเกิดความเปนธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพลังงานใหกับผูบริโภค โดยการแยกกิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ และการ
จัดจําหนายกาซธรรมชาติออกจากกัน และใหมีการเปดใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลที่สาม (Third Party Access : TPA) 
สําหรับระบบทอในอนาคตและในระบบทอเดิมของ  ปตท. หากมีความสามารถในการขนสงเหลือเพื่อใหผูใชกาซธรรมชาติสามารถซื้อกาซ
ธรรมชาติจากผูผลิตไดโดยตรง อยางไรก็ตาม ปตท. จะยังคงมีสิทธิในการซื้อหรือขายกาซธรรมชาติภายใตสัญญาที่มีอยูในปจจุบันและ
สัญญาที่อยูระหวางการเจรจาตอรองจนกวาจะหมดอายุสัญญา ทั้งนี้ ผูคากาซธรรมชาติรายใหมจะสามารถขายตรงใหกับลูกคาโดยผานกลไก
ของการใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลที่สาม โดยตองพัฒนาแหลงกาซธรรมชาติใหมเพื่อรองรับความตองการในการใช
กาซธรรมชาติที่ไมอยูภายใตการคุมครองเทานั้น การใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอแกบุคคลท่ีสาม จะอยูภายใตการกํากับดูแลโดย
องคกรกํากับดูแลอิสระที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน  

ในอดีตประเทศไทยตองนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ เนื่องจากมีปริมาณความตองการใชมากกวากําลังการ
ผลิตภายในประเทศ ตอมาเม่ือบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (“โรงกลั่นน้ํามันระยอง”) และบริษัท สตาร ปโตรเลียม             
รีไฟนนิ่ง จํากัด (“โรงกลั่นสตาร”) เริ่มเปดดําเนินการในป 2539 ทําใหอุตสาหกรรมน้ํามันสําเร็จรูปภายในประเทศมีอุปทานมากกวาอุปสงค 
โดยในปจจุบันประเทศไทยมีโรงกล่ันน้ํามันรวมทั้งส้ิน 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งส้ินประมาณ 1,012,000 บารเรลตอวัน ในป 2548 
โรงกลั่นน้ํามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 755,290 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยกกาซฯ และโรงงาน
ปโตรเคมีจํานวน 73,489 บารเรลตอวัน  ทําใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจํานวน 828,779 บารเรลตอวัน ในขณะที่
ความตองการใชน้ํามันในประเทศมีจํานวน 737,993 บารเรลตอวัน  ทําใหประเทศไทยมีอุปทานสวนเกิน และมีการสงออกไปจําหนายใน
ตลาดตางประเทศจํานวน 84,923 บารเรลตอวัน ซ่ึงคาดวาใน 2-3 ปขางหนาประเทศไทยยังคงมีสภาวะอุปทานสวนเกินอยู 

ใน ป 2548 ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปจํานวน 49,093 ลานลิตร สามารถแยกเปนผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปชนิดตางๆ ได
ตามตารางดังนี้ 

หนวย : ลานลิตร 
ประเภทผลิตภัณฑ ป 2546 ป 2547 ป 2548 

น้ํามันเบนซิน 8,639 8,958 9,232 
น้ํามันดีเซล 18,734 20,308 19,661 
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 4,238 4,617 4,835 
น้ํามันเตา 6,050 6,719 6,156 
น้ํามันกาด 697 1,120 1,017 
กาซปโตรเลียมเหลว 6,180 6,601 7,193 

รวม 44,538 48,323 48,093 
 ที่มา : สํานักการคาและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

การขนสงน้ํามันดิบในประเทศไทยสามารถดําเนินการไดทั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนสง  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับที่ตั้งของโรงกลั่น
น้ํามัน การขนสงน้ํามันดิบจากตางประเทศจะใชเรือขนสงตามทาเทียบเรือตางๆ ตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศ ขณะที่การขนสงน้ํามัน
ดิบในประเทศสวนใหญจะขนสงโดยทางรถไฟ โดยที่น้ํามันดิบจะถูกขนสงไปยังโรงกลั่นน้ํามันทั้ง 7 แหงซ่ึงตั้งอยูใกลชายฝงทะเลเพื่อกลั่น
เปนผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป  

ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปจะถูกขนสงโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนสง และทอสงนํ้ามัน ปจจุบันการขนสงน้ํามันทางทอสงน้ํา
มันแมจะเพิ่มสูงขึ้น แตก็ยังมีปริมาณการใชไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงโดยรถบรรทุกและรถไฟ เนื่องจากทอขนสงน้ํามันไมได
มีการเชื่อมตอกับโรงกลั่นน้ํามันทุกแหง โรงกลั่นน้ํามันสวนใหญตั้งอยูที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่มีความ
ตองการใชน้ํามันสูงกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายน้ํามัน 

จากการเปดเสรีอุตสาหกรรมน้ํามันเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2534 สงผลใหธุรกิจการจัดจําหนายน้ํามันมีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น 
เนื่องจากมีผูคาน้ํามันอิสระรายใหมเขามาในตลาดจํานวนมาก การขยายตัวเพิ่มขึ้นของจํานวนสถานีบริการน้ํามัน ประกอบกับสภาวะที่
ประเทศไทยมีอุปทานมากกวาอุปสงค สงผลใหกําไรขั้นตนจากการตลาดเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการแขงขัน 
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โครงสรางราคาน้ํามัน   
โครงสรางราคาน้ํามันจะประกอบดวย 2 สวน คือ ราคาขายสงหนาโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในสวนของราคาขายสงหนา    

โรงกลั่น จะประกอบดวย ราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
และภาษีมูลคาเพิ่ม และในสวนของราคาขายปลีก จะประกอบดวย ราคาขายสงหนาโรงกลั่น คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม/1 

เดิมโครงสรางราคาน้ํามันเปนไปตามกลไกตลาด ตอมาตนป 2547 เกิดปญหาราคาน้ํามันแพง เน่ืองจากภาวะสงครามคณะ
กรรมการบริหารนโยบายพลังงานจึงมีมติ ใหมีการชดเชยราคาน้ํามันเบนซินและดีเซลแกผูผลิตและนําเขาน้ํามัน ในวันท่ี 10 มกราคม 2547 
และไดมีประกาศใหราคาขายปลีกน้ํามันเบนซินเปนไปตามกลไกตลาดอีกครั้งในปลายเดือนตุลาคม 2547 แตยังคงประกาศชดเชยราคา     
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วแบบมีการจัดการ (Manage Float) และมีการปรับเพดานราคาขายปลีกมาเปนระยะๆ จนมีการประกาศยกเลิกชดเชยการ
ชดเชยราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป 

ตัวอยางโครงสรางราคาน้ํามันในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 
 (หนวย : บาท/ลิตร) 

 เบนซินออกเทน 95 คิดเปนรอยละของ 
ราคาขายปลีก ดีเซลหมุนเร็ว คิดเปนรอยละของ 

ราคาขายปลีก 
ราคา ณ โรงกลั่น /1 16.1064 61.85 16.6442 68.52 
ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 14.15 1.8050 7.43 
ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.42 0.1805 0.75 
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง /2 2.5000 9.60 2.5000 10.29 

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน /2 0.0400 0.16 0.0400 0.17 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 1.5890 6.10 1.4819 6.10 
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น 24.2889 93.28 22.6516 93.26 
คาการตลาด 1.6365 6.28 1.5312 6.30 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.1146 0.44 0.1072 0.44 

ราคาขายปลีก 26.04 100 24.29 100 
/1 โรงกลั่นกําหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกําหนด 

จากการที่ประเทศไทยเปนประเทศผูนําเขาน้ํามันจากตางประเทศในรูปของน้ํามันดิบ และน้ํามันสําเร็จรูปบางสวน ประกอบกับ
การคาน้ํามันเปนไปอยางเสรี ดังนั้น การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกลั่นจึงขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันในตลาดโลก (ซ่ึง     
โรงกลั่นในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปรเปนเกณฑเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้) และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ตรา (หรือคาเงินบาท) ซ่ึงเปนตนทุนในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง 

จากการศึกษาของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ระบุวา หากราคาน้ํามันดิบตลาดโลกเปลี่ยนแปลง 1 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรล ตนทุนราคาน้ํามันในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง 25-29 สตางคตอลิตร (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40-46 บาทตอเหรียญสหรัฐ) 
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การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเขา/1 

(1) ชวงกอนยกเลิกควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง รัฐบาลเปนผูกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โดยรัฐบาลกําหนดหลักเกณฑการ
คํานวณราคา ณ โรงกลั่น และอัตรากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงของน้ํามันแตละชนิด ในชวงดังกลาวประเทศไทยมีกําลังการ 
กลั่นต่ํากวาความตองการในประเทศและตองพึ่งพาการนําเขา การกําหนดราคาน้ํามันที่ผลิตในประเทศจึงใชหลักการของ
ความเสมอภาคกับการนําเขา (Import Parity Basis) เพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางผูผลิตและผูนําเขา โดยหลักเกณฑการ
กําหนดราคาจะอางอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑนํ้ามันในสิงคโปร ซ่ึงเปนตลาดน้ํามันสําเร็จรูปขนาดใหญใน
ภูมิภาคนี้ ในชวงดังกลาวราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทยจะเปนราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คือราคาสิงคโปรบวกดวยคาขนสงและ
คาใชจายตางๆ จนกระทั่งถึงทาเรือประเทศไทย การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นจะอิงกับราคาประกาศของโรงกลั่นในสิงคโปร 
และสําหรับการกําหนดราคานําเขาจะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรเพื่อใหสอดคลองกับตนทุนการนําเขาจริง โดยการ
ประกาศราคาจะเปลี่ยนแปลงสัปดาหละ 1 คร้ัง  

(2) ชวงหลังการยกเลิกควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิง โรงกลั่นน้ํามันมีสัญญาซื้อขายกับผูคาน้ํามันกําหนดราคาเปน C.I.F. 
กรุงเทพฯ  สําหรับผูคาน้ํามันที่นําเขานํ้ามันสําเร็จรูปจะเปนไปตามตนทุนตามจริง เนื่องจากโรงกลั่นตองแขงขันกับตนทุน
นําเขา ดังนั้น โรงกลั่นจึงใชหลักการเสมอภาคกับการนําเขา หากโรงกลั่นกําหนดราคาสูงกวาการนําเขา ผูคาน้ํามันจะนําเขา
แทนการสั่งซ้ือจากโรงกลั่นในประเทศ แตหากการกําหนดราคาต่ํากวาราคานําเขา จะทําใหโรงกลั่นไดรับผลตอบแทนต่ํา 
ยอมไมจูงใจใหเกิดการลงทุนของธุรกิจการกลั่นในประเทศไทย แตหลังจากกําลังการกลั่นของประเทศไทยมีเกินความ
ตองการทําใหตองสงออก การสงออกในปจจุบันตามภาวะปกติจะไมไดราคาที่ดีเทาที่ควรจากปญหากําลังการกลั่นใน      
ภูมิภาคที่สูงกวาความตองการ ดังนั้น โรงกลั่นจึงพยายามที่จําหนายน้ํามันในประเทศกอนสงออก โดยใหสวนลดราคา ณ 
โรงกลั่นในบางชวง ทําใหการกําหนดราคาของไทยไดลดลงมาอยูระหวางราคาสงออกและราคานําเขา 

 การกําหนดราคาของโรงกลั่นจะกําหนดใหสอดคลองและใกลเคียงกับตนทุนการนําเขามากที่สุด เพ่ือใหผูคาน้ํามันซ้ือนํ้ามันจาก
โรงกลั่น และเนื่องจากการซื้อขายน้ํามันในภูมิภาคนี้เปนจํานวนมากจะกระทํากันในตลาดสิงคโปร ราคาน้ํามันที่เคลื่อนไหวในตลาด     
สิงคโปรจึงเปนตัวแทนของราคาน้ํามันของทุกประเทศในภูมิภาคนี้ โรงกลั่นจึงใชเกณฑการกําหนดราคาโดยอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร 
และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันเชนเดียวกับราคาตลาดจรสิงคโปร 

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดน้ํามันตาง ๆ/1 

ตลาดซื้อขายน้ํามันระหวางประเทศ ตลาดที่สําคัญมีอยูเพียงไมกี่แหง โดยจะเปนตัวแทนการซื้อขายหรือตกลงราคาน้ํามันของภูมิ
ภาคนั้นๆ ไดแก ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดสิงคโปร สําหรับตลาดอื่นๆ จะกําหนดราคาโดย
พิจารณาและคํานึงถึงตลาดเหลาน้ี โดยโรงกลั่นและผูคาน้ํามันของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคํานึงถึงสภาพความตองการและปริมาณการ
ผลิตในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบดวย  

ราคาน้ํามันสําเร็จรูปที่ซ้ือขายในตลาดโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับตนทุน คือ ราคาน้ํามันดิบ ดังนั้น ราคาน้ํามันสําเร็จ
รูปในทุกตลาด จึงปรับตัวเคล่ือนไหวไปในทิศทางและระดับเดียวกัน นอกจากนั้นแลว อุปสงคและอุปทานในภูมิภาคนั้นๆ ยังมีอิทธิพลตอ
ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาด จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามันสําเร็จรูปในบางตลาดอาจปรับตัวแตกตางจากตลาดอื่น แตเปนเพียงชวง
ส้ันๆ เพราะระดับราคาที่แตกตางกันจะทําใหเกิดภาวะของการไหลเขา/ออกของน้ํามันจากตลาดอื่น จนระดับราคาของตลาดนั้นปรับตัวสู
ภาวะสมดุลกับตลาดอื่น ดังนั้น ในการกําหนดราคาของผูคาน้ํามันไทย ไมวาจะใชฐานราคาน้ํามันสําเร็จรูปของตลาดใด การเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ํามันสําเร็จรูปของไทยจะเปนเชนเดียวกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในทุกตลาดจะเปลี่ยนแปลงสอดคลอง
ในระดับเดียวกัน  

                                           
 

/1 จากรายงานของ  สนพ.  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 เรื่องการกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย 
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไกล ตลาดสิงคโปรเปนศูนยกลางซื้อขายนํ้ามันในภูมิภาคน้ีที่สําคัญที่สุด ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาด
จรสิงคโปร มิไดเกิดจากการประกาศราคาของรัฐบาลสิงคโปร แตเปนราคาที่เกิดจากการตกลงซื้อขายของผูซ้ือและผูขายทั้งภายในและ    
ภายนอกประเทศสิงคโปร ราคาที่ตกลงจะสะทอนจากปริมาณน้ํามันท่ีมีในภูมิภาค (Supply) และความตองการน้ํามันของภูมิภาค (Demand) 
นี้ที่มีเขามาในตลาด ดังนั้น ปริมาณการผลิตสวนเกินและความตองการน้ํามัน (การสงออกและการนําเขา) ของประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ ซ่ึง
รวมทั้งประเทศไทยจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดจรสิงคโปร การเก็บรวบรวมราคาซื้อขายในตลาดน้ํามันทุกตลาดจะมี
บริษัทขอมูล เชน Platt’s, Petroleum Argus, Reuters ทําการรวบรวมราคาซื้อขายในแตละวัน ซ่ึงขอมูลท่ีตลาดนํ้ามันใชอางอิงในการตอรอง
หรือตกลงราคาซ้ือขายกันในธุรกิจน้ํามันระหวางประเทศ จะเปนของบริษัท Platt’s เชน MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางที่ไดจาก
ราคาซื้อขายต่ําสุดและสูงสุดที่ Platt’s สรุปในวันนั้นๆ  

ปริมาณนํ้ามันสําเร็จรูปที่ซ้ือขายผานตลาดสิงคโปร จะอยูในระดับสูงเชนเดียวกับตลาดใหญในพื้นที่อ่ืน (ยุโรป อเมริกา ตะวัน
ออกกลาง) ทําใหยากตอการปนราคาโดยผูซ้ือหรือผูขาย และราคาจะสะทอนความสามารถในการจัดหาและความตองการในภูมิภาคเอเชีย
อยางแทจริง โดยเหตุผลดังกลาว ทําใหประเทศผูสงออกน้ํามัน เชน ไทย เกาหลีใต ญ่ีปุน ซ่ึงปจจุบันมีกําลังการ กลั่นสวนเกิน แมจะเริ่มมีการ
กําหนดราคาสงออกเอง ซ่ึงจะขึ้นอยูกับอุปสงค/อุปทานของประเทศตนเองสวนหนึ่ง แตโดยทั่วไปราคาตลาดจรสิงคโปรยังมีอิทธิพลสูงมาก
ตอราคาในประเทศตางๆ ดังกลาว 

ราคาจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงของโรงกลั่น และผูคาสงน้ํามันภายในประเทศในปจจุบัน/1 

ภายหลังการยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามันเช้ือเพลิง ในชวงแรกการกําหนดราคาน้ํามันสําเร็จรูปของโรงกลั่น ไดใชหลักการของ
ความเสมอภาคกับการนําเขา (Import parity) ประกอบดวยราคาน้ํามันในตลาดจรสิงคโปร (F.O.B.) เฉลี่ย 3 วัน บวกดวยคาขนสงและคาใช
จายตางๆ เปนราคา C.I.F. และจะมีคาใชจายในการปรับคุณภาพดวยสวนหนึ่ง ซ่ึงในแตละโรงกลั่นจะใชหลักเกณฑเดียวกัน เพียงแตมีความ
แตกตางกันในรายละเอียด เชน คาขนสง คาปรับคุณภาพ โดยระดับราคา ณ โรงกลั่นของทุกโรงอยูในระดับเดียวกัน มีความแตกตางกันใน
ระดับ 4–10 สตางค/ลิตร แตหลังจากประเทศไทยมีกําลังการกลั่นที่เพิ่มขึ้นและภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหปริมาณการผลิตน้ํามันมากเกิน
ความตองการของประเทศ ทําใหตองสงออก การกําหนดราคาของโรงกลั่น นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจร       
สิงคโปรแลว ยังคํานึงถึงสภาพอุปสงค/อุปทานของตลาดภายในประเทศดวย ในบางชวงที่น้ํามันในประเทศเหลือมากจะมีการใหสวนลด  
ทําใหราคา ณ โรงกลั่นของไทยถูกกวาราคาปกติมากในบางชวง  

นอกจากนี้ จากสภาพการแขงขันในตลาดน้ํามันของไทยที่อยูในระดับสูง ทําใหในตลาดคาสงของไทย มีการเปลี่ยนแปลงราคา 
ทุกวันและบางวันอาจหลายครั้ง ซ่ึงเปนไปตามตนทุนและสภาพตลาดน้ํามันในชวงนั้นๆ จากการศึกษาของ สนพ. พบวา ราคาขายสงน้ํามัน
ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกับตลาดสิงคโปร เพราะปริมาณนํ้ามันในตลาดของไทย จะปรับตัวตามสภาพตลาดน้ํามัน  
ภายนอก และในทางกลับกันตลาดน้ํามันของไทยจะสงผลกับตลาดในภูมิภาคนี้เชนกัน เมื่อน้ํามันในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลใหราคา     
สิงคโปรปรับตัวข้ึน) น้ํามันไทยจะไหลออก ปริมาณน้ํามันในประเทศลดลง ราคาขายในประเทศปรับตัวข้ึน ในทางกลับกัน การที่ปริมาณน้ํา
มันในตลาดนอกประเทศอยูในระดับสูง ซ่ึงราคาตลาดสิงคโปรที่สะทอนราคาซื้อขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถสงออกน้ํามัน
ของไทยจะลดลง ราคาขายสงในประเทศจะมีการใหสวนลดเพื่อระบายน้ํามันออกสูตลาดภายใน  

ภาวะการแขงขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย/1 

ปจจุบันตลาดน้ํามันของไทยมีการแขงขันสูงทั้งระดับคาสงและคาปลีก โดยในตลาดคาสง กําลังการกลั่นภายในประเทศที่มีมาก
กวาความตองการ ทําใหการกําหนดราคาของโรงกลั่นและผูคาสงตองมีการใหสวนลดแกผูคาน้ํามันในภาวะที่น้ํามันลนตลาด นอกจากนี้ 
การที่โรงกลั่นตองแขงขันกับการนําเขาจากตางประเทศ ภาวะกําลังการกลั่นลนตลาดของภูมิภาค ก็มีผลใหราคาน้ํามันสําเร็จรูปของภูมิภาค
เอเซียอยูในภาวะออนตัวเมื่อเทียบกับราคาน้ํามันดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบดังกลาวดวย  

                                           
/1 จากรายงานของ สนพ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 เรื่องการกําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของไทย 
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ในตลาดคาปลีก การแขงขันอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน จากการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูคาน้ํามัน จากเดิมชวงกอนการยกเลิกควบคุม
ราคามีเพียงผูคารายใหญ 4 ราย ไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 30 รายในปจจุบัน จํานวนสถานีบริการน้ํามันไดเพิ่มขึ้นจากระดับ 3,400 แหง เปนกวา 
19,000 แหงในปจจุบัน ทําใหการแขงขันในตลาดคาปลีกของไทยอยูในระดับที่สูงมาก จนทําใหผูคาไมสามารถกําหนดราคาขายปลีกใน
ระดับที่แตกตางกันไดมาก จากการศึกษาของ สนพ. พบวาการกําหนดราคาขายปลีกในระดับที่แตกตางกัน 50 สตางคตอลิตร จะสงผลให
ปริมาณการจําหนายของผูคาน้ํามันลดลงครึ่งหนึ่ง คาการตลาดของผูคาน้ํามันนับตั้งแตป 2539 เปนตนมา ไดปรับลดลงและอยูในระดับ   
ทรงตัว ซ่ึงเปนผลจากการแขงขันที่อยูในระดับสูง  

รัฐบาลมีบทบาทในการกํากับดูแลการกําหนดราคาน้ํามันและสภาวะการแขงขัน โดยจะอาศัยกลไกทางดานกฎหมายที่มีอยูแลว 
เชน พ.ร.ก. แกไขและปองกันภาวะการขาดแคลนน้ํามันฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 เปนตน ทั้งน้ี     
รัฐบาลยังมีมาตรการที่มีผลกระทบตอราคานํ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ ไดแก มาตรการทางดานภาษีสรรพสามิตโดยรัฐบาลจะไดประกาศ
ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปลี่ยนเงินสงเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง 
หรือเงินไดรับชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงซ่ึงอาจสงผลกระทบตอประชาชนได 

สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปจจุบันเปนไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลังฉบับที่ 57 มีผลใชบังคับ  
ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2544 สรุปไดดังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ ตามมูลคารอยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 
1. น้ํามันเบนซินชนิดไรสารตะกั่ว - 3.685 
2. น้ํามันกาด - 3.055 
3. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (ปจจุบัน) - 1.805 
4. น้ํามันดีเซลหมุนชา (ปจจุบัน) - 1.905 
5. น้ํามันเตา 5.0 - 
6. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/ก.ก.) - 2.170 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
  

สําหรับเงินสงเขากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง ปจจุบัน รัฐบาลกําหนดใหผูผลิตหรือผูนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันสงเงินเขากองทุนน้ํามัน 
ตามอัตราที่กําหนดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดน้ํามัน ยกเวนกาซปโตรเลียมเหลวจะไดรับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ทั้งนี้ เพ่ือบรรเทาผลกระทบตอ
ประชาชนผูใชกาซปโตรเลียมเหลว  โดย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549  เงินสงเขากองทุนน้ํามัน  สรุปไดดังนี้ 

ประเภทผลิตภัณฑ เงินสงเขากองทุนน้ํามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 
1. น้ํามันเบนซิน 95 2.5000 - 
2. น้ํามันเบนซิน 91 2.3000 - 
3. น้ํามันแกสโซฮอล 0.9400 - 
4. น้ํามันกาด 0.1000 - 
5. น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 2.5000 - 
6. น้ํามันดีเซลหมุนชา 2.5000 - 
7. น้ํามันเตา 0.0600 - 
8. กาซปโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.4234 
ที่มา : สนพ. 
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3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหนายกาซปโตรเลียมเหลว 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดดําเนินการอยางเปนขั้นตอนโดยการยกเลิกการควบคุม
ราคาขายปลีกแลว และจะใหมีการใชระบบลอยตัวเต็มที่โดยสมบูรณในขั้นตอนตอไป มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 มอบ
หมายให สนพ. กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย รับไปดําเนินการรวมกันเพ่ือยกเลิกการควบคุมราคากาซ
ปโตรเลียมเหลว 

อยางไรก็ตามในระหวางนี้ รัฐบาลยังควบคุมราคากาซปโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา และ
ราคาขายสงหนาโรงกลั่น แตเพ่ือเปนการแกไขปญหาราคากาซปโตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จึงมีการปรับหลักเกณฑ
การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเขากาซปโตรเลียมเหลว ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2546 โดยกําหนดใหเทากับราคาประกาศ         
เปโตรมิน –16 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยมีราคาประกันต่ําสุดที่ 185 เหรียญสหรัฐ/ตัน และมีราคาเพดานสูงสุดที่ 315 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ทั้งนี้ โครงสรางราคาจะประกอบดวย 3 สวนคือ 
(1) ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา 

(2) ราคาขายสงหนาโรงกลั่น  ซ่ึงประกอบดวย 
 - ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ 
 - ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และภาษีมูลคาเพิ่ม 

(3) ราคาขายปลีก ซ่ึงประกอบดวย 
 - ราคาขายสงหนาโรงกลั่น/โรงแยกกาซ 

- คาการตลาด และภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

 ดังมีรายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ (โครงสรางราคา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2549) 
         หนวย : บาท/กิโลกรัม 
 ราคากาซหุงตม คิดเปนรอยละของราคาขายปลีก 
ราคา ณ โรงกลั่น/โรงแยกกาซ/นําเขา /1 12.4933 74.30 
ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 12.91 
ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.29 
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง /2 (2.4234) (14.41) 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.8720 5.19 

ราคาขายสงรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 13.3289 79.27 
คาการตลาด /2 3.2566 19.37 
ภาษีมูลคาเพิ่ม /2 0.2280 1.36 
ราคาขายปลีก 16.81 100 
ที่มา : สนพ. 
 /1 รัฐบาลกําหนดโดยอางอิงราคาตลาดโลก 
  /2 รัฐบาลกําหนด 

 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หัวขอที่ 3 การประกอบธุรกิจขฮงแตละธุรกิจ  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 111 

3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

3.4.3.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

โครงสรางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงไดเปน 3 ข้ัน ดังนี้ 

(1) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน : เปนการนํากาซปโตรเลียม อันไดแก กาซอีเทนและกาซโพรเพน หรือผลิตภัณฑในรูปของ
น้ํามัน อันไดแก แนฟทา มาแปรสภาพเปนสารโอเลฟนส (กาซเอทิลีนและกาซโพรพิลีน) และคอนเดนเสทมาแปรสภาพ
เปนสารอะโรเมติกส (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผานกระบวนการกลั่น แยก ทําใหแตกตัว และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันกลาง : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันตนไปผานกระบวนการตางๆจน
ไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันกลาง เชน สไตรีนโมโนเมอร ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร เอทิลีน ไกลคอล และกรดเทเรฟ     
ทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟนอล และอะซีโตน เปนตน 

(3) อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันปลาย : เปนการนําผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันกลางไปผานกระบวนการตางๆ 
จนไดเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีข้ันปลาย เชน เม็ดพลาสติกชนิดตางๆ หรือวัตถุสังเคราะหตางๆ ซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบ
พื้นฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม
ชิ้นสวนรถยนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน 

3.4.3.2 สถานการณปโตรเคมีของประเทศไทย 

สถานการณปโตรเคมีทั่วโลกยังอยูในชวงวงจรขาขึ้น เนื่องมาจากราคาพลังงานและความตองการปโตรเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก 
จากแนวโนมของราคาพลังงานที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ราคาปโตรเคมีก็จะเพิ่มสูงขึ้นดวยเชนกัน  โดยคาดวาราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
ชวงป 2549-2550 

ความตองการปโตรเคมีข้ันตนของประเทศไทยโดยรวมในป 2548 เพิ่มขึ้นจากป 2547 ประมาณ 4% ยกเวนในสวนของโพรพิลีน
ที่มีความตองการและการผลิตลดลงเล็กนอย เน่ืองจากการหยุดซอมบํารุงของโรงงานผลิตโพรพิลีนและโพลีโพรพีลีน ในสวนของความ
ตองการเม็ดพลาสติก(โพลิเมอร) ลดลง 4% เนื่องจากสภาวะถดถอยของการจับจายของผูบริโภคในประเทศ แตการสงออกไดเพิ่มขึ้นถึง 
13%  ทั้งนี้ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกยังคงอยูในสภาวะที่มีกําลังการผลิตมากกวาความตองการ  
ในป 2548 มีการสงออกประมาณ 49% ของปริมาณการผลิต โดยสวนใหญสงออกไปยังประเทศจีนประมาณ 43%  เวียตนาม 10% มาเลเซีย 
5% และ สหรัฐอเมริกา 4% ตามลําดับ โดยการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจากป 2547 ถึง 240% เนื่องจากเหตุการณพายุเฮอริเคนใน
อาวแม็กซิโก  

การผลิต การนําเขา การบริโภค และการสงออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                                         หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค 
ป การผลิต   การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2541 1,104.00 60.00 1,155.00 9.00 
2542 1,478.00  6.00 1,281.00 203.00 
2543 1,832.00 0.00 1,444.00 388.00 
2544 1,798.00 0.00 1,646.00 152.00 
2545 1,892.00 11.00 1,771.00 131.00 
2546 2,007.00 7.00 1,872.00 142.00 
2547 1,993.00 20.00 1,889.00 123.00 
2548 2,216.00 42.00 2,072.00 186.00 

ที่มา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                                    หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

2541 692.00 165.00 855.00 2.00 
2542 881.00 76.00 913.00 44.00 
2543 1,083.00 34.00 1,048.00 69.00 
2544 1,035.00 13.00 1,018.00 30.00 
2545 1,134.00 53.00 1,163.00 24.00 
2546 1,192.00 52.00 1,188.00 57.00 
2547 1,215.00 20.00 1,195.00 39.00 
2548 1,211.00 20.00 1,151.00 79.00 

ที่มา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                                                         หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

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

ที่มา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา การสงออก และการบริโภคเบนซิน ของประเทศไทย                                                                        หนวย : พันตันตอป 

การจัดหา การบริโภค ป 
การผลิต การนําเขา การบริโภค การสงออก 

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

ที่มา : สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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3.5  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

3.5.1 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการดําเนินการโรงแยกกาซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกกาซธรรมชาติที่ผานมา ปตท. ไดตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย  รวมทั้งสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง ดังนั้น ปตท. จึงไดติดตามตรวจวัดคุณภาพ    
ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเครงครัด โดยในชวงกอนการกอสรางจะจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเสนอตอ   
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในรายงานดังกลาวจะระบุ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจวัดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ซ่ึงจนถึงปจจุบันนี้ ปตท. ยัง
คงติดตามตรวจวัด บันทึกผล และจัดทํารายงานฯ เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงหนวย
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน อยางสม่ําเสมอ โดยจากการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโรงแยก
กาซธรรมชาติทั้ง 4 โรง ตั้งแตเปดดําเนินการเปนตนมา ปรากฏวาคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และกากของเสียจากกระบวนการ
ผลิต ลวนอยูในเกณฑท่ีดีกวาที่มาตรฐานกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งส้ิน สําหรับโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 5 ที่ตําบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ซ่ึงกอสรางแลวเสร็จและเขาสูระยะดําเนินการ ไดจัดทํารายงานการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในระยะการกอสราง เสนอตอสํานัก
งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในเดือนพฤษภาคม 2548 แลว  
พรอมทั้งโรงแยกกาซธรรมชาติระยองไดเขามาดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ เปนที่เรียบรอยแลว  
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูในระหวางการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการโรงแยกกาซ     
อีเทน 

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายขางตนแลว ปตท. ยังไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001  และระบบการจัดการอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย  มอก. 18001 เขามาใช โดยปจจุบัน โรงแยกกาซธรรมชาติทั้ง 4 หนวยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ
ระบบ มอก. 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลว 

3.5.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการดําเนินการระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ถึงแมวาการดําเนินการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ไดเกิดขึ้นกอนที่โครงการประเภทระบบขนสงปโตรเลียม
ทางทอ จะถูกกําหนดใหอยูในขายที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 มากกวา 10 ป  อยางไรก็ตาม ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
สภาพแวดลอมทั้งกอนการกอสราง ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมาโดยตลอด โดยมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตอสัตวปา
และสภาพปาไม ติดตามตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง และดําเนินการปรับสภาพพื้นที่ใหเขาสูสภาพเดิมเมื่อการฝง
กลบทอแลวเสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแตการกอสรางทอสงกาซสายประธานเสนแรกที่เริ่มรับกาซธรรมชาติจากอาวไทย และโครงการทอสง
กาซธรรมชาติอื่น ๆ ก็มีแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารมายังชายแดนไทย-ที่บานอีตอง และตอมายังโรงไฟฟาราชบุรีจังหวัดราชบุรี ที่
เริ่มกอสรางในป 2540 นั้น ปตท. ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวด
ลอมตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เชนเดียวกับการดําเนินการของโรงแยก
กาซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวัดกระทบตอส่ิงแวดลอมตั้งแตป 2540 เปนตนมา ลวนปรากฏวา เปนไปตามมาตรการลดและติดตาม
ผลกระทบที่ไดเสนอไวในรายงานฯ 
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ในป 2547 โครงการกอสรางระบบทอสงกาซฯ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 และโครงการเกี่ยวเนื่อง ไดมี
การศึกษาและจัดทํารายงาน EIA  รวมทั้งมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการดําเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัติทั้ง
ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ  สําหรับโครงการที่อยูระหวางการกอสรางท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรการลด
ผลกระทบและการวางระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล
และบนบก (ฝงตะวันออก) โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันหนวยที่ 3 โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-พระนครใต โครงการทอสง
กาซธรรมชาติวังนอย-แกงคอย และโครงการทอสงกาซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูในระหวางการศึกษาและจัด
ทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอตอสํานักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก โครงการทอสง
กาซธรรมชาติศูนยราชการแจงวัฒนะและศูนยพลังงานแหงชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) และโครงการทอสงกาซฯ ยอยเขาโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ  

และเพ่ือใหการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติของ ปตท. ทุกหนวย จึงไดนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มอก. 
18001 เขามาปฏิบัติ โดยไดรับการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก. 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลัว
ตั้งแตป 2543 และ 2545 ตามลําดับ 

3.5.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการทาเทียบเรือของคลังปโตรเลียม 

ในการกอสรางทาเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนสงผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนไดดําเนินการติดตามตรวจวัด
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม (Monitoring) ตามที่กฎหมายกําหนดไวในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยาง   
ตอเนื่อง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดังกลาว ปรากฏผลอยูในเกณฑที่ดีกวามาตรฐาน อีกทั้งหนวยงานของ ปตท. ที่มีทาเทียบเรือขนสงผลิต
ภัณฑทุกคลังยังไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบรอยแลวเชน
เดียวกับโรงแยกกาซธรรมชาติ และระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 
การวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความเปนเลิศในเชิงธุรกิจ และสรางความสามารถในการแขงขันใหกับ   

องคกร ปตท. จึงไดยกระดับศูนยวิจัยและพัฒนาของ ปตท. เปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในป พ.ศ. 2540  โดยลงทุนสรางหอง
ปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งในเอเชีย พรอมอาคารสํานักงาน และอาคารฝกอบรม ณ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนเงิน
รวมทั้งส้ิน ประมาณ 1,600 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคใหเปนสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี   ดานปโตรเลียม และปโตรเคมีระดับชาติของ
ประเทศ มีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือ และเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
โดยคํานึงถึงคุณภาพ  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดลอม   

  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑจากปโตรเลียม เชน เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับภาค
ยานยนตและอุตสาหกรรม  การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  ตลอดจนแกไขปญหา และใหบริการทางเทคนิคแกกลุมธุรกิจ และ
ลูกคา  ทั้งไดติดตามเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ประกอบกับสรางพันธมิตรดานวิชาการรวมกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาค  
เอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางองคความรูดานปโตรเลียม ปโตรเคมี ผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได บูรณาการและสราง
สรรคเปนทางเลือกในการดําเนินธุรกิจใหมๆ ใหกับ ปตท.และบริษัทในเครือ โดยเนนการนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชน  ตลอดจนทํา
การตรวจสอบ วิเคราะหดานสิ่งแวดลอมใหแกหนวยปฏิบัติการตาง ๆ ในกลุมธุรกิจของ ปตท.  และเสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแกไข 
เพื่อปองกันปญหาส่ิงแวดลอมกับชุมชนใกลเคียง  ปตท. ยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคต  จึงไดมีการ      
ติดตามเทคโนโลยีดานพลังงานดังกลาวอยางใกลชิดเพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะพัฒนานํามาใชในเชิงพาณิชย เชน กาซธรรมชาติเหลว  
ไฮโดรเจน  การแปรสภาพกาซเปนของเหลว (Gas-to-liquids) เชื้อเพลิงชีวภาพอื่น ๆ และใหบริการวิจัยและทดสอบแกบริษัทในเครือและ
หนวยงานภายนอก  นอกจากนี้สถาบันฯ ยังไดบริการสังคมอยางตอเนื่อง อาทิ โครงการปรับแตงเครื่องยนต เพื่อลดมลพิษ และประหยัด
พลังงานโดยไมคิดคาใชจาย  การดําเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ภายในสถาบันฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนิน
งานใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมกอมลพิษตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 

 งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันฯ ไดแก การวิจัยเพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซ่ึงเปนเชื้อเพลิงสะอาดที่มีอยูในประเทศแทน    
เชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยไดวิจัยและพัฒนานํากาซธรรมชาติอัดมาใชกับยานพาหนะ หรือรูจักกันในนาม NGV (Natural gas for vehicles) ซ่ึง
สามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดในระดับหนึ่ง และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงมีการขยายผลเพื่อใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก. และ
รถแท็กซ่ี  ซ่ึงในรอบปที่ผานมาไดรับความนิยมจากรถแท็กซ่ีเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก  เนื่องจากมีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซินมาก  ปตท. จึงได
สนองความตองการนี้ดวยการสรางสถานีบริการกาซธรรมชาติเพิ่มอยางตอเนื่อง  โดยในป 2548 นี้มีสถานีบริการกาซธรรมชาติ 41 สถานี  
ขณะที่ประเทศไทยยังไมมีรถยนตกาซธรรมชาติโดยเฉพาะจําหนาย  จึงจําเปนตองติดตั้งอุปกรณเพิ่มกับรถยนตเบนซินเพื่อใหสามารถใช
สลับไปมากับน้ํามันเบนซิน (Conversion kit) สถาบันฯ จึงไดทําการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณดังกลาว พรอมทั้ง   
คิดคนและพัฒนาอุปกรณควบคุมการจายกาซสําหรับเครื่องยนตเบนซิน หากผลการพัฒนาดังกลาวเปนที่นาพอใจจะนํามาขยายผลในเชิง
พาณิชย เพื่อผลิตภายในประเทศ  ราคาต่ํากวาการนําเขาจากตางประเทศ ทั้งยังไดดําเนินงานอบรมการติดตั้งอุปกรณ Conversion kit ในยาน
พาหนะอยางปลอดภัยใหกับบริษัท ผูใหบริการติดตั้งชุดอุปกรณดังกลาว  ควบคูกับการศึกษาและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพกาซใหเหมาะสม
กับการนํามาใชกับยานพาหนะทําใหมีประสิทธิภาพการขับขี่อยางเหมาะสมกับทองถนนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น  และไดรวมมือกับการ
รถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงพลังงาน ทดลองนํากาซธรรมชาติมาใชกับรถไฟโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตในรถไฟให
สามารถใชกาซธรรมชาติแบบเชื้อเพลิงรวม ซ่ึงหากผลการศึกษาวิจัยมีความคุมคาก็จะพัฒนาใชเชิงพาณิชยตอไป  นอกจากนี้ ปตท. ไดริเริ่ม
โครงการใหม ๆ โดยนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชนสูงสุดและหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการทดลองนํากาซธรรมชาติมาใชกับเรือ
ประมง โครงการพัฒนาการนํากาซธรรมชาติจากแหลงน้ํามันหนองตูม จังหวัดพิษณุโลก มาผลิตเปนกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural 
gas) สงใหสถานีบริการกาซธรรมชาติซ่ึงมีอุปกรณเปลี่ยนสภาพกาซธรรมชาติเหลวเปนกาซธรรมชาติอัด(Compressed natural gas) ซ่ึงจะ
เปนโครงการนํารองขยายการนํากาซธรรมชาติสําหรับยานยนตสูภูมิภาค รวมกับบริษัท ปตท.สํารวจและผลิต ปโตรเลียม จํากัด(มหาชน) 
รวมทั้งริเริ่มโครงการนํารองการนํากาซธรรมชาติมาใชในระบบผลิตไฟฟาและเครื่องทําความเย็น ทดสอบประสิทธิภาพการประหยัด    
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พลังงาน ลดตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อขยายตลาดกาซธรรมชาติและขยายผลในเชิงพาณิชยตอไป  การนํากาซธรรมชาติมาใชเปนเชื้อ
เพลิงอยางเหมาะสม  นอกจากชวยลดการขาดดุลในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงแลว ยังชวยลดปญหามลพิษในอากาศ ทําใหใหลดคาใชจายใน
ดานการรักษาพยาบาลจากความเจ็บปวยอันเกิดจากปญหามลพิษและมีสุขภาพที่ดีได 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ไมวาจะเปนน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสารหลอลื่น สถาบันวิจัยฯ มีปรัชญาในการพัฒนาให
ไดผลิตภัณฑสะอาดที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เชน ไดทําการวิจัยเพื่อหาสารเพิ่มคาออกเทน ในน้ํามันเบนซินแทนสารตะกั่ว และตัดสินใจ
นําสาร Methyl tertiary butyl ether (MTBE) มาใชแทนสารตะกั่วเปนรายแรกของประเทศ  ทําให ปตท. เปนผูนําในการจําหนายน้ํามัน       
ไรสารตะกั่วรายแรกของประเทศไทย และนําไปสูการยกเลิกการใชน้ํามันเบนซินผสมสารตะกั่วของประเทศในที่สุด รวมทั้งทําการศึกษา 
วิจัยดานคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ผลิตภัณฑเชื้อเพลิงของ ปตท. ที่จําหนายลวนแตผานการวิจัยและพัฒนา
แลววามีคุณภาพสูง เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังไดนําผลการวิจัยเสนอหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานคุณ
ภาพน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุงขอกําหนดคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศ เพื่อลดปญหาดานมลพิษทาง
อากาศตอไป 

 ในภาวะวิกฤตดานพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ํามันซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น ปตท. ตระหนักวาราคาน้ํามันคงจะไมลดต่ําลงเชนในอดีต 
และการนําผลิตผลทางการเกษตรมาพัฒนาเปนเชื้อเพลิงทดแทน สามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจาก
ตางประเทศ รวมทั้งสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศไดสวนหนึ่ง จึงไดดําเนินการวิจัยและทดลองนําน้ํามันเบนซินผสมกับ        
เอทานอล หรือแอลกอฮอลจากพืช พบวาสามารถลดปญหามลพิษลงไดในระดับหนึ่ง และทดแทนสารเพิ่มคาออกเทน (MTBE) ที่นําเขาจาก
ตางประเทศได  จึงนําออกจําหนายในชื่อ น้ํามันแกสโซฮอล ตั้งแตป พ.ศ. 2528 หลังจากนั้นทําการวิจัยรวมกับโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดามาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนกระทั่งสามารถพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ไมกอปญหาใหกับอุปกรณภาย
ในเครื่องยนต ดังนั้นเมื่อรัฐบาลไดใหความเห็นชอบในการนําน้ํามันแกสโซฮอลออกจําหนาย ปตท. จึงไดมีสวนรวมในการพัฒนา            
ขอกําหนดคุณภาพน้ํามันแกสโซฮอลรวมกับหนวยงานของรัฐ และเปนบริษัทน้ํามันแหงแรกของประเทศอีกเชนกันที่จําหนายน้ํามันแกส
โซฮอล โดยจําหนายในราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซิน ลิตรละ 50-75 สตางค และในปจจุบัน มีสถานีบริการน้ํามันแกสโซฮอลรวม 1,203 แหง
ทั่วประเทศ  จากการที่น้ํามันปาลมลนตลาดในป พ.ศ. 2544 การสงไปจําหนายในตางประเทศมีราคาต่ํา ปตท. จึงไดทําการศึกษาวิจัยการนํา
น้ํามันปาลมมาผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล และพบสูตรที่เหมาะสมไดคุณภาพน้ํามันดีเซลตาม         
ขอกําหนดคุณภาพของรัฐ จึงไดนําออกทดลองจําหนายในชื่อน้ํามันดีเซลปาลม (บริสุทธ์ิ) ซ่ึงผลิตภัณฑดังกลาวจําหนายในราคาต่ํากวา      
น้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันดีเซลลิตรละ 50 สตางค ปจจุบันมีจําหนายใน 4 สถานี นอกจากนี้ยังไดรวมมือกับบริษัทผูผลิตรถยนตระดับสากล
ในการวิจัยและทดสอบผลกระทบของเชื้อเพลิงดังกลาวตอประสิทธิภาพของเครื่องยนต การใชน้ํามันเชื้อเพลิง และการปลอยสารมลพิษ 
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภคและบริษัทผูผลิตรถยนตตอไป  

ในสวนของน้ํามันหลอลื่น สถาบันฯ ไดทําการพัฒนาน้ํามันหลอลื่นยานยนต และอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภทเพื่อให
ครอบคลุมการใชงานทุกดานและยืดอายุการใชงาน รวมถึงเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยในป พ.ศ.2547 ไดพัฒนาน้ํามันหลอลื่นมาตรฐาน
สากลลาสุดที่ประกาศใชพรอมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 คือ API SM ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ ในชื่อ PTT  
Performa Synthetic ใหสนองตอบความกาวหนาดานเทคโนโลยีของยานยนต และยืดอายุการใชงานคือสามารถใชไดถึง 15,000 กิโลเมตร 
ดวยการพัฒนาที่ไมหยุดย้ังในป 2548 ที่ผานมา ปตท. ไดริเริ่มและคิดคนน้ํามันหลอลื่น Performa Gasohol ที่ผานมาตรฐาน API SM และ 
ILSAC GF-4 ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษที่ชวยประหยัดเชื้อเพลิงสําหรับยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงแกสโซฮอลและเพิ่มความมั่นใจในการใชงานแกส
โซฮอล นอกจากนี้ยังไดพัฒนาสูตรน้ํามันหลอลื่นที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ไดแก Performa Super Synthetic สําหรับรถยนตเบนซิน และ 
Dynamic Synthetic สําหรับรถยนตดีเซล สวนผลิตภัณฑหลอลื่นอุตสาหกรรมนั้นไดมีการพัฒนาสายผลิตภัณฑใหหลากหลายขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ ผลิตภัณฑหลอลื่นของ ปตท. มีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาดหลายราย และจําหนายในราคาที่
เหมาะสม เปนธรรม 
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  ในสายการผลิต หรือปฏิบัติการ ปตท. สถาบันวิจัยฯ ไดใหการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ เชน การศึกษาการประเมินระบบทอสง
กาซ การวิจัย และพัฒนาสารปองกันการกัดกรอน (Corrosion Inhibitor) ของทอสงกาซ เพื่อทดแทนสารที่นําเขาและมีราคาสูง นอกจากนี้ยัง
ทําการศึกษา วิจัยกระบวนการผลิต เพื่อแกไขปญหาในการผลิตของหนวยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน ในโรงแยก
กาซ และบริษัทในเครือของ ปตท. เชน โรงกลั่นน้ํามัน และโรงงานปโตรเคมี รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของตัว
เรงปฏิกิริยาที่ใชในโรงงาน ใหมีอายุการใชงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดคาใชจาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมีเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาและเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ อีกทั้งทําการตรวจสอบ และวิเคราะหส่ิงแวดลอมในหนวยปฏิบัติการทั้งในอากาศ น้ํา และดิน ทั้งใน
คลังน้ํามัน โรงแยกกาซ สถานีบริการน้ํามัน และอาคารสํานักงาน และวางมาตรการแกไข หรือลดผลกระทบจากสิ่งที่ไมเปนไปตาม          
ขอกําหนด ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน  แกไข ควบคุม ฟนฟู และกําจัดมลพิษ โดย ดําเนินการพัฒนาแบบจําลองการ
กระจายมลพิษทางอากาศ โรงแยกกาซ สําหรับเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยางละเอียด และแมนยํา กรณีเกิดเหตุการณจริงจะเปน
เครื่องมือที่นําไปสูการปองกัน และแกไขกรณีฉุกเฉินตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ 

 นอกเหนือจากการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว ปตท. ยังมีหนวยงานวิจัยตลาดและธุรกิจ ที่ทําหนาที่ ติดตามผล
การดําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในเครือเพื่อที่เตรียมความพรอมที่ให ปตท. และบริษัทในเครือสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี 
พรอมดวยความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง ปตท. จึงจัดใหมีการการสํารวจความพึงพอใจพนักงานตอองคกรและหนวยงาน
ภายใน รวมถึงการสํารวจภาพพจนและความพึงพอใจของผูบริโภคในผลิตภัณฑและบริการ ของ ปตท. เพื่อที่จะนํามาใชประกอบการวาง
แผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ และบริการธุรกิจใหสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทําการสํารวจความ       
พึงพอใจของพนักงานเปนประจํา เพื่อนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมทั้งส้ิน จํานวน 89 คน  โดยคาใชจายในงานวิจัยและ
พัฒนาของ ปตท. ในชวง4 ปที่ผานมาเปนดังนี้ 

 
                                หนวย : ลานบาท 

2545 2546 2547  2548 
105.06 117.67 151.54 202.22 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทรัพยสินถาวรหลักที่ ปตท. และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมีมูลคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา

สะสมเทากับ 305,587 ลานบาท ซ่ึง ปตท. และบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ในจํานวนนี้ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป ของ ปตท.และบริษัทยอย ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548) 

 นอกจากทรัพยสินถาวรหลักตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ.  ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีปริมาณสํารอง
พิสูจนแลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 69) คิดเปนปริมาณน้ํามัน
ดิบและคอนเดนเสท 151  ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 5,158 พันลานลูกบาศกฟุต  หรือรวมทั้งหมดเปน 950 ลานบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 น้ํามันดิบและ คอนเดนเสท(1) กาซธรรมชาต(ิ1) 
 (ลานบารเรล) (พันลานลูกบาศกฟุต) 
 ในประเทศ (2) ตางประเทศ ในประเทศ (2) ตางประเทศ 

Company's share of reserves       
     of consolidated companies     
     as of December 31, 2004 129 10 3,179 1,832 
1)   Revision of previous estimates (4) - (20) (1) 
2)   Improved recovery - - - - 
3)   Extensions and discoveries 3 4 212 (94) 
4)   Purchases/sales of petroleum in place(4) 27 - 128 - 
5)   Production (17) (1) (214) (92) 
       Total consolidated companies 
       (December 31, 2005) 138 13 3,325 1,833 
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 รวม (ในประเทศและตางประเทศ) ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ(1) 
 น้ํามันดิบและคอนเดนเสท(1) กาซธรรมชาต(ิ1) (ลานบารเรล) 
 (ลานบารเรล) (พันลานลูกบาศกฟุต) ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม 

Company's share of  reserves  
     of consolidated companies  
    as of December 31, 2004 

 
 

139 

  
 

5,011 

  
 

645 

  
 

254 

  
 

899 
1)   Revision of previous estimates (4) (19) (8) (1) (7) 
2)   Improved recovery - - - - - 
3)   Extensions and discoveries  7 306 37 22 59 
4)   Purchases/sales of petroleum in place 27 128 52 - 52 
5)   Production (18)  (306) (54) (13) (67) 
       Total consolidated companies   
       (December 31, 2004 ) 151 5,158 645 254 899 

หมายเหตุ  : 1)    ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลง 
                           ปโตรเลียม 

 2)     รวมโครงการพื้นที่คาบเกี่ยว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 
3) ปตท.สผ. ไดทําการเซ็นสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติในโครงการโอมาน แปลง 44 ประเทศโอมานและโครงการภูฮอมในประเทศไทย  

และมีการ แกไขสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติในโครงการบงกชใหครอบคลุมถึงแหลงตนคูนและตนนกยูงในป 2548 
4)     ปตท.สผ. ไดเขารวมลงทุนในโครงการ B8/32&9A ในอาวไทยในสัดสวน 25% และเริ่มผลิตจากโครงการนางนวลในสัดสวน 100% 

5.2 การประกันภัยธุรกิจและทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
การจัดซ้ือประกันภัยของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกันภัยความเสียหายของทรัพยสิน ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ประกันภัย

ความรับผิดตอบุคคลที่ 3 และประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล ซ่ึงประกันภัยความรับผิดตอบุคคลที่ 3 นี้ไดรวมถึงความเสียหายตอส่ิงแวดลอม
ที่อาจเกิดจาก ปตท. และสําหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนั้น นอกจากการคุมครองการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ
ของทรัพยสินตนเองแลว ยังรวมถึงอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุของผูผลิตจนไมสามารถสงสินคาใหกับ ปตท. ได ทั้งนี้การจัดซ้ือ       
ประกันภัยของ ปตท. ไดพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่พึงปฏิบัติ  

นอกจากการจัดซ้ือประกันภัยจากตลาดประกันภัยตางประเทศแลว ปตท. ยังไดจัดตั้งกองทุนประกันวินาศภัยข้ึนในป 2536 เพื่อ
รับประกันภัยตนเอง ซ่ึงทําให ปตท. สามารถประหยัดคาเบี้ยประกันภัยได โดยจํานวนเงินที่จัดสรรเขากองทุนในแตละปข้ึนกับสัดสวนที่
กองทุนจะรวมรับประกันภัย และคาเบี้ยประกันภัยของ ปตท.       

5.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนของ ปตท.และบริษัทยอยประกอบดวยสิทธิการใชที่ดินเพื่อวางทอสงกาซธรรมชาติ 5 โครงการ คือ โครง

การทอสงกาซธรรมชาติทอคูขนาน โครงการทอสงกาซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร (ยาดานา)  และโครงการทอสง
กาซธรรมชาติ ราชบุรี-วังนอย โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอยพระนครเหนือ-ใต  โครงการทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย  สิทธิในการใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร  คาลิขสิทธ์ิสําหรับกระบวนการผลิต สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร สิทธิในการดําเนินงานอื่น ซ่ึงไดแกสิทธิในการ
ดําเนินการรานคา KFC ในสถานีบริการน้ํามันและคาความนิยมซ่ึงเกิดจากการซื้อบริษัทยอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สินทรัพยไมมี
ตัวตนของ ปตท.  และบริษัทยอยมีมูลคาสุทธิรวม 11,320 ลานบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปของ ปตท.และ
บริษัทยอย ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548) 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2549-2553) เปนเงินรวมประมาณ 238,794 ลานบาท โดยมีสรุปรายละเอียด

ประมาณการใชเงินรายป ดังนี้  

                                             หนวย : ลานบาท 
ธุรกิจ ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม 

กาซธรรมชาติ 51,671 50,874 41,201 21,100 9,186 174,032 
น้ํามัน 3,819 2,694 2,211 2,071 2,166 12,961 
บริษัทรวมทุน – กาซฯ   1,330 3,146 4,017 3,308 2,294 14,095 

- น้ํามัน 6 - - - - 6 
- ปโตรเคมีและการกลั่น 19,654 7,318 6,150 1,266 - 34,388 
- สํานักงานใหญ 1,003 - - - - 1,003 

สํานักงานใหญ และอื่นๆ 2,137 108 48 16 - 2,309 
รวม 79,620 64,140 53,626 27,762 13,646 238,794 

 

 ทั้งนี้ เงินลงทุนสวนใหญ จะเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนการลงทุนในโครงการใหญเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง
ธุรกิจ ไดแก โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 วันที่ 26 กันยายน 2545 ไดมีมติอนุมัติการ
ดําเนินงานและเงินลงทุนเรียบรอยแลว เชน โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย-พระนครเหนือ/ใต  โครงการทอสงกาซฯ วังนอย แกงคอย  
โครงการปรับปรุงโรงแยกกาซฯ 2 และ 3  โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6  โครงการกอสรางสถานี NGV   เปนตน   สวนการลงทุนใน
บริษัทรวมทุน ไดแก รวมทุนในโรงกลั่นบางจาก    บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด     บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด  บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 
จํากัด เปนตน 

 แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึงจาก
การกอหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยคาดวาจะไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 15 

 อนึ่ง แผนการลงทุนขางตนไมรวมถึงแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. และ PTTCH โดยแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. ซ่ึงประกอบ
ดวยรายจายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจายดําเนินงาน (Operating Expenditure) และแผนการลงทุนของPTTCH  ภายใน 5 ป    
ขางหนา (ป 2549-2553) เปนเงินรวมประมาณ 230,600 ลานบาท และ 43,943 ลานบาท ตามลําดับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย:ลานบาท 
 2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

ปตท.สผ 63,300 53,000 50,600 36,100 27,600 230,600 
PTTCH 17,800 14,894 6,138 3,339 1,772 43,943 
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6.2 โครงการหลักในอนาคต 

6.2.1 โครงการระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554         
(ปรับปรุง) จํานวน 10 โครงการ โดยแบงการลงทุนเปน 2 ระยะ เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนในการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2547 ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.5 ตอป
ตามแผน PDP 2003 เปนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอปตามแผน PDP 2004 ซ่ึงมีผลใหความตองการกาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นและเร็วข้ึนจากแผนเดิม กอปรกับความตองการกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซธรรมชาติได    
มีการปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปจจุบัน ปตท.จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) เพื่อใหสอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน 
โดย ปตท. จะไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเรงการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 

ทั้งนี้ การทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 11 
โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะดังนี้ 

โครงการในระยะที่ 1 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับและ
สงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จภายในตนป
2549  

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต หรือเดิมเรียกวาโครงการทอสงกาซ    
ธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปนการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติของโครงการโรงไฟฟาพลังความ
รอนรวมพระนครเหนือและพระนครใตรวมทั้งการใชในภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสง เพื่อชวยลดมลภาวะใน
บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว เปน
ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วังนอย ที่อําเภอไทรนอย ไปยังโรงไฟฟา   
พระนครใต และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว เปนระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟา
พระนครเหนือ มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาระบบทอสงกาซฯ จาก
ไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครใตจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดในไตรมาสที่ 3 ป 2549 และสวนที่ตอไปยังโรง    
ไฟฟาพระนครเหนือจะแลวเสร็จพรอมกับโครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและ
ความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไปยังผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง คาดวาโครงการจะแลว
เสร็จประมาณกลางป 2549 
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• โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2549  

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยังจังหวัดระยอง 
เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้น
เปน 1,860 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดันในทะเล คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซ
ธรรมชาติไดประมาณกลางป 2549 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอพีอารพี เปน
ระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการ
จะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดประมาณปลายป 2549 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเชื่อมกับระบบทอคูขนานบนบกที่
สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 400 ลาน        
ลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดันบนบก คาดวา      
โครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดประมาณตนป 2549 

โครงการระยะที่ 2 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปนระยะทาง 95 
กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จ
ประมาณตนป 2550 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถในการสง
กาซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณกลางป 2551 และปลายป 2549 ตามลําดับ 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว  จากอําเภอวังนอย  ไปยังอําเภอแกงคอย  จังหวัด
สระบุรี  เปนระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  
คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดส้ินป 2549 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันระหวางทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอสงกาซ
ธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-พระนครใต/
พระนครเหนือ โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณตนป 2552  

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอวังนอย จังหวัดอยุธยา 
เปนระยะประมาณ 220 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,100 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวา
โครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดตนป 2553  

โครงการในระยะที่ 3 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลและบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 32 นิ้ว จากจุดเชื่อมตอจากทอสงกาซธรรมชาติ
เสนที่ 3 ในทะเล ไปยังเขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี ระยะทางรวม 280 กิโลเมตร มีความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 
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• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 16 นิ้ว จากทอสงกาซธรรมชาติในทะเลเสนที่ 3 ไปยัง
อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 100 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2555 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝงตะวันออก
และฝงตะวันตกของ ปตท. จาก 3,410 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) เพิ่มเปน 5,470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอน
จริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอยโรงไฟฟาพระนครใต 
และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังนี้ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย – แกงคอย 

6.2.2  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
 เพื่อรองรับความตองการอีเทนที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ NPC (ปจจุบันเปน บริษัท ปตท.       
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ PTTCH)  ปตท. จึงมีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ในป 
2549 เพื่อใหสามารถผลิตกาซอีเทนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50,000 ตันตอป  

นอกจากนี้  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
(PTT PE) ดําเนินการขยายกําลังการผลิตโรงอีเทนแครกเกอร (Ethane Cracker) เพื่อผลิตเอทิลีน (Ethylene) เปน 1,000,000 ตันตอป โดยใช
กาซอีเทนจากโรงแยกกาซฯ ของ ปตท. เปนวัตถุดิบ ดังนั้นเพื่อใหการผลิตอีเทนเพียงพอกับความตองการของโครงการดังกลาว นอกเหนือ
จากอีเทนที่ไดจากโครงการโรงแยกกาซอีเทนของ ปตท. แลว รวมทั้งเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติจากอาวไทยที่จะจัดหา
เพิ่มเติมผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 จึงไดอนุมัติให ปตท.ดําเนิน
โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาด 700-800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยใชเงินลงทุน 24,045 ลานบาท หรือประมาณ 601 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท/เหรียญสหรัฐฯ)  ซ่ึงโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 จะมีกําลังการผลิตกาซอีเทนจํานวน 630,000-
737,000 ตันตอป กาซโพรเพน และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 900,000-1,030,000 ตันตอป และกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 
จํานวน 160,000-180,000 ตันตอป ทั้งนี้คาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 3 ป 2552 เพื่อใหทันกับกําหนดการเริ่ม
ดําเนินการผลิตของโครงการอีเทนแครกเกอรของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
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6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ทอสงกาซธรรมชาติ จํากัด จัดเปนกิจกรรมที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติของประเทศไทย

ในระยะยาว โดยในสวนกิจการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไดมอบหมายให ปตท. รับไปดําเนินการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติออกจาก
กิจการจัดหาและจําหนาย ในลักษณะการแบงแยกตามบัญชี (Accounting Separation) กอนนํา ปตท. เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และดําเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ป หลังการนํา ปตท. เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ  

ปตท. ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติของ 
ปตท. โดยไดมีการจัดโครงสรางบริหารและระบบงานรองรับการแยกกิจการ การจัดแบงแยกทรัพยสินและการแบงแยกทางบัญชี รวมทั้ง
การทํารางสัญญาในการดําเนินการระหวางกิจการทั้งสอง นอกจากนี้ไดมีการประสานงานกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
และหนวยงานตางๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการขอยกเวนภาษีตางๆ อากรแสตมป และคาธรรมเนียมที่จะ        
เกี่ยวของใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการแยกกิจการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจตอไปอยางตอ
เนื่อง และเพื่อใหมั่นใจวาการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะไมทําใหเกิดภาระภาษีที่ไมจําเปนซ่ึงจะเปนภาระแกผูบริโภคใน
อนาคตได อีกทั้งใหการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติเพื่อรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติในอนาคตที่ ปตท. กําลังดําเนินงานอยูใน
ปจจุบันสามารถดําเนินการตอไปอยางไมหยุดชะงัก  

ในระหวางดําเนินการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นภาษีตางๆ ที่เกี่ยวของ   คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546  
และ 9 ธันวาคม 2546 ไดมีมติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสรางกิจการไฟฟา โดยใหชะลอการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟา และเห็น
ชอบการปรับโครงสรางไฟฟาในรูปแบบ Enhanced Single Buyer โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแล ดังนั้นการดําเนินการแยกกิจการ
ทอสงกาซธรรมชาติออกจากกิจการจัดหาและจําหนาย จึงไดชะลอออกไป เพื่อพิจารณาปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับทิศทางการแปรรูป   
รัฐวิสาหกิจของประเทศ  

ทั้งนี้ การชะลอการแยกกิจการทอสงกาซธรรมชาติดังกลาวไมกอใหเกิดผลกระทบหรือผลเสียหายตอผูบริโภคแตประการใด 
เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) / สนพ. ยังคงเปนหนวยงานกํากับดูแลการดําเนินกิจการกาซธรรมชาติ โครงสราง
ราคาจําหนายกาซธรรมชาติใหกับกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟา และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ และปจจุบันยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา   
คาผานทอในสวนของ Demand Charge ตั้งแตป 2544  

6.2.4. โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 
เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใหเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคา    

น้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมถึงเปนการสนับสนุนยุทธศาสตร
พลังงานของประเทศที่สนับสนุนใหใชเชื้อเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท. ไดเริ่มนํา NGV มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับ
รถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแตป 2536 และมีการขยายตลาด NGV อยางตอเนื่องจน ณ     
31 ธันวาคม 2548  มียานยนตที่ใช NGV กวา 10,285 คัน แบงเปน รถแท็กซ่ีและรถสวนบุคคล 8,939 คัน และรถโดยสารและรถบรรทุก 
1,346 คัน โดยมีสถานีบริการกาซ NGV ที่เปดใหบริการแลว 48 สถานีทั่วกรุงเทพและปริมณฑล และปจจุบันยอดจําหนาย NGV อยูที่ 6.5 
ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงเปนปริมาณประมาณ 365 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ในป 2553 

 นอกจากนี้เพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดการนําเขาน้ํามันเพื่อใชในภาคการขนสง ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทเรงรัดขยาย
การใช กาซธรรมชาติในรถยนตโดยมีเปาหมายในป 2553 มีรถยนตใช NGV จํานวน 500,000 คัน และมีสถานีบริการ 740 สถานี โดยมี     
ผลตอบแทนตลอดอายุโครงการประมาณ 12% ขณะนี้ ปตท.ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ เชนโครงการ NGV เพื่อประชาชน 
สนับสนุนคาติดตั้งใหประชาชน 10000 บาท/ คัน โครงการนํารองติดตั้ง NGV ในรถดีเซลใหญ ปตท. ขอการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน ชวยคาติดตั้งอุปกรณ NGV ใหเจาของกิจการขนสง 70% แตไมเกิน 400,000 บาท/คัน และมีแผนการขยายสถานีทั้งใน
เขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลักและตามแนวทอสงกาซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ นอกจาก
นี้ยังอยูในระหวางศึกษาการใชกาซธรรมชาติในรูปของเหลว LNG ในรถยนตอีกดวยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนสงกาซฯ ไปยังพื้นที่ยังไมมี
ทอสงกาซฯผาน 
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 เนื่องจากคาดัดแปลงอุปกรณ NGV มีราคาคอนขางสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบริโภค ดังนั้นจึงจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น 
7000 ลานบาท (ปตท. 5000 สนพ. 2000) เพื่อใหผูบริโภคมีแหลงเงินกูเพื่อการดัดแปลง/ติดตั้ง NGV โดยมีดอกเบี้ยต่ําและเงื่อนไขผอนผัน
ตอผูกู  ทั้งนี้จะมีการลงนาม MOU ระหวาง ปตท. และ 8 ธนาคารที่รับบริหารกองทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2549 และพรอมปลอยสินเชื่อทันที 

6.2.5 บริษัท พีทีที ฟนอล (PTT Phenol) 
ปจจุบันประเทศไทยตองนําเขา Phenol ปละประมาณ 150,000 ตัน ซ่ึงนํามาใชในการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ 

Polycarbonate (PC) ตามลําดับ ปตท.ไดเล็งเห็นโอกาสในการผลิต Phenol เพื่อทดแทนการนําเขา รวมทั้งการผลิต Phenol ตองใชเบนซิน
และโพรพิลีนเปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซินและโพรพิลีนอยูแลว การลงทุนผลิตสาร 
Phenol จึงนับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.อีกดวย คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2547 จึงมีมติอนุมัติให ปตท.รวมทุนสรางโรงงานผลิตสาร Phenol จะมีขนาด 200,000 ตันตอป โดยจะใชโพรพิลีนจากบริษัท 
PTTCH ปริมาณ 95,000 ตันตอป และเบนซินจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตันตอปเปนวัตถุดิบ โดยมีวงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท. 40%, NPC 20%, TOC 20% และ ATC 20% มีการจัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2547  ซ่ึงจากการควบบริษัทระหวางบริษัทปโตรเคมีแหงชาติกับบริษัทไทยโอเลฟนส เปนบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ทําใหผูถือหุนของบริษัทฯ เปลี่ยนเปน ปตท.  บริษัท ปตท.เคมิคอล และบริษัทอะโรเมติกส ในสัดสวนรอยละ 40 : 
40 : 20 ตามลําดับ  กําหนดจะเริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานผลิตฟนอลในไตรมาสที่ 1 ของป 2549 และจะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไดในป 
2551  โดยโรงงานฯ จะตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก  ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง  บริษัทฯ มีแผนการขายฟนอลในประเทศ    
ไมนอยกวา 100,000 ตันตอป  และสงออกในสวนที่เหลือไปขายในตลาดแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนหลัก 

6.2.6 บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTT PE) 
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. รวมทุนกับ NPC (ปจจุบันเปนบริษัท 

ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ในโครงการกอสรางโรงอีเทนแครกเกอรขนาด 410,000 ตันตอป และโรงเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน
ชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE) ขนาด 300,000 ตันตอป โดยจัดตั้งบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวเมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2547 ดวยทุนจดทะเบียน 1,500 ลานบาท ดวยสัดสวนการถือหุน ปตท. 50% และ NPC 50% และเงินลงทุนโครงการทั้งหมด 
444 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําหนดจะเริ่มกอสรางในตนป 2549 และจะเริ่มผลิตไดในไตรมาสที่ 4 ป 2551 ทั้งนี้โรงอีเทนแครกเกอรจะใชกาซ
อีเทนจากโครงการโรงแยกกาซอีเทนและโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 ของ ปตท. เปนวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงนับเปนการเพิ่มมูลคาใหกับกาซ
ของ ปตท. 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให PTTPE ดําเนินการขยายกําลังการผลิต Ethane Cracker จาก 410,000 
ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิต LDPE ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาด 
400,000 ตันตอป สําหรับเอททิลีนสวนที่เหลือประมาณ 300,000 ตันตอป PTTPE จะจําหนายใหกับ PTTCH เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับ  
โครงการขยายกําลังการผลิต HDPE และโครงการ Authclave LDPE&EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึงจําหนายใหกับลูกคารายอื่น 
โดยบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,500 ลานบาท เปน 2,300 ลานบาทเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้การลงทุนดังกลาวยังคงสัดสวนการ
ลงทุนระหวาง ปตท. และ PTTCH ที่รอยละ 50 : 50  อัตราสวนหนี้สินตอทุน 1:1ทั้งนี้โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 
944 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 35,875 ลานบาท (คิดเปนสวนของ ปตท. 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,969 ลานบาท) เริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 3 ป 2552 

6.2.7  บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM 

(T)) ข้ึนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) ข้ึนในประเทศมาเลเซีย 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และสงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยก
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กาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (กาซหุงตม) ทางทอจากจังหวัดสงขลาไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย สวน 
TTM (M) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนใน
ประเทศมาเลเซีย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 TTM (T)  มีทุนชําระแลว 8,480 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนชําระแลว 52.8 ลานริงกิต       
(มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวนรอยละ 50 ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2548 งานกอสรางทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกระยะที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว โดยกาซไดถูก
สงไปยังลูกคาของ Petronas ในประเทศมาเลเซียแลว ปจจุบันอยูระหวางการเตรียมการรับมอบงานกอสรางจากผูรับเหมากอสราง โดยจะมี
การรับประกันผลงานตอไปเปนระยะเวลา 1 ป 

   งานกอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติเสร็จเรียบรอยแลว โดยกําลังทําการ Commissioning โรงแยกกาซธรรมชาติคาดวาจะแลวเสร็จ
ประมาณไตรมาส 1 ป  2549  

ปจจุบัน TTM (T) อยูระหวางเตรียมการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติในทะเล ระยะที่ 2 จากแปลง เอ 18 มาเชื่อมตอเขากับทอสง
กาซธรรมชาติ เสนที่ 3 ของ ปตท. 

TTM (T) ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลว และใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาเพียง 2 รายคือ ปตท. 
และ Petronas  ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน ขณะนี้บริษัทไดใหบริการขนสงกาซ
ธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว โดยเปนกาซที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซคารบอนไดออกไซค และจะใหบริการแยกกาซ
ธรรมชาติและขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอประมาณไตรมาสที่ 1 ของ ป 2549 

6.2.8 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมัติให ปตท.เขารวมทุนกับ NPC และ TOC (ไดควบ
บริษัท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และจัดตั้งบริษัทใหมชื่อ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) และ ATC โดยผูรวมทุนได      
จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (PTTUT)  ข้ึนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เพื่อดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาและ    
ไอน้ํา (Utilities) สําหรับผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด มีทุน ชําระแลว 1,407.5 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 40 ของทุนที่ชําระแลว  

บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด ไดจัดทําแผนขยายขนาดโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคาที่เพิ่มขึ้นเปนระยะ ๆ โดยเพิ่มขนาดของโครงการรวมเปนกําลังผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 558 เมกกะวัตต และกําลังผลิตไอน้ําติดตั้ง
ประมาณ 1,520 ตัน/ชั่วโมง โดยจะกอสรางโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ในจังหวัดระยอง มีมูลคาการลงทุนในโครงการ 
เบื้องตน (Initial investment) ประมาณ 648.4 ลานเหรียญสหรัฐ 

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและ 
ไอน้ํา โดยจะมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระหวางกันที่ปริมาณวันละ 8,000 ลานบีทียู มีอายุสัญญา 15 ป และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด มี
ความตองการไฟฟาสํารองจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวัตต ประมาณไตรมาส 2 ป 2549 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ 
จํากัด จะเริ่มผลิตไฟฟา 37.5 เมกกะวัตต และผลิตไอน้ํา 120 ตัน/ชั่วโมง ขายใหลูกคาซ่ึงเปนบริษัทในกลุม ปตท. และบริษัทอื่นๆ ในนิคม 
อุตสาหกรรมตะวันออก 

6.2.9 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ปตท.จัดตั้ง บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด และ ปตท.ได
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการใหบริการ/จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือ 
Terminal รับผลิตภัณฑ LPG คลังสํารอง LNG และโรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving 
Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลานตันตอปในระยะที่ 1 และจะเพิ่มขนาดเปนประมาณ 10 ลานตันตอปในระยะที่ 2 โดยบริษัทจะคิดคาบริการ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 หัวขอที่ 6 โครงการในอนาคต 
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ในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มี
ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท และชําระแลว 13.25 ลานบาท และ ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ในระยะเริ่มตน และจะหาพันธมิตรรวมทุนใน   
ภายหลัง โดย ปตท. จะเปนผูถือหุนใหญ ทั้งนี้ คาดวาโครงการระยะที่ 1 จะกอสรางแลวเสร็จประมาณป 2553 และระยะที่ 2 ประมาณป 2556 
เพื่อรองรับแผนการนําเขา LNG ของ ปตท. 

6.2.10 บริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ กฟผ. และ กฟน. จด
ทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น ใหกับบริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหง
ใหม จํากัด (บทม.) และลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด มีทุน
จดทะเบียนและชําระแลว 1,000 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 35 ของทุนชําระแลว โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 3,000 ลานบาท 

 โครงการผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant) สําหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา และนําไอน้ําที่ไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มเติม สวนไอน้ําที่
เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงานอยางคุมคา และเปนการลด 
มลภาวะทางอากาศ  

 ปตท. จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหกับ บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาและ  
ไอน้ํา โดยมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติข้ันต่ําที่ปริมาณวันละ 7 ลานลูกบาศกฟุต มีอายุสัญญา 25 ป 

 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด ไดกอสรางโรงผลิตไฟฟาและระบบผลิตน้ําเย็นแลวเสร็จ และพรอมที่จะจําหนายไฟฟาและ 
น้ําเย็นใหลูกคาตามกําหนดเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไตรมาส 2 ป 2549 

6.2.11 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 มีมติให ปตท. เขารวมทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
(RPCL) ในสัดสวนรอยละ 15 โดยเขาซ้ือหุนที่ราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) หุนละ 100 บาท เปนมูลคารวมทั้งส้ิน 249.75 ลานบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทราชบุรีเพาเวอร จํากัด มีทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 1,665 ลานบาท 

RPCL เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับบริษัท กฟผ. จํากัด 
(มหาชน) (กฟผ.) โดยเปนโรงไฟฟาแบบพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power 
Plant) จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 1,400 เมกะวัตต ขณะนี้อยูในระหวางการกอสรางโรงผลิตไฟฟา โดยมีกําหนดจายไฟฟาจาก
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมเขาระบบของ กฟผ. (Commercial Operation Date) ชุดที่ 1 ประมาณเดือนมีนาคม 2551 และชุดที่ 2 ประมาณ
เดือนมิถุนายน 2551 

การเขารวมทุนใน RPCL สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ที่ใหความสําคัญกับการลงทุนในธุรกิจกาซธรรม
ชาติแบบครบวงจร ซ่ึงรวมถึงกิจการไฟฟา เพื่อเพิ่มความมั่นคงดานตลาดกาซธรรมชาติของ ปตท. โดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ
ใหกับ RPCL เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2547 RPCL ไดลงนามสัญญาสําคัญ 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อขายไฟฟา (Power Purchase Agreement: 
PPA) กับบริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) สัญญาจัดหากาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ
สัญญาเชาที่ดิน (Land Lease Agreement: LLA) กับบริษัทในเครือของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงบริษัท กฟผ. 
จํากัด (มหาชน) ตกลงรับซ้ือไฟฟาที่บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด ผลิตไดทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ป นับตั้งแตโรงไฟฟาชุดที่ 1 จายไฟฟาเขา
ระบบของ บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และชุดที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2551 จึงถือวาเปนโครงการที่มีความมั่นคง 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 2 หัวขอที่ 6 โครงการในอนาคต 
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6.2.12 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 
 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ ปตท.สผ. เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2547 เพื่อพัฒนาและบริหารพื้นที่ที่กําหนดไวใหเปนศูนยรวมธุรกิจทางดานพลังงานของประเทศ เปนที่ตั้งอาคารสํานักงานของ
กระทรวงพลังงาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทเอกชนทั่วไปที่อยูในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 
ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะรวมถือหุนในสัดสวน 50:50  เพื่อผลักดัน
โครงการในระยะแรก  และระยะตอไป เปดโอกาสใหผูสนใจอื่น ๆ เขามาถือหุน 

6.2.13 บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) 
 เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน กับ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) 
ในสัดสวนรอยละ 31.5 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนจํานวนประมาณ 6,142.50 ลานหุน ที่ราคาเบื้องตน 3.30 บาทตอหุน หรือคิดเปนเงิน
ประมาณ 20,270 ลานบาท  อยางไรก็ตาม การซื้อขายหุน TPI ข้ึนอยูกับผลการตรวจสอบสถานะ TPI  และบริษัทยอยในรายละเอียดเพิ่มเติม  
เงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุน  ความสําเร็จของการออกจากแผนฟนฟูกิจการของ TPI  รวมถึงการเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจ
ของ TPI  ทั้งนี้ การชําระเงินคาหุนจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ TPI และบริษัทยอย ออกจากแผนฟนฟูกิจการ  ซ่ึงไมเกินวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2548 ตามที่ระบุในแผนการฟนฟูกิจการของ TPI 

 ปตท.ไดพิจารณาในประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย ในการเขาลงทุนใน
บริษัท ทีพีไอ โดยการลงทุนของ ปตท.ในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น เปนการลงทุนผานบริษัทรวมและบริษัทในเครือ มีการทําธุรกิจใน
ลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) ทั้งนี้ ลักษณะธุรกิจ โครงสรางการถือหุน ตลอดจนทิศทาง และนโยบาย การดําเนินธุรกิจปโตร
เคมีและการกลั่นของ ปตท. มีกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้ 

 1. การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เร่ิมแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ โดยขณะนั้น รัฐมีนโยบาย
สงเสริมการลงทุน และมุงเนนในการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศ เพื่อทดแทนการนําเขา และเนื่องจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงินลง
ทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท. ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน โดยจัดตั้ง
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิต (Gas Base) และตอมาไดมีการจัดตั้งบริษัท       
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ใชคอนเดนเสทในกระบวนการผลิต และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) 
ใชแนฟทา ในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่การดําเนิน
ธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และหรือแบงตามผลิตภัณฑเชน สายโอเลฟนส 
และ สายอะโรเมติกส ซ่ึงสายของผลิตภัณฑปโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องตั้งแตข้ันตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งนี้การที่จะใชวัตถุดิบ
ชนิดใดเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือจะคัดเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนดตั้งแตการเริ่มดําเนินการกอตั้งบริษัท การกอสราง
โรงงาน ตลอดจนการเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ  ตั้งแตตน เพื่อใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการ  
ลงทุนตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก โดยที่ TPI ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงใชวัตถุดิบจากน้ํามันดิบ (Crude oil) ใน
กระบวนการผลิต โดยรับจากโรงกลั่นน้ํามันของตนเองเปนหลัก กลุมโรงงานปโตรเคมีของ TPI ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ํา ไดแก        
โอเลฟนส อะโรเมติกส  ซ่ึงจะเปนวัตถุดิบปอนใหแก ปโตรเคมีข้ันกลางและขั้นปลายของตนเองเชนกัน 

 2. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียม และปโตรเคมี  มีลักษณะเปน Commodity และมีราคาตลาดอางอิงจากแหลง
ตาง ๆ ลักษณะการซื้อขายผลิตภัณฑ จึงเปนการซื้อขายโดยอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 

 3. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เปนไปบนพื้นฐานของธุรกิจที่โปรงใส โดย
จัดทําเปนสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ 

 4. ปตท. ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นผานทางการลงทุนในบริษัทในเครือ โดยมีผูรวมลงทุนหรือผูถือหุนรายอื่น ๆ ใน
ลักษณะที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการคานอํานาจการบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะมีกรรมการอิสระในกรณีเปน
บริษัทมหาชนจํากัด และการประชุมผูถือหุน เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝาย เชนบริษัท NPC TOC ATC และ Thaioil เปนตน 
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 5. ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นโดยกําหนดใหมีการรวมบริษัทที่มี
ลักษณะการดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ Integrated 
Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะของวัตถุดิบและ Value chain เปน Gas based และ Liquid based โดยไดสนับสนุนใหมีการควบ
กิจการระหวาง NPC และ TOC และจัดตั้งเปนบริษัท PTTCH เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ผลิตจากกาซฯ  
(Gas based value chain) ทั้งนี้ ผลิตภัณฑสวนใหญของกลุม ปตท. ไดแก ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส  อะโรเมติกส และปโตรเคมี
ปลายน้ํา ไดแก High Density Polyethylene รวมทั้งโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการไดแก Mono Ethylene Glycol และผลิตภัณฑตอเนื่อง 
สวนกลุมธรุกิจปโตรเคมีของ TPI ซ่ึงมีกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ํามัน ประกอบดวย ปโตรเคมีตนน้ําประเภทโอเลฟนส      
อะโรเมติกสข้ันกลางประกอบดวย Styrene Monomer, Polyol และปลายน้ํา ประกอบดวย Expandable Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, 
Polyethylene และ polypropylene เปนตน จะเห็นไดวา ผลิตภัณฑปโตรเคมีสวนใหญของ TPI ไมซํ้าซอนกับผลิตภัณฑปโตรเคมีของกลุม 
ปตท. สวนทางดานธุรกิจกลั่นของ TPI ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียม ตามประเภทของโรงกลั่นโดยทั่วไป และมีการทําธุรกรรมทาง
การคาเปนปกติ และมีบางผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติไมตรงตามความตองการของตลาดในประเทศ ปจจุบันจึงตองสงออกไปยังประเทศ     
ใกลเคียง  

 ปตท. เห็นวาการดําเนินงานของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท. เปนไปตามปกติทางธุรกิจ โดยมีแผนงานการ
ดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทชัดเจน มีโครงสรางการถือหุนที่ประกอบดวยผูถือหุนรายใหญรายอื่น นอกจาก ปตท. และการที่ ปตท. มี      
ทิศทางและนโยบายการควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน เชน นโยบายการควบรวม   
กิจการระหวาง NPC และ TOC หรือ การควบรวมกิจการในกลุมธุรกิจโรงกลั่น เปนตน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความชัดเจนและปอง
กันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดจากโครงสรางการถือหุนภายในกลุม ปตท. 

 ดังนั้น การเขาลงทุนใน TPI ซ่ึงเปนบริษัทมหาชน เชนเดียวกัน จึงไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจาก ปตท. จะลงทุนใน 
TPI รอยละ 31.5 ของหุนทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูรวมลงทุนรายใหญรายอื่น ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคารออมสิน 
กองทุนรวมวายุภักษ 1 และกลุมธนาคารเจาหนี้เงินกู จะถือหุนใน TPI รวมกันรอยละ 38.5 ซ่ึงจะเปนกลไกหนึ่งในการรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุนทุกฝาย นอกจากนี้การเขาลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะชวยเสริมความเขมแข็งใหกลุมธุรกิจ ปโตรเคมีของ ปตท. โดยมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่เปนความตองการของตลาด และสามารถกาวกระโดด ในการเปนผูนําในธุรกิจ 
ปโตรเคมีข้ันปลายไดทันที 

6.2.14 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) 
 คณะกรรมการ ปตท. คร้ังที่ 8/2548  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548   ไดใหความเห็นชอบให ปตท. เขาลงทุนในบริษัท   บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจากฯ) จํานวนประมาณ 100 - 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในราคาเบื้องตนระหวาง 14-16 บาทตอหุน เพื่อใช
ลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของบางจาก อยางไรก็ตาม ปตท. 
จะเขาลงทุนใน บางจากฯ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนของบางจากฯ ใหความเห็นชอบในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุน และหุนกูแปลงสภาพใหแก ปตท. และ ปตท. ไดรับการผอนผันไมตองทําคําเสนอซื้อหุนบางจากฯ จากผูถือหุนอื่นๆ ตลอดจน ปตท. 
และบางจากฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ (Precedent Condition) อาทิเชน การบรรลุขอตกลงในราคาจองซื้อหุนสามัญสุดทาย 
การลงนามในสัญญาเกี่ยวกับ PQI Project ตามเงื่อนไขที่ ปตท. ยอมรับได เปนที่เรียบรอย ครบถวนตามที่ระบุในสัญญาจองซื้อหุนสามัญ
และหุนกูแปลงสภาพ  
 โครงการดังกลาวของบางจากฯ เปนการปรับปรุงหนวยกลั่นดวยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพื่อลดสัดสวนการผลิตน้ํามัน
เตาและเพิ่มสัดสวนน้ํามันเบนซินและดีเซล นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงหนวยเพิ่มคุณภาพน้ํามัน (Reformer Unit & Gas Oil 
Hydrotreating Unit) เพื่อใหน้ํามันที่ผลิตไดคุณภาพตามขอกําหนดในอนาคต ซ่ึงคาดวาการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จภายในป 2550 
โดยโครงการดังกลาวมีแผนการจัดหาเงินทุนจากการขายหุนสามัญและหุนกูแปลงสภาพจํานวน 100 - 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหกับ ปตท. 
การขายหุนสามัญใหกับนักลงทุนสถาบันอีกประมาณ 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ และจัดหาวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยอีกจํานวนหนึ่ง 
เพื่อใชในโครงการดังกลาว 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายที่ ปตท. เปนคูความหรือคูกรณี  ซ่ึงเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมส้ินสุดและเปนคดีที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ  และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 กิจการรวมคา  IPCO - G&C ("IGC") 
 กิจการรวมคา IPCO – G & C (“IGC”) ไดเรียกรองคาเสียหายกับ ปตท. โดยไดย่ืนฟอง ปตท.ตออนุญาโตตุลาการของหอการคา
ระหวางประเทศ (International Chamber of Commerce หรือ “ICC”) เปนขอเรียกรองเกี่ยวกับสัญญาจางเหมาวางทอกาซธรรมชาติคูขนาน 
ระหวางระยอง – บางปะกง - วังนอยตามสัญญาลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537  รวมทั้งสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาดังกลาวมีคาจางตามสัญญา
รวมจํานวน 36,326,902 เหรียญสหรัฐ  และ 894,724,857 บาท  ตอมาคณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ใน
ประเด็นเรื่องความรับผิด  โดยไดชี้ขาดใหคูกรณีแบงรับความเสียหาย บางกรณีให IGC รับผิดในความเสียหาย บางกรณี IGC จะไดรับคา
เสียหายจาก ปตท. ในรอยละ 70 ของวงเงินที่เรียกรอง ฯลฯ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2545  คณะอนุญาโตตุลาการไดตัดสิน Final Award ให 
ปตท. ชําระคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยถึงวันที่ 1 กันยายน 2544 เปนเงิน 25,303,798 เหรียญสหรัฐฯ พรอมดอกเบี้ยรอยละ 7.5 จนกวาชําระ
เสร็จ และให ปตท. ชําระคาใชจายในการตอสูคดีอนุญาโตตุลาการ  เปนเงิน 3,130,739 เหรียญสหรัฐฯ วันที่ 31 มกราคม 2546  IGC ไดย่ืน
คํารองขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการตอศาลแพง  โดยขอใหศาลบังคับให ปตท. ชําระเงินรวม 31,403,669 เหรียญ
สหรัฐฯ แก IGC ปตท.ไดย่ืนคํารองคัดคานการบังคับคดี และในที่สุดศาลแพงไดพิพากษายกคํารองของ IGC โดยวินิจฉัยวาขั้นตอนการ
ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการยังไมครบถวนตามสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการจึงยังไมมีอํานาจทําคําชี้ขาด คําชี้ขาดจึงมิชอบดวย
กฎหมาย ศาลแพงจึงไมรับบังคับให ขณะนี้ IGC ไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลแพงตอศาลฎีกา และคดีนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา 

 จากขอเท็จจริงขางตน ปตท. ไดเปนโจทกย่ืนฟอง IGC เปนจําเลยในศาลแพงใหรับผิดชอบกรณีบริษัทสงมอบงานลาชาเปนเหตุ
ให ปตท. เสียหาย  เปนเงินประมาณ 4,273.8 ลานบาท คดีอยูระหวางการสืบพยานจําเลย 

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 ปตท. และ IGC ไดจัดทําขอตกลงเพื่อทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันตอศาล เพื่อยุติคดีพิพาท
ทุกคดี โดย IGC ไดถอนคํารองบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ ปตท.ไดถอนฟองคดีแพงแลว คดีนี้จึงเปนอันยุติ  

7.2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอน้ํามันผานที่ดินเอกชน 

กรณีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอน้ํามัน  ศรีราชา - สระบุรี ผานที่ดิน
เอกชน โดยชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรายหางหุนสวนจํากัด  
สุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดย่ืนขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกใหชดใช
เงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซ่ึง ปตท.และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคา
เสียหายดังกลาว ขณะนี้หางฯ กับพวก ไดย่ืนหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่  10 มกราคม 2546 และ
นําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่ดําเนินการวางทอน้ํามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปน
การละเมิดทางปกครอง ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดย่ืนคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อเดือนมีนาคม 
2546 ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 48 และมาตรา 
49 หรือไม อยางไร ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยแลววา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และไดสงคดีกลับสูศาลปกครองเพื่อพิจารณา
ตอ ศาลปกครองไดนัดคูความยื่นคํารองเพิ่มเติม กอนจะมีคําส่ังยุติการสืบขอเท็จจริงจากคูความตอไป คดีอยูในการพิจารณาของศาล           
ปกครองกลาง  
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของบริษัท 

8.1.1 หุนสามัญ 
ณ ปจจุบัน ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,837,245,725 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

โดยเปนทุนชําระแลว 27,972,457,250  บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,797,245,725 หุน 

8.1.2 พันธบัตรและหุนกู 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศที่อยูในรูปพันธบัตร ปตท. ที่คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลังจํานวน 

49,400 ลานบาท และที่อยูในรูปพันธบัตรและหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมคํ้าประกันจํานวน 55,000 ลานบาท รวมพันธบัตรและหุนกู 
ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 104,400 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลังไม  
คํ้าประกัน จํานวนเทียบเทา 30,367 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตรและหุนกู สามารถสรุปไดดังนี้ 

พันธบัตรและหุนกู จํานวน 
(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 
ไถถอน 

หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท.คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 49,400 ป 2549-2563 ไมมี 

 
พันธบัตรและหุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน 
- พันธบัตรในประเทศ 
- หุนกูในประเทศ  1/ 
- หุนกูตางประเทศ 2/  3/ 
รวม 

 
5,000 

50,000 
30,367 
85,367 

 
ป 2550-2552 
ป 2553-2562 

ป 2578 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท. 135,767   
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AA+ (tha)”  แนวโนมเครดิตเปนบวก 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “A2” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโนมเครดิตมีเสถียรภาพ 

8.2 ผูถือหุน 

ปตท. มีโครงสรางผูถือหุนดังนี้ 
รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 

ทุนจดทะเบียน     2,837     28,372 - 
ทุนชําระแลว (ณ 20 กรกฎาคม 2548) 
    - กระทรวงการคลัง 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ.กรุงไทย 
    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 2,797 
 1,468 
   218 
   218 
    893 

 27,972  
 14,677  
   2,179 
   2,179 
   8,937 

 100.0 
 52.5 
 7.8 
 7.8 
 31.9 

ทุนที่ยังไมชําระ       40       400  
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 ทั้งนี้ รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2548 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2548 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2548) เปนดังนี้ 

ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลัง  1,467,750,743  52.48 
2.  กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง  435,800,000  15.58 
3.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  41,357,392  1.48 
4.  BARCLAYS BANK PLC  35,125,000  1.26 
5.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  32,616,368  1.17 
6.  NORTRUST NOMINEES LTD  26,832,736  0.96 
7.  สํานักงานประกันสังคม  25,041,900  0.90 
8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON  24,652,899  0.88 
9.  GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C  21,658,100  0.77 

10.  กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ  21,220,550  0.76 
 
8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตางๆ ตามที่บริษัทไดกําหนดไว  
โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน  ความจําเปน  และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตดวย  เมื่อคณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะ
กรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด     
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดตั้งสํารองตามกฎหมายแลว  
บริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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ผูตรวจสอบบัญชี ผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

    คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   แผนและ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการผูจัดการใหญ 
(กผญ.) 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 

บริหารจัดการผาน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูจัดการฝาย 

รอง กผญ. 
กลยุทธและ
พัฒนาองคกร 

รอง กผญ.  
การเงินและ
บัญชีองคกร 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจปโตร 
เคมีและการกลั่น 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจน้ํา

มัน 

รอง กผญ.  
กลุมธุรกิจ 

กาซธรรมชาติ 

รอง กผญ.
บริหารองคกร 

 

 คณะกรรมการ 11 คณะ 

สํานักตรวจสอบ 

กลยุทธองคกร 
  พัฒนาธุรกิจและ 

เทคโนโลยี 
     ศูนยบริการ 

สารสนเทศ 

     ทรัพยากร 
   บุคคลองคกร 

  สํานักกฎหมาย 

   จัดหาและตลาด 

   บริหารโครงการ   แผนและบริหาร 

 ระบบทอสง 
กาซธรรมชาติ 

   แยกกาซ 

  วางแผน 

  บัญชีและสินเชื่อ 

  การตลาดขายปลีก 

  การตลาดพาณิชย 

 ปฏิบัติการคลัง 

   ปโตรเลียม 
  จัดหาและจัดสง 

   บริษัทในเครือ 

   บริหารโครงการ 
     การเงินองคกร 

   กาซธรรมชาติ 

วางแผน 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 

1.  ผูชวย กผญ. 

3.  ผูชวย กผญ. 

1.  ผูชวย กผญ. 1.  ผูชวย กผญ. 1.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

3.  ผูชวย กผญ. 

4.  ผูชวย กผญ. 

5.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

6.  ผูชวย กผญ. 

5.  ผูชวย กผญ. 

4.  ผูชวย กผญ. 

3.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

1.  ผูชวย กผญ. 

2.  ผูชวย กผญ. 

1.  ผูชวย กผญ. 

*  รอง กผญ.    =  รองกรรมการผูจัดการใหญ 

   ธรรมชาติ 

**  ผูชวย กผญ.  =  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
การคาระหวางประเทศ 

พัฒนาธุรกิจองคกร 
 2.  ผูชวย กผญ. 

สําหรับยานยนต 
กาซธรรมชาติ 

6.  ผูชวย กผญ. 

  และตางประเทศ 

9. การจัดการ  ณ  31 ธันวาคม 2548 

9.1 โครงสรางการจัดการองคกร 
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 โครงสรางการจัดการของ ปตท. ประกอบดวย คณะกรรมการ ปตท. และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 4 คณะ ชวย  
กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะ
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผูจัดการใหญเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผานคณะกรรมการจัดการ 11 
คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

9.2 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 มีจํานวน 14 ทาน 
ประกอบดวย 

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 13 ทาน (และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 9 ทาน ซ่ึงเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ) 
• กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน 

 รายชื่อคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดวย 

 ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง 

 1. นายเชิดพงษ  สิริวิชช ประธานกรรมการ 9 เม.ย. 47 
 2. นายศุภรัตน  ควัฒนกุล กรรมการ 12 เม.ย. 48 
 3. นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 
 4. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 9 เม.ย. 47 
 5. นายพัฒเดช  ธรรมจรีย กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 
 6. พล.อ. ชัยศึก  เกตุทัต กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 
 7. นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 

 8. นายโอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 
 9. นายประพันธ  นัยโกวิท กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 
 10. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 28 ก.ค. 48 

(แทนนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ) 
 11. นายเมตตา  บันเทิงสุข กรรมการ 9 เม.ย. 47 
 12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ กรรมการอิสระ 9 เม.ย. 47 
 13. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 
 14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการและเลขานุการ 10 ส.ค. 46 
 หมายเหตุ กรรมการ 1 ทาน คือ นายพละ  สุขเวช  ลาออกเมื่อวันที่  22 กันยายน 2548  เนื่องจากอายุครบ 65 ปบริบูรณ  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของ
กรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หัวขอที่ 9 การจัดการ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 135  

• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษัทในเครือ บริษัทรวมทุน หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นัยรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่ปรึกษาตรวจ
สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท.  บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวมาแลว  เปนเวลาไมนอย
กวา  2  ป 

• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ  เชน  เปนลูกคา  คูคา  เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้เงินกู เปนตน รวมทั้งไมมี         
ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ ปตท. บริษัท
ในเครือ  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ 

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผล
ประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ปตท.  ในป 2548  เปนดังนี้ 
 

จํานวนหุน (หุน) 
ลําดับ รายชื่อกรรมการ 

31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

จํานวนหุน 
เพิ่ม(ลด) ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1. นายเชิดพงษ  สิริวิชช - - -  
2. นายศุภรัตน  ควัฒนกุล - 2,000 - รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548 
3. นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ - - -  
4. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 10,000 10,000 -  
5. นายพัฒเดช  ธรรมจรีย - - - รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548 
6. พล.อ. ชัยศึก  เกตุทัต - - -  
7. นายอําพน  กิตติอําพน - - - รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548 
8. นายโอฬาร  ไชยประวัติ - - -  
9. นายประพันธ  นัยโกวิท - - -  

10. นางพรรณี  สถาวโรดม - 4,000 - รับตําแหนงเมื่อ 28 ก.ค. 2548 
11. นายเมตตา  บันเทิงสุข - - -  
12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ - - -  
13. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช - - - รับตําแหนงเมื่อ 12 เม.ย. 2548 
14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 345,820 325,820 (20,000)  
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กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 

จํานวนหุน  (หุน) 
ลําดับ รายชื่อกรรมการ 31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

จํานวนหุน 
 เพิ่ม(ลด)ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1.  นายมนู  เลียวไพโรจน 380,000 380,000 - ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48 

2.  พล.ต.อ.สันต  ศรุตานนท 2,600 2,600 - ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48 

3.  นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต - - - ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48 

4.  นายสันทัด  สมชีวิตา - - - ครบวาระเมื่อวันที่ 12 เม.ย.48 

5.  นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ - - - ลาออกเมื่อ 31 พ.ค. 2548 

6.  นายพละ  สุขเวช - - - ลาออกเมื่อ 22 ก.ย.  2548 

 บริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการใหญ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท  
และกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว ดังนี้ 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของ        

ที่ประชุมผูถือหุน 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  และจะแตงตั้งรองประธานกรรมการก็ได  

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทซ่ึงรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงค  

ขอบังคับ  และมติที่ประชุมผูถือหุน 
• กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 
• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท รวมทั้ง

ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด 
• จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ     

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประ

สิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
• ทําการประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ  และกําหนดคาตอบแทน  ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 
• ดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทอยางเหมาะสม 
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• ใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  โปรงใส  นาเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง 
• เปนผูนําและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานที่ดี 

การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และมีกรรมการ
ที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการบริษัทอยางนอย 1  คน  ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน  โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับ
กําหนด 

  อนึ่ง ในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระเพิ่มเปนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง  และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
 (2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนในปที่สามและปหลังๆตอไป  ใหกรรมการคน
ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ  กําหนดไวดังนี้ 
• ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบ

หมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซ่ือสัตย  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
ใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปนี้ดวย 

• ดําเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 
• บรรจุ  แตงตั้ง  ถอดถอน  โยกยาย  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจาง  ตลอดจน

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ       
เทียบเทาขึ้นไป  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 
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• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ตอคณะกรรมการ
เพื่อขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการใน
ทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ไดมีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว  ดังนี้ 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและขอบเขตอํานาจ  
ดังตอไปนี้ 

• เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ังและมติที่
ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  ส่ังการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสารคําส่ัง
หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  ตลอดจนใหมีอํานาจกระทํา
การใดๆที่จําเปนและสมควร  เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนง รวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อนลด ตัดเงิน
เดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําส่ังที่คณะกรรมการของ
บริษัทกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ข้ึนไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของ
พนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท  โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบ  ขอกําหนด  
หรือคําส่ังที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/
หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

 ทั้งนี้  การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได  หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวนได
สวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆกับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 
9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงตั้งจากกรรมการ ปตท. ซ่ึงมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน ตองมีความรูดาน
บัญชีและการเงิน ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง  
1.นายโอฬาร  ไชยประวัติ ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 
2.นายประพันธ  นัยโกวิท กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ 
3.นายพัฒเดช  ธรรมจรีย กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 
4.นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 

โดยมีนายตระกูล  ฉัตรดรงค   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
• พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้ง  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง              

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน    

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเปนประจําเดือนละครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะ
มีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี  ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

 
9.4 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544  ประกอบดวยกรรมการ 3ทาน  ซ่ึง
ปจจุบันประกอบดวย กรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง  

1.นายศุภรัตน  ควัฒนกุล ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

2.นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

3.นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ทั้งนี้  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน เพื่อใหมีองคประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ ปตท. พรอมเหตุผล

ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา  นําเสนอเพื่อเสนอราย

ชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 โดยในป 2548  คณะกรรมการสรรหา  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 
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9.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544  ประกอบดวยกรรมการ  3  
ทาน  ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

2.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและสมเหตุ

สมผล  และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 โดยในป 2548  คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

9.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2547  ประกอบดวยกรรมการ
ที่เปนอิสระ  3  ทาน  ซ่ึงปจจุบันประกอบดวยกรรมการ  ดังรายชื่อตอไปนี้  
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง  
1.พลเอก ชัยศึก  เกตุทัต ประธานกรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
2.นายประพันธ  นัยโกวิท กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
3.นายพิษณุ  สุนทรารักษ กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ / เลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 
 
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 
• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะ

ตอคณะกรรมการบริษัท 
• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในป 2548  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  มีการประชุม  3  คร้ัง  และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 
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9.7 การบริหารจัดการ 

 ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท.  ซ่ึงปจจุบัน
ประกอบดวยสมาชิก  7  ทาน  ดังนี้ 

ช่ือตําแหนง ตําแหนง 
1.  กรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 
2.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร กรรมการ 
3.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินและบัญชีองคกร กรรมการ 
4.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ /เลขานุการบริษัท  เปนผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการจัดการฯ  มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ  1  คร้ัง  ซ่ึงในป 2548  มีการประชุมรวม 36  คร้ัง  และรายงานตอ
คณะกรรมการ ปตท.  
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธองคกรและ  
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  รวม
ทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพื่อนําไปสูการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 
• กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
• จัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 
• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมทั้งโครงสรางองคกรใน ปตท.  และ

บริษัทที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากนี้  ปตท.ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  10  คณะ  เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาและจัดการ
ในเรื่องตางๆภายในบริษัทใหเปนไปดวยความถูกตอง  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปนี้ 

• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจน้ํามัน 
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
• คณะกรรมการจัดการของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
• คณะกรรมการการเงินและบัญชีองคกร 
• คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
• คณะกรรมการสินเชื่อของ ปตท. 
• คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
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• คณะกรรมการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

9.8 รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่  31  ธันวาคม  2548 
 (ประวัติผูบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ดังปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร 

3. นายพิชัย  ชุณหวชิร   รองกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินและบัญชีองคกร 

4. นายทรงวุฒิ  ชินวัตร รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร 

5. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 

6. นายชัยวัฒน  ชูฤทธ์ิ รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจน้ํามัน (แตงตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 48) 

7. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

8. นายวิโรจน  มาวิจักขณ รองกรรมการผูจัดการใหญ   
(กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) จนถึงวันที่ 7 
ธันวาคม 2548 ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษาบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ดํารงตําแหนงกรรมการอํานวยการ บริษัท ไทยออยล 
จํากัด (มหาชน) ) 

9. นายอดิเทพ  พิศาลบุตร รองกรรมการผูจัดการใหญ 
(กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) จนถึงวันที่  
7 ธันวาคม 2548 ไปดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.  
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ) 

10. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม  รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  การเงินองคกร (ตั้งแตวันที่  
7 ธันวาคม 2548) 

11. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูจัดการฝายบัญชี 

หมายเหตุ 1 นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกําจร  และนายปติ  ยิ้มประเสริฐ  เกษียณอายุ วันที่ 30 กันยายน 2548 
 2 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ไปดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ 
  สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 
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 การถือหลักทรัพยของผูบริหาร 

จํานวนหุน (หุน) 
ลําดับ ช่ือ -นามสกุล 31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

จํานวนหุน 
  เพิ่ม (ลด) 

ระหวางป(หุน) 
หมายเหตุ 

1. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 95,030 70,030 (25,000)  
2. นายพิชัย  ชุณหวชิร 33,080 - (33,080)  
3. นายทรงวุฒิ  ชินวัตร 16,876 16,876 -  
4. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 124,630 124,630 -  
5. นายชัยวัฒน  ชูฤทธ์ิ - 68,000 - แตงตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 48 
6. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน 101,980 101,980 -  
7. นายวิโรจน  มาวิจักขณ 101,980 101,980 -  
8. นายอดิเทพ  พิศาลบุตร 78,809 28,809 (50,000) แตงตั้งเมื่อ   

1 เม.ย. 48 
9. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม - 5,132 - แตงตั้งเมื่อ 7 ธ.ค. 48 

10. นางปริศนา  ประหารขาศึก 29,363 29,363 -  

 ผูบริหารเกษียณอายุและยายงานระหวางป 

จํานวนหุน (หุน) 
ลําดับ ช่ือ -นามสกุล 31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

จํานวนหุน 
 เพิ่ม (ลด)  

ระหวางป(หุน) 
หมายเหตุ 

1. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกําจร 78,208 88,208 10,000  
2. นายปติ  ย้ิมประเสริฐ 98,820 98,820 -  
3. นางสาวปนัดดา  กนกวัฒน 60,365 60,365 - Secondment เปนรอง

กรรมการผูจัดการใหญ 
สายงานการเงินและบัญชี 
บมจ. ปตท.เคมิคอลฯ 

 
ขอมูลเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  มีดังนี้ 

 ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ 1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา 
ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทํานองเดียวกัน 2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยและ 3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคล
ลมละลาย   หรือถูกพิทักษทรัพย 
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9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 ในป 2548 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 12 /2548 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2548 ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เสนอ  เพื่อใชในการประเมินผลตนเองของ
คณะกรรมการ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และสามารถ
นําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating  รวม 3 แบบ  โดยมีเกณฑการประเมินผล  คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้ 

 มากกวา 85% = ดีเย่ียม 
 มากกวา 75% = ดีมาก 
 มากกวา 65% = ดี 
 มากกวา 50% = พอใช 
 ต่ํากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  โครงสราง
ของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจัดเตรียมและดําเนินการประชุม 
(Board Meeting) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญจัดทําไดดีเย่ียม/
เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเย่ียม  เทากับ  91.52%   

 2  แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการ
กระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) /  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได  
(Equitable Treatment) / มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูล  (Transparency)  / การมีวิสัย
ทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) / การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวากรรมการสวนใหญถือปฏิบัติเปน
ประจํา คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเย่ียม เทากับ   94.84%   

 3.  แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)   ประกอบดวย 9 หัวขอ  คือกรรมการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจของ ปตท. เปนอยางดี / กรรมการใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่ไมขัดตอหลักการปฏิบัติที่ดี และเปนประโยชนตอ ปตท. /  
กรรมการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและสรางสรรคในมุมมองตาง ๆ /  กรรมการใหขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ / กรรมการมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. โดยใหขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น ที่นําไป
สูการปฏิบัติที่ถูกตองและเสมอภาค /  ในกรณีที่กรรมการอาจอยูในฐานะที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง             
ผลประโยชน กรรมการจะขอไมเขาประชุมในวาระนั้นๆ  หรือของดออกเสียง  /  กรรมการไดมีการศึกษาขอมูล ระเบียบวาระการ
ประชุมที่จัดสงใหลวงหนากอนการประชุม /  กรรมการเขารวมประชุมตามเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ  หากมีความจําเปนจะขอลา
การประชุมตอประธานกรรมการลวงหนา / กรรมการใหเกียรติและเคารพสิทธิของกรรมการทานอื่น 
  สรุปผลการประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 9 หัวขอ เห็นวากรรมการสวนใหญถือปฏิบัติ
เปนประจํา  คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเย่ียม  เทากับ  96.66%   
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9.10 คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  

 คาตอบแทนกรรมการ  :  ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนทําหนาที่ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะ
ทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง 
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับคาตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปตท.ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังนี้ 
 (1) คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
  ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2548 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ  แยกเปนดังนี้ 

1.  คาเบี้ยประชุม 
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
 - เบี้ยประชุม  คร้ังละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงตั้ง คือ 
 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  
  - เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) และเลขานุการฯ ไดรับ 
   เบี้ยประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

  1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกําหนด 
 คาตอบแทน  และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กําหนดเบี้ยประชุมครั้งละ 24,000 บาท  
  (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  

  1.2.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไดรับสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25 
2. เงินโบนัสกรรมการ ปตท.ประจําป 2548 : เงินโบนัสไดกําหนดใหสะทอนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือ

กําไรสุทธิของ ปตท. โดยกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,200,000 บาทตอป  ใหคํานวณจายตามระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง และประธานฯ ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   
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 ทั้งนี้ ในป 2548 สรุปคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล  มีรายละเอียดดังนี้ 

ลํา 
ดับ รายนาม ระยะเวลา 

ดํารงตําแหนง 

จํานวน 
วัน 

(365 วัน) 
โบนัส เบี้ยประชุม 

กรรมการฯ 

เบี้ยประชุม 
อนุ 

กรรมการฯ 

สรุป 
คาเบี้ย 
ประชุม 

รวม 
คา 

ตอบแทน 

1  นายเชิดพงษ สิริวิชช 1 มค.-31 ธค.48 365 1,500,000.00    781,250.00  - 781,250.00   2,281,250.00  

2  นายสมชาย วงศสวัสดิ์ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    550,000.00  - 550,000.00   1,750,000.00  

3  นายพิษณุ สุนทรารักษ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    585,000.00  108,000.00  693,000.00   1,893,000.00  

4  นายโอฬาร ไชยประวัติ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00  412,500.00  1,037,500.00   2,237,500.00  

5  นายประพันธ นัยโกวิท 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00  398,000.00  1,023,000.00   2,223,000.00  

6  นายเมตตา บันเทิงสุข 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    590,000.00  - 590,000.00   1,790,000.00  

7  พลเอก ชัยศึก เกตุทัต 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00    85,000.00  710,000.00   1,910,000.00  

8  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    605,000.00    44,000.00  649,000.00   1,849,000.00  

9  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00  - 625,000.00   1,825,000.00  

10  นายศุภรัตน  ควัฒนกุล 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    450,000.00    30,000.00  480,000.00   1,347,945.21  

11  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    490,000.00  240,000.00  730,000.00   1,597,945.21  

12  นายอําพน  กิตติอําพน 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    490,000.00  - 490,000.00   1,357,945.21  

13  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    470,000.00  240,000.00  710,000.00   1,577,945.21  

14  นางพรรณี  สถาวโรดม 28 กค.-31 ธค.48 157 516,164.38    270,000.00  - 270,000.00      786,164.38  
   กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 

1  นายมนู เลียวไพโรจน 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00    50,000.00  185,000.00  517,054.79  

2  พล.ต.อ.สันต ศรุตานนท 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00    25,000.00  160,000.00  492,054.79  

3  นายพละ สุขเวช 1 มค.-21 กย.48 264 867,945.21    400,000.00    44,000.00  444,000.00  1,311,945.21  

4  นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79      90,000.00    30,000.00  120,000.00  452,054.79  

5  นายสันทัด สมชีวิตา 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00    50,000.00  185,000.00  517,054.79  

6  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 1 มค.-30 พค.48 150 493,150.68    235,000.00    40,000.00  275,000.00  768,150.68  
รวมทั้งสิ้น   17,777,260.27 8,911,250.00 1,796,500.00 10,707,750.00 28,485,010.27 
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 สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป 2547 และป 2548 
    หนวย  :  บาท 

ป 2547 ป 2548 คาตอบแทน 
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม 15 9,207,500.00 (15) 14 10,707,750.00 
โบนัสรวม 15 13,725,000.00 (15) 14 17,777,260.27 
รวม  22,932,500.00  28,485,010.27 
 
 คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับ 
ผลการดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ( PA : Performance  Agreement ) โดยกรรมการผูจัดการใหญ  และผู
บริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวชี้วัด และตั้งคาเปาหมาย (KPIs  :  Key Performance Indicators) ไวแตละป เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับโดยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเปนผูพิจารณา กําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานของกลุมธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งส้ิน 8 ทาน ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. ในรอบป
2548 เปนเงินจํานวนรวมทั้งส้ิน 67,306,295.11 บาท (ไมรวมผูบริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุนและรับคาตอบ
แทนที่บริษัท)  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  
              หนวย  :  บาท 
 

ป 2547 ป 2548 คาตอบแทน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 
เงินเดือนรวม 8 42,554,040.00 8 45,135,600 
โบนัสรวม 8 17,730,850.00 8 22,170,695 
รวม  60,284,890.00  67,306,295 

 
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  

                  หนวย  :  บาท 
ป 2547 ป 2548 คาตอบแทน 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7 3,008,004.00 7 3,062,216.00 
รวม 7 3,008,004.00 7 3,062,216.00 
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9.11 ทรัพยากรบุคคล 
 ปตท. ตะหนักเสมอวาความสําเร็จขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ  ดังนั้น ปตท. จึงมุงมั่นที่จะพัฒนา และ     
ปรับปรุงระบบการบริหาร  รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  และเปนไปตาม
มาตรฐานของกลุมธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ ปตท. ที่จะพัฒนาและเสริมสราง ปตท. ใหไปสู
องคกรแหงความเปนเลิศ (High-Performance Organization)   
 จํานวนพนักงาน ปตท.  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2548  เทากับ 3,248 คน  ทั้งนี้ ตลอดป 2548 ปตท. ไดใหความสําคัญตอการ
บริหารอัตรากําลังพนักงานเพื่อรองรับการขยายการดําเนินงานและการลงทุนในกลุมธุรกิจตางๆของ ปตท. ที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนา
ของประเทศ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และสายงานการคาระหวางประเทศ 
นอกจากการใหความสําคัญตอการบริหารอัตรากําลัง พนักงาน  ใหเหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจแลว   ปตท. ยังมุงเนนนโยบาย
การพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งการปรับขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบไดมากขึ้น  
 
 (1)  จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคคลากร 
  จํานวนบุคคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 รายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : คน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กลุมธุรกิจ 

ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม 
1. กาซธรรมชาติ 829 829 963 963 
2. น้ํามัน 1,394 1,394 1,302 1,302 
3. ปโตรเคมี     42     42 51    51 
4.    สนับสนุน และปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  805 1) 745 2) 932 1) 840 2) 
5.  บริษัทยอยและกิจการรวมคา - 1,797 - 4,687 
   รวม 3,070 4,807 3) 3,248 7,843  

1)  รวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
2)  ไมรวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

    3)  ไมรวมพนักงานของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด และพนักงานของบริษัท Alliance Refining Company Limited 
   
  คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
 หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2547 ป 2548 
เงินเดือนรวม 1,915,748,973.02 2,020,836,159.33 
โบนัสรวม 945,871,758.41 996,368,672.00 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 189,211,075.66 199,951,973.02 
อื่นๆ (ถามี) 948,801,075.44 800,492,308.37 
รวม 3,999,632,882.53 4,017,649,112.72 
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(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

 ปตท. ไดจัดคาตอบแทนอื่น ๆ ใหกับพนักงาน  เชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด  คาลวงเวลา ฯลฯ  และนอกเหนือจาก
คาตอบแทนอื่นๆ ดังกลาวแลว ในป 2548 ปตท. ยังไดขออนุมัติจัดสรรสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) จํานวน 40,000,000 หนวย ให
แก กรรมการผูจัดการใหญ   ผูบริหาร  พนักงาน  ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อ
เปนการสรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนสรางความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซ่ึงจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ธุรกิจของ ปตท. ตอไป  ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน แตละคนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 4 ฉบับ หนึ่งฉบับมีจํานวน
หนวยเทากับรอยละ 25 ของจํานวน Warrant ทั้งหมดที่ตนไดรับ  โดยผูบริหาร และพนักงาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ที่ไดรับ 
โดยซื้อเปนหุนสามัญไดครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 1 ป นับจากวันที่ ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้งสามารถแปลงสิทธิของ 
Warrant ฉบับที่ 2 , 3  และ 4 ที่ไดรับโดยซื้อเปนหุนสามัญไดเมื่อครบกําหนดปที่  2 ,3 และ 4 นับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย 
Warrant ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพื่อซ้ือเปนหุนสามัญแตละฉบับได ในวันทําการ
สุดทายของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ Warrant และ Warrant จะหมดอายุลงเมื่อครบกําหนด 5 ปนับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย 
Warrant   

 (3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance Organization)   ปตท. จึงกําหนดวิสัยทัศนในการใหความสําคัญ
กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักวา พนักงานทุกคน คือ  พลังขับเคลื่อนสําคัญที่จะทําให ปตท. ทะยานสูความเปน
เลิศบนเสนทางการดําเนินธุรกิจ  สามารถที่จะกาวขามปญหาอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  และนําองคกรไปสูจุด
หมายที่กําหนดไว  โดยในป 2548 ปตท. ไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลใหเต็มศักยภาพเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุ
ประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่  รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาใน
หนาที่การงาน และเติบโตไปพรอม ๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย  ซ่ึงประกอบดวย  

  เรียนรูถายทอด เพื่อมุงสู Learning Organization  

  องคกรที่ตองการประสบความสําเร็จอยางย่ังยืนยาวนาน  จะตองมุงพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถศักยภาพของทั้ง
พนักงาน ทีมงานและองคกร อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะไดมาซึ่งผลลัพธที่พนักงานทุกคนในองคกรตองการรวมกัน  

  เพื่อใหระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ในป 2548 ปตท. จึงไดนํา
หลักการของ Learning Organization  โดยการจัดอบรมใหกับผูบริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนา  
และปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําใหพนักงานทุกระดับเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการเปน High Performance Organization  

  เปาหมายและทิศทาง  คือ  หลักสําคัญในการบริหารงาน 

  ปตท. ตะหนักวา เพราะพนักงานทุกคนคือผูที่จะชวยขับเคลื่อนองคกรใหไปสูทิศทาง และเปาหมายที่องคกรกําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ปตท. จึงไดใหมีการกําหนดกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน (Vision) และทิศทางองคกร       ( Corporate 
Direction) เปนประจําทุกป โดยผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของทั้งหมดไมวาจะเปนสายงานที่ดําเนินธุรกิจ
หลัก และสายงานสนับสนุนจะมารวมประชุมหารือและกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรรวมกัน หลังจากนั้นจะมีการถายทอด 
ทิศทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ เพื่อกําหนดเปนกลยุทธธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ  (Business Plan) 
รวมทั้งแผนการใชงบประมาณที่มีความสอดคลองกับทิศทางที่องคกรกําหนด    
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  ในป 2548 พนักงาน ปตท. ทุกระดับจะตองกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด (KPIs - Key Performance Indicators) ให
สอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององคกร หนวยงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้งนี้  วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่
พนักงานกําหนดนั้น จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละบุคคล   

  กรรมการผูจัดการใหญไดแสดงความคิดเห็นในหัวขอ Performance Management ไวดังนี้ 

  “ในการบริหารงาน กิจการ หรือธุรกิจใดๆ เราจะตองรูวาเราจะบริหารเพื่อใหเกิดผลอะไร ตองการอะไรจากการบริหาร
งานนั้น ซ่ึงหมายถึงการกําหนด Corporate Vision  หรือวิสัยทัศนขององคกร เพราะสิ่งนั้นคือภาพใหญที่ทุกคนในองคกรตองมองเห็น
รวมกัน เห็นภาพเดียวกัน เพราะในองคกรขนาดใหญ เชน ปตท. หากแตละคนเห็นภาพที่แตกตางกันแลวแตละคนเดินไปหาภาพของตน
เอง องคกรโดยรวมก็คงจะเคลื่อนตัวไปอยางไรทิศทาง และเชื่องชา หรือในที่สุดอาจจะไมสูจุดหมาย หรือภาพที่แทจริงที่องคกรตองการ
ได”  

  มุงสรางพนักงานใหเข็มแข็งดวย  E - Learning  

  การมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ (High Performance  Organization) ใหประสบความสําเร็จนั้น  บุคลากรของ ปตท. 
จะตองมีความรูในทุกประเด็นของการดําเนินธุรกิจ และดวยดําริของกรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับจึงเนนยํ้าให ปตท. 
ปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาบุคลากรจากระบบการฝกอบรมในหองเรียนเปนระบบการเรียนรูดวยตนเอง (Self  Development) โดยใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ที่พนักงานสามารถเรียนรูไดดวยตนเองผาน
ระบบ Intranet และระบบดาวเทียม โดยการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส จะไมมีขอจํากัดทางดานสถานที่ เวลา และสามารถ
ประหยัดคาใชจายใหแกองคกร  ซ่ึงในเรื่องนี้กรรมการผูจัดการใหญ ไดใหขอคิดกับพนักงานไวดังตอไปนี้ 

  “การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จะเปนวิธีการหนึ่งที่นําพาพวกเราทุกคนไปสูการเพิ่มศักยภาพ 
พัฒนาความรู ความสามารถใหกับพนักงานเอง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และไดผลงานตามที่องค
กรตองการ”  

  มุงเนนทําความเขาใจ หลักการ Competency ที่องคกรคาดหวัง 

  ปตท. ไดนําระบบ Competency มาเปนกลไกสําคัญในการบริหารองคกร โดยไดนําไปใชในระบบการคัดเลือก ระบบ
การสรรหา ระบบพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงาน  ซ่ึงในป 2548 ปตท. ไดเนนการสรางความเขาใจในความสําคัญของ 
Competency ที่มีตอพนักงานและองคกร ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันใหระบบสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
นอกจากการสรางความเขาใจถึงความสําคัญของระบบแลว ปตท. ยังไดปรุงปรุงระบบการพัฒนาและบริหารบุคคลใหเชื่อมโยงกับระบบ 
Competency มากขึ้น อาทิ เชน การกําหนดหลักสูตรฝกอบรมใหสอดคลองกับการพัฒนาCompetency    การกําหนด Competency ให
สอดคลองกับระบบ Career Management   เปนตน   ทั้งนี้ ปตท. คาดหวังวาระบบการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลที่เชื่อมโยงกับ
ระบบ Competency นั้น  จะสนับสนุนและผลักดันใหพนักงานพัฒนาศักยภาพ และความสามารถตามความตองการของพนักงานและ
องคกร  ซ่ึงจะนํา ปตท. ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด 

  บริหารสายอาชีพใหสอดคลองกับความตองการ และทิศทางของ ปตท. 

  เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาพนักงานใหมีความรู  ความสามารถ เพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจในอนาคต  ปตท.จึง
ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาระบบบริหารสายอาชีพของพนักงานใหสอดคลองกับความตองการและทิศทางการดําเนินงานขององคกร  ทั้งนี้ 
วัตถุประสงคในการกําหนดการบริหารสายอาชีพเพื่อมุงเนนใหพนักงานมีความรู  ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพ โดยจะกําหนดแนว
ทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อใหเกิดการเรียนรู การพัฒนาและฝกอบรมที่เหมาะสม พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่
ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหมที่พนักงานไดหมุนเวียนไป 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

 นับตั้งแต ปตท.แปลงสภาพเปนบริษัทจํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อปลายป 2544 
เปนตนมา ปตท. ไดบริหารกิจการดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด จนไดรับการจัดอันดับในระดับดีมากจากองคกร/หนวยงาน/
สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงตัวอยางในป 2547 และ2548 ที่ผานมา  สรุปไดดังนี้ 
  การจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดย บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จํากัด (ทริส) ในป 2547 ซ่ึง
เปนปแรกของการเขารับการจัดอันดับ ปตท.ไดรับคะแนนรวม 8.19 จัดอยูในเกณฑ “ดีมาก”  โดยผลการจัดอันดับดังกลาวใชอางอิงได
ภายในระยะเวลา  2  ป 
  รางวัล Best Managed Companies and Corporate Governance Polls  โดยนิตยสาร Asia Money  ฉบับ Dec. 2004 – 
Jan. 2005 
  รางวัล Best in Corporate Governance  โดยวารสาร The Asset  ฉบับ March 2005  Vol. 7 No. 3   
  รางวัล Best Managed Companies in Asia โดยนิตยสาร Euromoney  ฉบับ December 2005  Vol. 36 No. 440 
  รางวัล Best Corporate Governance Report  โดยวารสารการเงินธนาคารรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสถานีโทรทัศน ซีเอ็นบีซี  ในงาน SET AWARD 2005 
  รางวัลการใหความสําคัญตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Commitment to social and/or Environmental Issues)  โดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย รวมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในงาน Thailand Corporate 
Excellence Awards 2004 
  รางวัลคณะกรรมการแหงป – ดีเลิศ  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD / ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย / สภาหอการคาแหงประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย / สมาคมธนาคารไทย  และสมาคมบริษัท             
จดทะเบียน ในงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2547/2548  ซ่ึง ปตท.ไดรับรางวัลตอเนื่องเปนครั้งที่ 2 
 
 คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจ
การที่ดี 15 ขอ และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มาเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกร
ใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน  โดย ปตท.ไดมีการกําหนดไวในขอ
บังคับของ ปตท. วา  “บริษัทฯ ตองจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะ
กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ได    
มาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” และจากขอบังคับบริษัทดังกลาว ไดมีการจัดทําเปนระเบียบบริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
พรอมทั้งจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และในป 2548 นี้ ปตท.ไดดําเนินการปรับปรุงคูมือดังกลาว  โดยถือเปน
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2548 และใชเปนฉบับปจจุบัน  ซ่ึงการปรับปรุงคูมือฯดังกลาวก็เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากล
ปฏิบัติย่ิงขึ้น โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการไดดังนี้ 
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 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
สอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดวย  ตอมาในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดตั้ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อชวยสงเสริมและกลั่นกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการ
บริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังนั้น ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม  4 คณะ  เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยาง
รอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม 
มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใสและตรวจสอบได คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
และหนาที่รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปน
ลายลักษณอักษรไวอยางชัดเจน  ทั้งนี้  รายละเอียดของกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง  4  คณะไดกลาวไวในขอ 9.3,  9.4,  9.5 และ 9.6 แลว 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.ไวดังนี้ 

1. คณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  และพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ  ที่ดีของ 
ปตท . ทั้ ง 6 ประการ คือ  Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create 
Long Term Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะ
กรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  และผูถือหุนอยางเปนธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท.จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระ  และมีการจัดแบงบทบาท
หนาที่ระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ ปตท. 
โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม  รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อ
ใหมั่นใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน 

5. คณะกรรมการ ปตท.อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงานที่
มีความสําคัญอยางรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท. ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการฯ  

7. คณะกรรมการ ปตท.เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อใหคณะกรรมการฯ ผูบริหาร พนักงาน รวม
ถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและ
ทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท.  ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน  มีหนวยงานประชา
สัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. ผูถือหุน ปตท.จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทางในการ  
ส่ือสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 
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10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสม  และมี
กระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เปนธรรม 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดจรรยาบรรณ  และขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ  รวมทั้งไดพิจารณา    
ทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.ฉบับเดิม เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลปฏิบัติย่ิง
ข้ึน โดยการจัดลําดับหัวขอและเพิ่มเติมสาระใหครบถวน  และมีเนื้อหาครอบคลุมสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี        
ดังกลาวขางตน และจัดพิมพเปนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548  เพื่อให
กรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงาน    ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตอไป   

 ปตท. มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานเขารับการอบรมกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย  และ
สถาบันอื่น ๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการ  โดยแจงใหกรรมการ
ทราบ และพิจารณาสมัครเขารับการอบรมอยางตอเนื่องตลอดป   

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ ปตท. ยังจัดใหมีการทบทวนวิธีการประเมินผลตนเองของกรรมการใหมีความละเอียดมากขึ้นกวา
ปกอน  คือในป 2548 ไดจัดใหมีแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) เพิ่มขึ้นอีก 1 แบบ รวมเปนแบบประเมินผลฯ 
ทั้งส้ิน 3 แบบ ไดแก แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  และแบบประเมินผลราย
บุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในปที่ผานมา และนําผล
การประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป  ซ่ึงไดเปดเผย
ไวในหัวขอ 9.9 แลว 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกลั่นกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อโดยให 
ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง  โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน   ชวยดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และ
เปนผูจัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับ
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ   ทั้งนี้  การดําเนินงานในป 2548 ปตท.ไดตกลงกับกระทรวงการคลังขอนําขอเสนอแนะ
จากผลการจัดอันดับของทริสมาดําเนินการปรับปรุงแกไข  และนําผลการปรับปรุงไปใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลการดําเนิน
งานประจําป (Performance Agreement : PA)  สําหรับกิจกรรม เชน การจัดอบรม “แนวปฏิบัติในการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการที่
ดีของผูบริหารและพนักงาน ปตท.”  โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากศูนยพัฒนาการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด        
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มาเปนผูบรรยายใหความรูกับพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ   ไดแก หนวยงานจัดซ้ือ หนวยงานที่ตอง
ติดตอกับลูกคา และคูคา  เปนตน  การส่ือความใหกับผูที่เกี่ยวของทุกระดับทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และหนวยงานที่เกี่ยว
ของ โดยการจัดแสดงนิทรรศการใหความรู   จัดทําคูมือฯ ฉบับพกพาที่มีเนื้อหากระชับและเขาใจงาย   รวมทั้งสรางบรรยากาศของการ
รณรงคฯ ผานสื่อตางๆ ภายในในองคกร เชน การจัดนิทรรศการ  การจัดทําเว็บไซท CG ที่มีขอมูลครบถวนและเปดโอกาสใหผูสนใจ
ติดตอสอบถามได   จัดรายการเสียงตามสาย  จัดทําวิดีทัศนเพื่อใชส่ือความฯ  จัดใหมีคอลัมนเกี่ยวกับ CG  ในวารสารรายเดือน "PTT 
Spirit"  และจัดทํา   วารสาร “CG Digest”  ผานทาง e-mail ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่เกี่ยวกับ CG  รวมทั้งให
ความรูและมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ซ่ึงไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี  และในป 2548 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี  ไดกําหนดใหมีการแปลคูมือกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เปนภาษาอังกฤษ  เพื่อใชเผยแพรใหกับนัก       
ลงทุนและผูสนใจตางชาติ  และผูมีสวนไดสวนเสียนําไปใชประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงได โดยจะเผยแพรในเว็บไซทของ ปตท.  
ตอไปอีกดวย 
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 2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
  ปตท. ตระหนักเสมอวา ส่ิงที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมีนโยบาย
หรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับ และความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมตามที่กฎหมาย
กําหนด   

  ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของ 
ปตท. และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของ   ผูถือหุน 
หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือ
หุนเปนกรณีไป  

  ในการจัดประชุมผูถือหุน  คณะกรรมการ ปตท. ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในทุกเรื่อง  เร่ิมตั้งแตการจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุม     
ผูถือหุน และไดทําประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน 
และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวม
ประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ปตท.จะนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซทกอนลวง
หนา 30 วัน และในการจัดการประชุมฯ บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย ทั้งการมีเจาหนาที่คอย
ตอนรับอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  การใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน  การเปดบริการรับลงทะเบียน
กอนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง รวมถึงการจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย 

  การดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ปตท. ใหโอกาสผูถือหุนที่เทาเทียมกันทุกราย  โดยกอนเริ่มการประชุม 
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. การ 
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  ถาม
คําถามในแตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  โดยประธานฯ  และผูบริหารใหความสําคัญกับทุกคําถามและตอบ
ขอซักถามอยางชัดเจนและตรงประเด็น พรอมทั้งมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติและนับคะแนน
เสียง  รวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  2  ชั่วโมง   

  นอกจากนี้ ปตท.ยังมีหนวยงานฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department) ที่
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนิน
งาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝาย
บริหาร (MD & A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ ผลการดําเนินงานและแนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไดรับทราบอยางเทาเทียมกันอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  ผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง 
หรือผานทางเว็บไซทของ ปตท.  ซ่ึงมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ 
  ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต  ลูกคา       
ผูถือหุน และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยไดระบุไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับการคํานึงถึงสิทธิของผูมี
สวนไดเสีย ดังขอความบางสวนในวิสัยทัศนของ ปตท. ดังนี้ “..../เปนผูนําในภูมิภาคดวยความรับผิดชอบ เปนธรรม และใหผล
ประโยชน    ตอบแทนที่เหมาะสมตอผูมีสวนไดเสีย  ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี”  และไดกําหนดไวในระเบียบบริษัทฯ วาดวย
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2544 หมวด 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหารและพนักงาน ปตท.  และกําหนดไวใน     
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2548  สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของ
กลุมผู  มีสวนไดเสียแตละกลุมไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ปตท. ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน โดยถือเปนภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ   สรุปไดดังนี้ 

ผูถือหุน   : ปตท.มีความมุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยคํานึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี 

พนักงาน : ปตท.ถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนับสนุนพัฒนาความ สามารถใน
การทํางานระดับมืออาชีพ ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม เสมอภาคและ
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 

คูคา   :  ปตท.จะสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อเอื้อประโยชนรวมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอคูคา
อยางเครงครัด 

คูแขง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการ
คาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

เจาหนี้   : ปตท. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด 
ลูกคา   : ปตท. มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน  เพื่อให

ไดรับผลิตภัณฑและการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 
ชุมชน และสังคม : ปตท.ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชา

ชน รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนา
รมณของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด 

 4. การประชุมผูถือหุน 
  ในป 2548 ปตท.จัดใหมีการประชุมผูถือหุน 2 คร้ัง คือ ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  
และประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 (เปนการเสนอขออนุมัติผูถือหุนในการเขาซ้ือหุนของบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) จากผูถือหุนของ NPC และ TOC ที่คัดคานการควบรวมบริษัท 
เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาและออกเสียงในกิจการตางๆ ของ ปตท. ตามที่กฎหมายกําหนด) โดยการประชุมทั้ง  2  คร้ังดังกลาว  ปตท. 
ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้งที่ผานมามีราย
ละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/  เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไวชัดเจน  
โดยจัดสงแกผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนเกิน 14 วัน และไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน   เพื่อบอกกลาวผูถือหุนลวงหนาในเวลาที่
เพียงพอสําหรับเตรียมตัวศึกษาขอมูลกอนมาเขารวมประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน    ผูถือ
หุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ ปตท.  รวมทั้งไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขา
ประชุมแทนได     
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  ในการประชุมสามัญฯ และวิสามัญฯ ที่ผานมา  ประธานกรรมการไดทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยแจงรายละเอียด
ขององคประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และเปดเผยผลการนับคะแนนในแตละวาระอยางชัด
เจน  โปรงใส  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและเพียงพอ  และการตอบคําถามของ
กรรมการ หรือผูบริหารมีความชัดเจน   ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญฯ ดังกลาวมีกรรมการเขารวมประชุม รวม  7  ทาน     ประกอบดวย
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผูจัดการใหญ  รวมทั้งมีผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีของ ปตท.   สําหรับการประชุม
วิสามัญฯ  มีกรรมการเขารวมประชุม  รวม  5  ทาน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  2  ทาน  กรรมการสรรหา  
1  ทาน  และกรรมการผูจัดการใหญ  รวมทั้งผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีของ ปตท.    ซ่ึงประธานกรรมการไดดําเนินการอยาง
ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และผลการประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท    

  ปตท. ใหความสําคัญตอการอํานวยความสะดวกตอผูถือหุน และใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน
กําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ   โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลา
ประชุมอยางนอย 2 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ    รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก 
ผูถือหุนที่มาประชุมดวย   ภายหลังการประชุมผูถือหุนสามารถรับทราบขอมูลรายงานการประชุมผูถือหุนในเว็บไซทของ ปตท.  อนึ่ง  
ในป 2549 ปตท. จะดําเนินการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลประกอบที่ครบถวนผานทางเว็บไซทของ ปตท.  เพ่ือให
ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลลวงหนาและจะนําระบบ Barcode มาใชในการลงทะเบียนเขารวมประชุมดวย 

 5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณการทํางานจากหลากหลาย
สาขา ทําใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสําเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ที่เห็นไดชัดเจน  คือ
การไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป  (Board of the Year)  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอเนื่อง  2  คร้ัง  คือ
ป 2546 และป 2547/48 

  การใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ จะคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุม
ผูถือหุนอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กําหนดไวอยางเครงครัด รวมทั้งกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการของฝายจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน   

 คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ โดยกรรมการ ปตท. สวนใหญ มากกวารอยละ 85 มีประวัติไดเขารับการอบรมกับสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว  ทั้งนี้ ใน ป 2548 มีกรรมการรวม 7 ทานสมัครเขารับการอบรม / สัมมนา รวม 8 หลักสูตร   โดย 
ปตท.ใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสถาบัน IOD และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่       
เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป 

  คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน และพิจารณาใหความเห็นชอบ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
นโยบาย   กลยุทธและเปาหมายของ ปตท.  เพื่อใหฝายบริหารนําไปใชเปนกรอบในการจัดทํา แผนธุรกิจ  แผนสนับสนุน และงบ
ประมาณ เปนประจําทุกป   โดยมีกลไกการกํากับดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงคณะ
กรรมการ จะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตางๆ ไวตั้งแตตนป  โดยมีการ
ติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส  และเมื่อถึงปลายป คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการดําเนินงานของฝาย
บริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่ตั้งไว ตามระบบขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําป 
(Performance Agreement  :  PA)  
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6. ความขัดแยงของผลประโยชน 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆของ
บุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท.เทานั้น  และถือเปนหนาที่ของบุคลากร
ทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซ่ึงจะสงผลให ปตท. ตองเสียผล
ประโยชน  หรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดี หรือผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
กําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกลาวและตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ ตามแบบฟอรมรายงานการเปดเผย
รายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ ปตท.  และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือ     
หลักการไมใหมีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูสอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาว ซ่ึงที่ผานมายังไมเคยมีปญหาดังกลาว    
เกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอความรวมมือกรรมการปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชน วาในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย ขอใหกรรมการ
แจงตอที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือใหความเห็นใด ๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
กําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด  รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวใน รายงานประจําป และแบบแสดง     
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 

  คณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย ปตท. จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ         
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายใน
แกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอ         
สาธารณชนดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ 

 7. จริยธรรมธุรกิจ 

  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย  
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม  ปตท. จึงกําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ข้ึน เพื่อใหคณะกรรมการ ปตท.  ผูบริหาร  พนักงานและ     
ลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.  ดังรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3  
ของคูมือการกํากับดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปตท."  ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

  7.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ  ปตท . อยางย่ังยืน
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง บริหารงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง  ไมฝกใฝการเมือง  
มีความเปนอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทํา โดยไมมีสวนไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของ หรือที่เปนการแขงขันกับ ปตท.  และมุงมั่น
ปองกัน และขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท  

  7.2 ผูบริหาร และพนักงาน ควรมุงมั่นในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม สรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ ตระหนัก และหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม ส่ิงแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท โดยถือประโยชนของ ปตท.เปนสําคัญ   
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  ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  บทวิทยุ  และบทวีดิโอ  
เพื่อเปนการปลูกฝงใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตางๆใหรอบคอบและถูก
ตอง โดยสามารถตรวจสอบการกระทําของตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาส่ิงที่จะกระทํานั้น เปนส่ิงที่ถูกตองหรือไม  เปนที่ยอมรับ
และสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเส่ือมเสียชื่อเสียงของ ปตท. ในฐานะที่เปนองคกรแหงจริยธรรมหรือไม  รวมทั้ง
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา  

 8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 ณ  31  ธันวาคม  2548  คณะกรรมการ  ปตท. มีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  13  ทาน  และเปนกรรมการที่เปนอิสระ  9  ทานซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ     
ทั้งคณะ   

• กรรมการที่เปนผูบริหาร   1  ทาน 

                     ดังนั้น  ผูมีสวนไดสวนเสียจึงสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนผูถือหุนไดอยางเปน
อิสระ และมีการถวงดุลที่เหมาะสม 

 9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

  ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ และไมมีความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหารโดยมี
อํานาจแยกกันเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกันอยางชัดเจน    

 10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว ทั้งนี้รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ขอ 9.10      

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยปกติประชุมเดือนละ 1 
คร้ัง ทุกวันพฤหัสบดีสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซ่ึงสํานักกรรมการผูจัด
การใหญ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน CD ใหกรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุม 
เปนเวลา 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม  ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การประชุมคณะ
กรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใช
เอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก   

  ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  มีการจดบันทึกการประชุมเปน            
ลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจ
สอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท.แตละครั้งใชเวลา ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 

 ในป 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 12 คร้ัง  การประชุมนัดพิเศษ  1  คร้ัง  โดยมีราย
ละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน  ดังนี้ 
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การเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท  ป 2548 
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2548)                                   

กรรมการ ปตท.  (ชุดปจจุบัน) หนวย  : คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการ 

รายชื่อกรรมการ กรรมการ 
ปตท. 

รวม 13 ครั้ง 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12  ครั้ง 

กรรมการ 
กํากับดูแล 
กิจการ 

รวม 3 ครั้ง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 ครั้ง 

กรรมการ 
กําหนดคา 
ตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง 

การเขาดํารง
ตําแหนง 
ระหวางป 

1. นายเชิดพงษ  สิริวิชช 13/13 - - - - - 
2. นายศุภรัตน  ควัฒนกุล  8/10 - - 1/1 - 12 เม.ย. 48 
3. นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ 9/13 - - - - - 
4. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 12/13 - - 2/2 - - 
5. นายพัฒเดช  ธรรมจรีย 10/10 8/8 - - - 12 เม.ย. 48 
6. พลเอก ชัยศึก  เกตุทัต 13/13 - 3/3 - - - 
7. นายอําพน  กิตติอําพน 10/10 - - - - 12 เม.ย. 48 
8. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 13/13 12/12 - - - - 
9. นายประพันธ  นัยโกวิท 13/13 12/12 3/3 - - - 

10. นางพรรณี  สถาวโรดม 5/5 - - - - 28 ก.ค. 48 
11. นายเมตตา  บันเทิงสุข 11/13 - - - - - 
12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ 11/13 - 3/3 - 2/2 - 
13. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 9/10 8/8 - - - 12 เม.ย. 48 
14. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 13/13 - - - - - 

 
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหวางป 

การประชุมคณะกรรมการ 

รายชื่อกรรมการ กรรมการ 
บริษัท 

รวม 13 ครั้ง 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 
รวม 12 ครั้ง 

กรรมการ 
กํากับดูแล 
กิจการ 

รวม 3 ครั้ง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 ครั้ง 

กรรมการ 
กําหนดคา 
ตอบแทน 
รวม 2 ครั้ง 

การเขาดํารง
ตําแหนง 
ระหวางป 

15. นายมนู  เลียวไพโรจน 3/3 - - - 2/2 12 เม.ย. 48 
16. พล.ต.อ.สันต  ศรุตานนท 3/3 - - 1/1 - 12 เม.ย. 48 
17. นายชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 0/3 0/3 - - - 12 เม.ย. 48 
18. นายสันทัด  สมชีวิตา 3/3 2/3 - - - 12 เม.ย. 48 
19. นายวิสุทธ์ิ   ศรีสุพรรณ 5/5 - - - 2/2 31 พ.ค. 48 
20. นายพละ  สุขเวช 6/8 - - 2/2 - 22 ก.ย. 48 
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หมายเหตุ  :  ปจจุบัน   - คณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน  4  คน  ไดแก  ลําดับที่   5,   8,   9,   13 
   - คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  6,   9,   12 
   - คณะกรรมการสรรหา  จํานวน  3 คน  ไดแก  ลําดับที่  2,  4  และ 7 (แตงตั้งเปนกรรมการสรรหา เมื่อ 26 ม.ค. 49) 
   - คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  จํานวน  3  คน  ไดแก  ลําดับที่  3,   10,   12 
 

 12. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  

  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการ ปตท. ไดแตงตั้งกรรมการผูมี
ความรู ความชํานาญที่เหมาะสมชวยศึกษากลั่นกรองงานในเรื่องตาง ๆ จํานวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะประกอบ
ดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  ทั้งนี้ มีองคประกอบสมาชิก ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวขอ 9.3   9.4  
9.5 และ 9.6  

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดสองดูแลฝายบริหาร โดยจะเปนผูอนุมัติแผนงาน งบประมาณ และ
เปาหมายการปฏิบัติงาน  และมุงมั่นใหฝายบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของงาน   

 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานวา ปตท.ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมครบทั้งดาน  ไดแก  
 1.  ดาน Management Control  :  โดยตรวจสอบใหหนวยงานมีการดําเนินการตามพันธกิจ  ควบคุมใหฝายบริหารมี
การจัดทําแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินการ 
 2.  ดาน Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดาน  เชน  ระบบการจัดซ้ือ  โดยใชระบบ E-Procurement  ทั้งใน
รูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจัดซ้ือจากทะเบียนผูคา (Vendor List)  ของบริษัทเปนหลัก เปนตน 
 3.  ดาน Financial Control  :  ปตท.นําระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานมาใช (Result Based Budgeting)  และ  
ระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เชน มีสภาพแวดลอมของการควบคุม
ที่ดี  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี   มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี  และมีระบบ
การติดตามและการประเมินผลที่ดี เปนตน  

 ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยให
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว  ชวยปกปองคุมครอง    
ทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากร
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน 

  การตรวจสอบภายใน 

  สํานักตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภัย อาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งตรวจสอบบริษัทยอย  บริษัทรวม ไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสูง  โดยมีการ
ตรวจสอบตามแผนงานประจําป ซ่ึงจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร และไดรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เปนประจําทุกไตรมาส 
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   การบริหารความเสี่ยง 

  ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีบทบาทหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร 
ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได  
เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  (Operation Risks)  ความเสี่ยงในธุรกิจ  (Business Risks)  
หรือความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks)  รวมทั้งใหมีการจัดทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวโนมซ่ึงมีผลกระทบ
ตอ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมีการจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk  Management Report) เสนอคณะกรรมการ 
ปตท.  โดยมีระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)  โดยมีการกําหนดดัชนีวัดความเสี่ยง (Cretical Risk Indicators : CRI)  เชน 
อัตราสวนหนี้สินตอทุน  (D/E Ratio)  ตองมีคานอยกวา 1 เทา  เปนตน   

  ปตท.ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง  โดยกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรขึ้น  เพื่อใหทุก
หนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจัดการความเสี่ยง  โดยไดพัฒนาระบบขอมูลเพื่อบริหารความเสี่ยง     
เรียกวา “Risk Management Information System : RMIS” 

 14. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานฝายบัญชีและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เปนผู           
รับผิดชอบตองบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป   งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  รับรองและตรวจสอบโดย
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใชการเงิน  ดําเนินการบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงอยางครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

 15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

  บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอผลงานและ
การแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทุน เจาของกิจการผูถือหุน และผูเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดยตลอด   สรุปได   
ดังนี้ 

  ทางตรง : ปตท. มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอในรูปของ
การจัด Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call  การเขารวม Conference ซ่ึงจัดโดยสถาบันตางๆ รวมทั้งนักวิเคราะห นักลงทุน  
การรวมกิจกรรมพบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเกี่ยวของสามารถทําการนัดหมาย (Company visit) เขาพบผูบริหาร 
ปตท.เพื่อสอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการ  ซ่ึง ในป 2548 สรุปไดดังนี้   
 -   Roadshow  ตางประเทศ   10 คร้ัง  
 -   Analyst Meeting 4 คร้ัง  
 -   Company Visit / Conference Call 108 คร้ัง  
 -   ทาง e-mail /  โทรศัพท 3-5 คร้ัง / วัน 
 -   รวมกิจกรรมตลาดหลักทรัพยฯ สัญจร 2 คร้ัง  
 -   นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมโรงงาน 1 คร้ัง 
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  ทางออม : ปตท.มีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจงตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซท ของ ปตท. (www.pttplc.com) 

   : กรณีที่นักลงทุนและผูเกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายัง ปตท.โดยผานทางเว็บไซท 
(www.pttplc.com) ของ ปตท. หรือที่ ir@pttplc.com  

  ทั้งนี้ ปตท. ไดจัดตั้งหนวยงานฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department)ข้ึน
เพื่อเปนศูนยกลางในการกํากับดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของ ปตท. ไวแลว 

  นอกจากนั้น ปตท. ยังไดเผยแพรขาวประชาสัมพันธ  ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน และ
โครงการตางๆ  รวมทั้งใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกส่ือมวลชนและสาธารณชนอยางตอเนื่องในป 
2548  สรุปได ดังนี้ 
  - ทาง e-mail 1,278 ราย 
  - ขาวแจก/ภาพขาว  256 ชิ้น 
  - การแถลงขาว  63 ชิ้น 
  - นําส่ือมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงานใน/ตางประเทศ 7 คร้ัง/ป 

รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เพื่อความยั่งยืน 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษาในป 2548 ปตท. มี
ความภาคภูมิใจอยางย่ิงที่ไดรวมเทิดพระเกียรติ โดยดําเนินการพัฒนา “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”  ณ บานพักมาบขา 
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ซ่ึง ปตท. ไดเคยนอมเกลานอมกระหมอมถวาย เมื่อป 2528  ใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื่อง
สมุนไพรไทย และเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดระยอง  สวนแหงนี้มีเนื้อที่ 60ไร รวบรวมพันธไมสมุนไพรไวจํานวนทั้งส้ินกวา 260 
ชนิด  จําแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคออกเปน 23 กลุม  ซ่ึง ปตท. ไดพัฒนาใหเปนสวนที่มีทัศนียภาพสวยงาม บํารุงสวนปาและ
พรรณไมใหมีความอุดมสมบูรณ รวมทั้งสรางกิจกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อดึงดูดผูสนใจใหมาเที่ยวชมพรอมเรียนรูเรื่องของ
สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้น 

พรอมกันนี้ ปตท. ไดจัดสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารนิทรรศการ ภายในประกอบดวยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
แสดงถึงพระจริยวัตรในฐานะ “เจาฟานักอนุรักษ” ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนิทรรศการที่ใหขอมูล ความรูเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร ตลอดจนหองสมุด e- learning “สมุนไพรไรพรมแดน” เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการคนควาแกผูสนใจ อีกทั้งยังไดเชื่อม
โยงการมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและการทํางานรวมกัน ทั้งดานการจัดกิจกรรมและการจําหนายสินคาชุมชน รวม
ถึงการพัฒนา “ยุวมัคคุเทศก” สวนสมุนไพร รวมกับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อใหเยาวชนมีศักยภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและ    
ทองถิ่น และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยคาดวาจะเปดใหบริการไดในป 2549 

ขณะเดียวกัน ดวยความมุงมั่นในนโยบายการดูแล รับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  ภายใต
การดําเนินงานรวมกับประชาชน เครือขายชุมชน หนวยงานภาครัฐ/เอกชน องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของอยางจริงจัง   ปตท.ไดสง
เสริมแนวทางการพัฒนาองคความรูรวมกัน  สรางชุมชนใหเข็มแข็ง  สามารถยืนหยัดไดดวยตนเองอยางย่ังยืน อันจะกอใหเกิดผลดีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว โดยป 2548 ที่ผานมา ปตท.ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
ตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ    อาทิ  
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การศึกษา  

หัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ  คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพทั้งทางรางกายและสติปญญา  ปตท. จึงมุง
เนนกิจกรรมในการสรางพลังทางการศึกษาใหแกเยาวชน ซ่ึงถือเปนกําลังสําคัญของประเทศ  

-  โครงการ  1 อําเภอ 1โรงเรียนในฝน ที่ ปตท.สนับสนุนใหดําเนินการพัฒนาตามแนวทางการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อเปน
องคกรแหงการเรียนรูที่มีมาตรฐาน จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเสด็จวนชยางคกูลวิทยา จังหวัดลําปาง  โรงเรียนชุมชนบานบาง
โหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช  และโรงเรียนบอไรวิทยาคม  จังหวัดตราด   สามารถผานเกณฑการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ
และไดรับการประกาศเปน“โรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน” สําหรับเปนแบบอยางแกโรงเรียนอื่นๆในโครงการฯทั่วประเทศ  

- กอสรางอาคารเรียนและอาคารหองสมุด ปตท. “พลังไทย เพื่อไทย”  แหงที่ 14 แกโรงเรียนปากแพรก จ.ระยอง และอาคาร
หองสมุดแหงที่ 16 และ 17 ใหแก โรงเรียนวัดหนองโนใต จ.สระบุรี และโรงเรียนบานโคกนางามปลาเซียม  
จ. ขอนแกน ตามลําดับ และในวาระพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในป 2547  ปตท. ไดจัดทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มอบใหแกโรงเรียน  ปกธงชัยประชา
นิรมิต อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา  

   -  มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอนและอุปกรณกีฬา แกโรงเรียนในพื้นที่รอบหนวยงานของ ปตท.และแนวทอ
สงกาซธรรมชาติทั่วประเทศ  ติดตอกันเปนปที่ 10 โดยในปนี้มอบทุนการศึกษาประมาณ 2 ลานกวาบาท  

-  โครงการรถนิทรรศการเคลื่อนที่ “เปดโลกกาซธรรมชาติ” ปที่ 6 ออกเดินทางใหความรูเรื่องกาซธรรมชาติ แกนักเรียน และ
ขยายผลมายังโครงการคายสะพานความรูสูทองถิ่น  ปที่ 2  ดวยการคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนที่ไดชมรถนิทรรศการเคลื่อนที่  ให    
เขารวมกิจกรรมเพื่อการใชพลังงานอยางรูคุณคา  

-  โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน Generation P ปที่ 8  พรอมดําเนินการประกวด โครงการอนุรักษพลังงานในโรง
เรียน  ปที่ 5  เปนการขยายผลแนวคิดใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

-  โครงการ ปตท. (5 ส ) สูโรงเรียน  ปที่     มีวัตถุประสงคหลักในการนําเรื่อง 5 ส เขาไปสงเสริมและเผยแพรใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติแกเยาวชนในโรงเรียนตางๆ  พรอมจัดการประกวดและสรางเครือขายโรงเรียน 5 ส 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศิลปะและวัฒนธรรมเปนส่ิงสะทอนถึงเอกลักษณและชีวิตจิตใจของคนในชาติ  ที่สามารถบงบอกถึงอารยธรรมความเปนมา
ของชนชาตินั้นๆไดเปนอยางดี    ปตท.ตระหนักถึงคุณคาที่ประมาณมิไดนี้ จึงสงเสริมการพัฒนาศิลปกรรมและการอนุรักษวัฒนธรรม
ของชาติเสมอมา 

-  จัดประกวดและแสดงผลงาน“ศิลปกรรม ปตท.” คร้ังที่ 20 รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร  อีกทั้งยังรวมกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เปนปที่ 6 และมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนปที่ 2 ขยายผลสูภูมิภาคดวยจัดการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือและภาค
ใต พรอมเปดแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. โดยในป 2548 ไดจัดประกวดในหัวขอ “แผนดินนี้ ที่ฉันรัก”   

-  รวมกับชาวเชียงใหมติดตั้งประติมากรรมช่ือ “รายรํา” ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนส่ือทาง
วัฒนธรรมใหประชาชนชาวเชียงใหม และนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีชีวิตและอารยธรรมของชาวลานนา “รายรํา” เปนผลงานที่ชนะการ
ประกวดประติมากรรม  ซ่ึง ปตท.รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมจัดขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  พรอมทั้งรวมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม      
ครบรอบ 40 ป และ ปตท.ครบรอบ 25 ป เมื่อป 2547  
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-  รวมกับชาวลําปางจัดสรางหอกลองปูจา เขลางคนคร  ณ วัดเจดียซาวหลัง จังหวัดลําปาง เพื่อเปนศูนยรวมแหงความรวมมือ
รวมใจในการสืบสานและถายทอดประเพณีสูลูกหลาน พรอมทั้งจัดประกวดการตีกลองปูจา  และจัด “คายเยาวชนอนุรักษประเพณี
กลองปูจา” เปนครั้งที่ 4  เพื่อใหการอนุรักษเกิดผลอยางจริงจัง 

กีฬา 

  หนึ่งในกิจกรรมที่ ปตท.สนับสนุน เพื่อชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ทําใหเกิดการพัฒนาจิตใจ หาง
ไกลยาเสพติด  และมีสุขภาพแข็งแรง  เพื่อเปนบุคลากรคุณภาพของชาติตอไป  

 -  สนับสนุนการจัดสรางสนามและลานกีฬาในสามจังหวัดภาคใต จังหวัดละหนึ่งแหง ประกอบดวย ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส พรอมทั้งมอบอุปกรณกีฬา รวมทั้งกอสรางหอนาฬิกา และกระจายเสียง เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่นองชายแดน
ภาคใต  

 - สงเสริมกีฬาเทนนิสโดยสนับสนุนการแขงขันเทนนิสเยาวชน 7 รายการ คือ พีทีที จูเนียร แชมเปยนชิพ 4 รายการ  พีทีที  
แชมเปยนชิพ 2 รายการและ พีทีที มาสเตอรคัพ 1 รายการ  รวมทั้งสนับสนุนการจัดแขงขันเทนนิสอาชีพระดับโลก ในประเทศไทย  คือ 
เอทีพี ไทยแลนด โอเพน 2005 และ  พีทีที ไทยแลนด    โอเพน 2005   เพื่อสงเสริมประสบการณและพัฒนามาตรฐานวงการกีฬาเทนนิส
ของไทยในทุก ๆ ดาน  

 - สงเสริมกีฬาวิ่งมาราธอน โดยสนับสนุนการแขงขัน “ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ  ครั้งที่ 3” รวมกับ จังหวัดขอนแกน 
และ มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงมีผูเขารวมการแขงขันทั้งจากในและตางประเทศเพื่อยกระดับการจัดการแขงขันกีฬาวิ่งมาราธอนของ
ประเทศไทยใหไดมาตรฐานสากล  และพัฒนานักกีฬาวิ่งของไทยใหพรอมเขาสูการแขงขันระดับโลก    ทั้งยังเปนการชวยสงเสริมการ
ทองเที่ยว และสรางเศรษฐกิจสูชุมชนอีกทางหนึ่งดวย     

สังคม และชุมชน 

  การสงเสริมสังคม ชุมชนใหเขมแข็ง สามารถยืนหยัดไดดวยตัวเองเปนเรื่องสําคัญที่ ปตท.ยึดถือโดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในพื้นที่เปนหลัก เพื่อสรางองคความรูรวมกันอันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน    

 -  โครงการ PTT Tune up ชวยชาติประหยัดพลังงาน ในป 2548 ปตท. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดให
บริการตรวจสภาพเครื่องยนตฟรี ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. 100 แหงทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เปนเวลา 15 วัน  ซ่ึงนอกจากชวยให
ประชาชนไดใชพาหนะที่มีสมรรถนะเหมาะสม และประหยัดน้ํามันแลว ยังเปนการฝกทักษะอาชีพใหแกเยาวชนที่ศึกษาในสังกัดอาชีว
ศึกษาอีกดวย  

 -  โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจรจรกับ ปตท.  ปที่ 9 ใน 4 จังหวัด โดยรวมกับกรมการขนสงทางบก จัดอบรมนักขับขี่ใหมี
คุณภาพ คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนน  

 - โครงการสนับสนุนการแกไขปญหาจราจร ปที่ 13 โดยมอบกรวยยางจราจรใหแกสถานีตํารวจทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

 -   โครงการปนน้ําใจสูชุมชน เปดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแกชุมชนที่โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง และจัดโครงการหนวยแพทย
เคลื่อนที่ เขาบริการตรวจรักษาและใหความรูเบื้องตนแกชุมชน 

 -  สนับสนุนสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เปนปที่ 3 ซ่ึงไดขยายกวางอีกหลายโครงการ  อาทิ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย
เรียนรูชุมชน 12 จังหวัด   การดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตรวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยเปดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เพื่อผลิตนักวิจัยชุมชนและนักยุทธศาสตรชุมชน 
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-  รวมมือแกไขปญหาเรงดวนทางสังคม  ไดแก  การเกิดอุทกภัยทางภาคใตเมื่อปลายป 2548 ปตท.ไดมอบถุงยังชีพและเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่จําเปน เขาไปในพื้นที่รวมมูลคากวา 4 ลานบาท    การชวยบรรเทาปญหาน้ํานมดิบลนตลาดของเกษตรกรโคนม  ดวย
การสนับสนุนซ้ือนมสดยูเอชที  จาก องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)  มูลคาเกือบ 70 ลานบาท เพื่อมอบใหแกผู
ใชบริการ ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ทั่วประเทศ    รวมทั้งการเปดจําหนายลองกองและลําไยที่สํานักงานใหญ ปตท. เพื่อบรรเทา
ปญหาไมมีผูเขาไปรับซ้ือในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและผลผลิตลนตลาดในภาคเหนือ 

สิ่งแวดลอม 
 นับแต ปตท. ไดทําพิธีนอมเกลาฯ ถวายแปลงปลูกปาหนึ่งลานไรตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แดองคพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อป 2545 ปตท.ยังคงสนับสนุนการดูรักษาปา  รวมกับชุมชนรอบพื้นที่ปาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ผาน
โครงการเสริมตางๆ อยางตอเนื่อง ไดแก โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา โครงการอาสาสมัครปองกันไฟปา  โครงการยุวชน 
ปตท.รักษาปา  โครงการหมูบาน ปตท.พัฒนา  เปนตน  นอกจากนั้น ยังดําเนินโครงการเพื่อส่ิงแวดลอมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก  ไดแก 

- การอนุรักษและฟนฟูสภาพปา โดยฟนฟูปาชายเลนตามโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในพื้นที่ 1,136ไร  และฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในพื้นที่ 10,000 ไร  โดย
สรางฝายชะลอความชุมชื้นฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ  
 -  โครงการทองผาภูมิตะวันตก อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยรวมกับ โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สานตอการทํางานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากโครงการ
อนุรักษพื้นที่ปาและสัตวปา 30,000 ไร  และนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมารวบรวมพัฒนาใหเปนองคความรูเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการทรัพยากรทองถิ่น ภายใตการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่  พรอมสงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน เพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งอยางย่ังยืน 
 -  การประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว  คร้ังที่ 7 ในหัวขอ  “คน น้ํา ปา วิถีพึ่งพาและผูกพัน” มีผลงานไดรับรางวัลประกวด
ตางๆ  เพื่อสนับสนุน เปนกําลังใจและเผยแพรผลงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของบุคคล ชุมชน รวมทั้ง      
เยาวชนใหเปนที่รับรูของสังคมและเปนแบบอยางในการทําส่ิงดีงามเพื่อสังคมไทย 
 -  โครงการปลูกหญาแฝก  ปตท. รวมกับโครงการหลวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ํา ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดย ปตท. ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน 30 ลานบาทตอเนื่องมา
เปนปที่ 2  และรวมดําเนินการปลูกหญาแฝกในพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

การดําเนินงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 

 ปตท. มุงมั่นในแนวทางการดําเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตยั่งยืน  และตระหนักดีวาการที่จะคงไวซ่ึงการเปนบริษัทพลังงานของ
คนไทยที่อยูในระดับแนวหนาของภูมิภาค หรือแมแตการกาวไปขางหนาสูระดับโลกนั้น จําเปนตองใหความสําคัญเรื่องความ              
รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ 

 ปตท.ไดนําแนวทางของ Corporate Social Responsibility เขามากําหนดกลไกในการบริหารจัดการเพื่อผสานปจจัยหลักตาง 
ๆ ใหดําเนินไปอยางเปนระบบและเกิดผลเปนรูปธรรมตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม ไมวาจะเปนพนักงาน ลูกจาง ลูกคา คูคา ผูถือหุน     
ชุมชน และสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอมในระดับภูมิภาคและระดับโลก  ซ่ึง สรุปผลการดําเนินงานหลัก ๆ ที่สําคัญในป 2548 ได ดังนี้ 
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ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง 

 สุขภาพและอาชีวอนามัยในการทํางานถือเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน   ปตท. จึงมุงเนนที่จะ
ปองกันและควบคุมความสูญเสียดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่อาจมีผลกระทบตอพนักงานและลูกจางอยางจริงจัง  โดยการนํา
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) มาใชในพื้นที่ปฏิบัติงานตาง ๆ รวมทั้งยังไดมุงเนนพัฒนา
ระบบการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ (Nearmiss)  ซ่ึงจะชวยใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางเปน
ระบบ รวดเร็ว อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลที่สําคัญในการเรียนรูการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุไดเปนอยางดี 

 นอกจากนี้ ปตท.ยังเปดโอกาสใหพนักงานไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
ตนเอง  โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน” ข้ึนในพื้นที่ปฏิบัติงานตาง ๆ  คณะ
กรรมการฯ นี้นับเปนกลไกที่สําคัญซ่ึงผูบริหาร พนักงาน และลูกจางจะรวมกันกําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน ตลอดจนมาตรการ
ทางดานความปลอดภัย     อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละพื้นที่อยางเหมาะสม 

ความรับผิดชอบตอลูกคา 

 ที่ผานมา ปตท.มีบทบาทหลักในการเปนผูนําการจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมเพื่อส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอมอยางจริงจังมาโดยตลอด  โดยในป 2548 ไดมีการพัฒนาและขยายตลาดเชื้อเพลิงทด
แทนซึ่งกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศที่นอยลง ไดแก NGV แกสโซฮอล และน้ํามันไบโอดีเซล ใหเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑตางๆ อาทิ การพัฒนาน้ํามันหลอลื่นคุณภาพสูง การปรับปรุงถังกาซหุงตมและอุปกรณเสริมใหมีความปลอดภัยและ
ประหยัดย่ิงขึ้น  

ความรับผิดชอบตอผูเก่ียวของในสายโซอุปทาน 

 ปตท. มุงเสริมสรางศักยภาพการจัดการดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ใหกับผูที่เกี่ยวของในสาย
โซอุปทาน ไมวาจะเปนผูสงมอบ ผูรับเหมา ตัวแทนจําหนาย โดยในป 2548 ไดมีการจัดสัมมนา อบรมใหกับผูแทนจําหนายและลูกคา
กลุมตาง ๆ  มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโรงบรรจุกาซเอกชน  มีการติดตามตรวจสอบ  ผูสงมอบ 
(supplier) และ Outsourcing ในกระบวนการทํางาน รวมถึงประเด็นดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมที่มีผลโดยตรงตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการในระบบบริหารคุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและชวยเหลือในการกูภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ดวย  ในสวนของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงไดมีการจัดทําคูมือการดําเนินงานดานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ             
ส่ิงแวดลอม และตรวจสอบการดําเนินการอยางเครงครัดทั้งสถานีบริการที่เปนของ ปตท. เอง รวมไปถึงสถานีบริการที่เปนของตัวแทน
จําหนาย ซ่ึงในปนี้ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. สามารถพิชิตรางวัลชนะเลิศ “ปมทองคํา” ระดับประเทศ และรางวัลระดับอื่นมากที่สุด 

ความรับผิดชอบตอชุมชนและผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

 แมวาการประกอบธุรกิจของ ปตท.จะกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลตอการพัฒนาประเทศ  แตขณะเดียวกันก็อาจกอให
เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีความเสี่ยงตอการเกิดเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอประชาชนและ     
ชุมชนที่อาศัยอยูรอบ ๆ พื้นที่ปฏิบัติงานได  ดวยเหตุนี้ ปตท. จึงใหความใสใจในการควบคุม ปองกันและลดความเสี่ยงดังกลาวใหนอย
ที่สุด โดยในสวนของสิ่งแวดลอม ไดมีการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เขามาปฏิบัติในทุกสถาน
ประกอบกิจการ อีกทั้งยังสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซ่ึงไดมีการนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน การศึกษาแนวทางการกําจัดและบําบัดของเสีย
อันตรายจากโรงแยกกาซธรรมชาติ เปนตน  สําหรับดานความปลอดภัย ก็ไดมีการจัดทําแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต พรอมทั้งจัดใหมีการฝกซอมแผนในทุกพื้นที่ทั้งในระดับองคกร และระดับที่ดําเนินการรวมกันกับหนวยงานขางเคียงและหนวย
งานราชการอยางสม่ําเสมอ 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจดาน QSHE ประจําป 2548  

• รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Best Industry Award) ประจําป 2548 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันที่  
19 พฤษภาคม 2548 

  โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง 

• รางวัล EIA Monitoring Awards 2005 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สําหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติ
ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2548 

 โรงแยกกาซธรรมชาติขนอม 

• รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับประเทศ จากกระทรวง
แรงงาน เนื่องในงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ ประจําป 2548 ทั้งหมด 23 สถานประกอบการ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2548  

 คลังปโตรเลียมสุราษฎรธานี   คลังปโตรเลียมลําปาง   คลังปโตรเลียมนครสวรรค   คลังปโตรเลียมขอนแกน  คลังปโตรเลียม
สงขลา   คลังน้ํามันพระโขนง   คลังน้ํามันลําลูกกา   คลังน้ํามันสระบุรี   คลังน้ํามันศรีราชา   คลังน้ํามันพิษณุโลก   คลังน้ํามันเดน
ชัย   คลังน้ํามันเชียงใหม   คลังน้ํามันอุดรธานี   คลังน้ํามันอุบลราชธานี   คลังน้ํามันภูเก็ต   คลังน้ํามันปากพนัง   คลังกาซเขาบอยา   
คลังกาซบานโรงโปะ   ศูนยปฏิบัติการชลบุรี (OC)   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 2 (จ.อยุธยา)   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 4 
(จ.ขอนแกน)   สวนปฏิบัติการระบบทอเขต 5 (จ.ราชบุรี)   อาคาร ปตท. สํานักงานใหญ    

• ใบประกาศเกียรติคุณนักบริหารดีเดน ประจําป 2548 (Executive of the Year 2005) สาขาบริหารและพัฒนาองคกร จากหนังสือ
พิมพเสนทางเศรษฐกิจ 

 คุณสุวนันท ชาติอุดมพันธ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแยกกาซธรรมชาติ ไดรับใบประกาศเกียรติคุณดังกลาว เนื่องจากมีความ
สามารถบริหารจัดการโรงแยกกาซธรรมชาติ ระยอง ใหไดรับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) รวมทั้งอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 
และโครงการตางๆ ดานสิ่งแวดลอม สังคมและชุมชน เชน โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติกุยบุรี 
โครงการสํารวจขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการทอสงกาซไทย-พมา โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนแนวทอสงกาซจํานวน 30 หมูบาน     เปนตน 
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การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในป 2548 
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• การรับรองระบบ มอก./ OHSAS 18001 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพิ่มขึ้นอีก 3 พื้นที่จากปที่ผานมา ไดแก  คลังน้ํา

มันปากพนัง   คลังน้ํามันอุบลราชธานี   คลังน้ํามันเดนชัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
PTT Public Company Limited 

 
 

สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนกู 
 

 สวนที่ 3 หนาที่ 1  

สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา PTT Public Company Limited สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 555 
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท (66) 2537-2000 โทรสาร (66) 2537-3498-9 มีความประสงคที่จะเสนอ
ขายหุนกู โดยมีมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพันลานบาท) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญของหุนกูตามที่ระบุไวขางลางนี้  

1. รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขายและสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดวาดวยสิทธิและสรุปสาระสําคัญของสัญญา แตงตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู 

1.1 รายละเอียดของหุนกูที่เสนอขาย 

 หุนกูชุดที่ 1 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 
พ.ศ. 2559  

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : หุนกูที่ เสนอขายจํานวน  2,970,000 (สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่น) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกู 
2,970,000,000 บาท (สองพันเการอยเจ็ดสิบลานบาท)  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

อัตราดอกเบี้ย : รอยละ  6.17 ตอป  

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน 

 หุนกูชุดที่ 2 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ชื่อเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกันของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 
พ.ศ. 2564 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกู 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : หุ นกูที่ เสนอขายจํ านวน  1,030,000 (หนึ่ งล านสามหมื่ น ) หน วย  คิด เป นมู ลค าหุ นกู 
1,030,000,000 บาท (หนึ่งพันสามสิบลานบาท)  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  
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ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 15 ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

อัตราดอกเบี้ย : รอยละ  6.53 ตอป  

การชําระคืนเงินตน : ชําระคืนเงินตนทั้งจํานวน ในวันครบกําหนดไถถอน 

การชําระดอกเบี้ย : หุนกูชุดที่ 1 : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 23 พฤษภาคม และ 
23 พฤศจิกายน ของทุกป โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 หากวันครบ
กําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน
วันทําการถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 

หุนกูชุดที่ 2 : บริษัทจะชําระดอกเบี้ยของหุนกูทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 23 พฤษภาคม และ 
23 พฤศจิกายน ของทุกป โดยเริ่มชําระครั้งแรกในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 หากวันครบ
กําหนดชําระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย จะเลื่อนวันชําระดอกเบี้ยเปน
วันทําการถัดไป โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยเพิ่มสําหรับระยะเวลาที่เลื่อนออกไป 

ในการคํานวณดอกเบี้ยหุนกู จะคํานวณจากเงินตนคงคาง โดยอาศัยหลักเกณฑ 1 (หนึ่ง) ป มี 
365 (สามรอยหกสิบหา) วัน และโดยการนับจํานวนวันที่ผานไปจริงในแตละงวดดอกเบี้ยที่
เกี่ยวของ โดยคํานวณเริ่มตั้งแต (โดยรวมถึง) วันออกหุนกู หรือวันชําระดอกเบี้ยกอนหนานี้ 
(แลวแตกรณี) จนถึง (แตไมนับรวม) วันชําระดอกเบี้ยในงวดนั้น หรือวันครบกําหนดไถถอน
หุนกู (แลวแตกรณี) ทั้งนี้หากผลการคํานวณดอกเบี้ยหุนกูตอหนวยที่ไดมีจํานวน ทศนิยมมาก
กวา 6 (หก) ตําแหนง ก็ใหปดเศษทศนิยมใหเหลือเพียง 6 (หก) ตําแหนง โดยใหปดเศษทศนิยม
ข้ึนในกรณีที่มีเศษมากกวาหรือเทากับ 5 (หา) นอกนั้นใหปดลง 

ทั้งนี้ การเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยเพื่อใหเปนวันทําการถัดไป จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
การคํานวณดอกเบี้ยที่กําหนดไวนี้ เวนแตกรณีวันกําหนดชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายไมตรงกับ
วันทําการ ใหเลื่อนวันกําหนดชําระดอกเบี้ยดังกลาวเปนวันทําการถัดไปและจะตองนําจํานวน
วันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แตไมนับรวม) วันกําหนดชําระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม 

การไถถอนหุนกู : การไถถอนหุนกู จะกระทําในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยการชําระเงินตนตามมูลคาหุนกู
เพียงครั้งเดียว พรอมทั้งดอกเบี้ยหุนกูงวดสุดทายที่จะตองชําระในขณะนั้นทั้งหมดใหแกผูถือ
หุนกู 

การซื้อคืนหุนกู : บริษัทมีสิทธิซ้ือคืนหุนกูจากตลาดรองหรือแหลงอื่นๆ ไดไมวาในเวลาใดๆ  เมื่อบริษัทไดซ้ือ
คืนหุนกูแลว ใหถือวาหนี้ตามหุนกูดังกลาวระงับลง และใหบริษัทดําเนินการแจงใหนาย
ทะเบียนหุนกูทราบเพื่อยกเลิกหุนกูที่ซ้ือมาดังกลาวทันที 

สถานะของหุนกู : หุนกูเปนหนี้ของบริษัท  ซ่ึงมีสถานะเทาเทียมกันทุกหนวย  และจะมีสถานะไมดอยกวาหนี้ที่
ไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิอื่น ๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคตของบริษัท  เวนแตบรรดา
หนี้ที่มีกฎหมายคุมครองใหไดรับชําระหนี้กอน 
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ผูแทนผูถือหุนกู : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียนหุนกู : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ตลาดรอง : บริษัทจะดําเนินการใหมีตลาดรองของหุนกูโดยการนําหุนกูไปขอจดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ตลาดรองของหุนกูอื่นใด 

การจัดอันดับความนาเชื่อถือ : บริษัทจะจัดใหมีการจัดอันดับความนาเชื่อถือหุนกูโดย สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ได
รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตลอดอายุ
ของหุนกู ซ่ึงบริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูทําการจัด
อันดับความนาเชื่อถือหุนกู โดยผลการจัดอันดับที่บริษัท ฟทช  เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
เผยแพรเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 หุนกูไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในเกณฑ 
AA+(tha) ซ่ึงอันดับความนาเชื่อถือนี้ มิไดจัดขึ้นเพื่อเปนขอแนะนําใหผูลงทุนทําการซื้อ ขาย 
หรือถือหุนกูที่เสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงโดย บริษัท ฟทช เรทติ้งส 
(ประเทศไทย) จํากัด ไดตอไป  

ความหมายของผลการจัดอันดับปรากฏตามรายละเอียดขางทายนี้ 
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สัญลักษณที่กําหนดในการจัดอันดับตราสารหนี้ระยะยาวสําหรับประเทศไทย 

บริษัท ฟทช เรทติ้งส  (ประเทศไทย) จํากัด หรือ FITCH ใชสัญลักษณตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตามระดับความ
สามารถของผูออกตราสารหนี้ในการชําระดอกเบี้ย และคืนเงินตนของตราสารหนี้ระยะยาว โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเปนอันดับเครดิตสูงสุด 
จนถึง D ซ่ึงเปนอันดับต่ําสุด แตละสัญลักษณมีความหมายดังนี้ 

AAA (tha) 

‘AAA’  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช โดยอันดับความนาเชื่อ
ถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และ
โดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) 

‘AA’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความนาเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสาร หรือ ตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือข้ันสูงสุดของประเทศไทยเพียง
เล็กนอย 

A (tha) 

‘A’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้
มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BBB (tha) 

‘BBB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย อยางไรก็ดี มีความเปนไปไดมาก
วาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรงกําหนดเวลาของตรา
สารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB (tha) 

‘BB’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสาร
เหลานี้ภายในประเทศนั้น ๆ มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอน
มากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) 

‘B’ แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือข้ันต่ําอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่น ๆ ในประเทศไทย การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน แตความมั่นคงยังคงจํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น และความสามารถ
ในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 
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CCC (tha), CC (tha), C (tha)   

อันดับความเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความ
สามารถในการปฏิบัติตามในขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาเศรษฐกิจ 

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

อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้ จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปจจุบัน 

หมายเหตุ   

เครื่องบงชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวตอจากอันดับความนาเชื่อถือทุกอันดับเพื่อแยกความแตกตางออกจากการจัด
อันดับความนาเชื่อถือระดับสากล 

“+“ หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเพิ่มเติมตอจากอันดับความนาเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอยโดยเปรียบเทียบกันภาย
ในอันดับความนาเชื่อถือข้ันหลัก ทั้งนี้ จะไมมีการระบุสัญลักษณ ตอทายดังกลาวสําหรับอันดับความนาเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรือ
อันดับที่ต่ํากวา “CCC (tha)” สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะยาวสําหรับประเทศหนึ่งๆ และจะมีการระบุสัญลักษณตอทายดังกลาว
สําหรับอันดับความนาเชื่อถือในระยะสั้นสําหรับประเทศหนึ่งๆ นอกเหนือจาก “F1 (tha)” 

สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือ : สัญญาณการปรับอันดับความนาเชื่อถือจะถูกใชเพื่อแจงใหนักลงทุนทราบวามีความเปนไปไดที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความนาเชื่อถือ และแจงแนวโนมทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สัญญาณดังกลาวอาจระบุเปน 
“สัญญาณบวก” ซ่ึงบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเชื่อถือใหสูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบงชี้แนวโนมในการปรับอันดับความนาเช่ือ
ถือใหต่ําลง หรือ  “สัญญาณวิวัฒน” ในกรณีที่อันดับความนาเชื่อถืออาจจะไดรับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่ โดยปกติ  สัญญาณการปรับ
อันดับความนาเชื่อถือมักจะระบุไวสําหรับชวงระยะเวลาสั้น ๆ 

ที่มา: บริษัท ฟทช เรทติงส (ประเทศไทย) จํากัด 
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1.2  สรุปสาระสําคัญของขอกําหนดสิทธิ 

หนาที่ของบริษัท : ตราบเทาที่บริษัทมีภาระตามหุนกู 

1. บริษัทจะตองสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยทันที เมื่อบริษัททราบวา 

(ก) มีเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิขอ 11.1 เกิดขึ้น 

(ข) บริษัทถูกดําเนินคดีในศาลหรือถูกกลาวหาใหเปนฝายรับผิดในกรณีพิพาทที่
อนุญาโตตุลาการจะตองวินิจฉัย ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ ของหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ 

2. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูรองขอไมวาเมื่อใดบริษัทจะตองสงมอบเอกสารซึ่งลงนามโดย
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท (หรือบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ) 
ใหแกผูแทนผูถือหุนกูวา จากขอมูลที่บริษัทไดรับทราบในขณะนั้น บริษัทรับรองวาไมมี
เหตุผิดนัด หรือเหตุการณที่อาจกลายเปนเหตุผิดนัดเกิดขึ้น และไมมีคดีความหรือการ
อนุญาโตตุลาการที่บริษัทเปนจําเลยหรือผูถูกกลาวหา (ยกเวนกรณีที่ไดแจงใหผูแทนผู
ถือหุนกูทราบแลว (ถามี))  

3. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหเปนนายทะเบียนหุนกูโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได และจะดําเนิน
การใหนายทะเบียนหุนกูเดิมแจงตอผูถือหุนกูทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอม
ทั้งชื่อและที่อยูของนายทะเบียนหุนกูรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่นาย
ทะเบียนหุนกูรายใหมไดรับการแตงตั้ง 

4. หากมีกรณีที่จะตองเปลี่ยนแปลงผูแทนผูถือหุนกู บริษัทจะดําเนินการจัดหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งใหเปนผูแทนผูถือหุนกูรายใหมโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซ่ึงการ
แตงตั้งดังกลาวจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิขอ 14.3 (ก) หรือ 14.3 
(ข) แลวแตกรณี และผูแทนผูถือหุนกูรายใหมจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนผูแทน
ผูถือหุนกูตามที่กําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่    
เกี่ยวของ 

5. นอกเหนือจากหลักประกันหรือภาระผูกพันตางๆ ที่บริษัทไดใหไว หรือทําขึ้นกอนวัน
ออกหุนกู บริษัทจะไมจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใดๆ บนทรัพยสิน
สวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท  ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต
ตลอดเวลาที่หนี้หุนกูยังคงคางชําระอยู เวนแตการจํานอง จํานํา กอหลักประกัน หรือ
ภาระผูกพันใดๆ ดังกลาวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุอยางใดอยางหนึ่ง    ดังตอไปนี้ 

(ก) การกอหลักประกัน หรือ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นเหนือทรัพยสินของบริษัท ในกรณี
ที่ทรัพยสินนั้น ๆ ตกอยูภายใตสิทธิยึดหนวงตามกฎหมายของบุคคลอื่นที่มีหนี้
อันเปนคุณประโยชนเหนือทรัพยสินดังกลาว  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการชําระหนี้
นั้นแลว เชน ในกรณีบริษัทฝากทรัพยสินของตนไวกับผูประกอบธุรกิจรับฝาก
ของ แลวบริษัทไมชําระหนี้คาฝากของดังกลาว ผูรับฝากของจะมีสิทธิยึดหนวง
ของที่รับฝากไวจนกวาบริษัทจะชําระหนี้นั้น 
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(ข) การกอหลักประกัน หรือภาระผูกพันใด ๆ อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตาม
ปกติทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ ทั่วไปของ
บริษัท 

(ค) การกอหลักประกันหรือภาระผูกพันใด  ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
สัมปทาน สัญญารวมทุน ใบอนุญาต การอนุญาต หรือสิทธิพิเศษที่คลายคลึงกันที่
บริษัทเขาทํากับหรือออกโดยรัฐบาลไทยและ/หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย 
และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/
หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ บุคคลทั่วไป ดังกลาวเขาถือหุน หรือเปนหุนสวน 
หรือรวมลงทุน และ/หรือที่เขาทํากับ และ/หรือออกโดยรัฐบาล และ/หรือหนวย
งานของประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท หรือตามสัญญารวมการงานใด ๆ ที่ทําขึ้น
กับรัฐบาลไทย หรือหนวยงานของรัฐบาลไทย และ/หรือรัฐวิสาหกิจไทย และ/
หรือองคกรที่รัฐบาล และ/หรือหนวยงาน และ/หรือรัฐวิสาหกิจดังกลาวเขาถือหุน 
หรือเปนหุนสวน หรือรวมลงทุน และ/หรือรัฐบาล และ/หรือหนวยงานของ
ประเทศซึ่งเปนคูคาของบริษัท 

(ง) การกอหลักประกันที่กอข้ึนหรืออนุญาตใหกอข้ึนดวยความยินยอมลวงหนาจากที่
ประชุมผูถือหุนกู หรือเปนการกอหลักประกันใหแกผูถือหุนกู 

6. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการประกอบธุรกิจใหเหมาะสมและมีประสิทธิ
ภาพและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของรวมตลอดถึง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ คําส่ังตางๆ ที่ออกตามกฎหมาย 
และจะปฏิบัติตามขอผูกพันและเงื่อนไขตางๆ ของขอกําหนดสิทธิฉบับนี้โดยเครงครัด
ตลอดอายุหุนกูหรือจนกวาหุนกูทั้งหมดจะไดรับการไถถอน  

7. บริษัทจะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการดํารงไวซ่ึงสถานะของการเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

8. บริษัทจะไมจายเงินปนผลในรูปเงินสดใหแกผูถือหุนของบริษัทในกรณีที่บริษัท  ผิดนัด
ไมชําระดอกเบี้ยหรือผิดนัดไมชําระเงินใดๆที่เกี่ยวกับหุนกู   

9. ตลอดอายุหุนกู บริษัทจะไมขายหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท เวนแต (ก) การกระทําดังกลาวจะ
ไมกอใหเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการชําระหนี้ตามหุนกูของ
บริษัทหรือ (ข) เปนการโอนทรัพยสินหรือกิจการทอสงกาซธรรมชาติหรือกิจการทอ
จําหนายกาซธรรมชาติ  

10. บริษัทจะจัดสงสําเนางบการเงิน และรายการประจําปที่เสนอตอผูถือหุนของบริษัทให
แกผูแทนผูถือหุนกูภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่บริษัทไดจัดสงเอกสารดังกลาว 
ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสงเอกสาร รายงาน 
หรือหลักฐานอื่นที่ผูแทนผูถือหุนกูจะรองขอตามสมควรและจําเปน ทั้งนี้ ภายในระยะ
เวลาที่ผูแทนผูถือหุนกูจะกําหนดอยางสมเหตุสมผล 
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เหตุผิดนัดและผลของการผิด : 1.    กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ถือเปนเหตุผิดนัดตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

(ก) หากบริษัทผิดนัดไมชําระเงินไมวาเงินตนหรือดอกเบี้ยในวันถึงกําหนดชําระ
ตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เวนแตการผิดนัดดังกลาวมีสาเหตุจากความ    
ลาชาในระบบการโอนเงิน และการผิดนัดไมชําระเงินดังกลาวยังคงมีอยูเปน
เวลา 5 (หา) วัน นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระนั้น 

(ข)  บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิในขออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไมชําระ
เงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะเวลา 45 (ส่ีสิบหา) วัน นับ
จากวันที่ไดมีการสงหนังสือแจงการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ 
และขอใหบริษัทแกไขการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไปยังสํานักงานใหญ
ของบริษัทแลวโดย ผูแทนผูถือหุนกู หรือผูถือหุนกูที่ถือหุนกูรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 (ย่ีสิบหา) ของหุนกูที่ยังมิไดทําการไถถอนทั้งหมด  

(ค) หนี้ของบริษัทซ่ึงเปนมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู หุนกู ตราสารหนี้หรือที่เกิดจาก
การดําเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อปองกันขอสงสัย ไมใหรวมถึงธุรกรรม
อนุพันธใดๆ ไมวาจะเกี่ยวของกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไมก็ตาม) (ไมวาจะ
เปนมูลหนี้ในปจจุบันหรืออนาคต เปนมูลหนี้ที่มีเงื่อนไข หรือโดยประการอื่น) 
ที่บริษัทเปนคูสัญญา หรือเปนลูกหนี้ หรือเปนผูที่มีหนาท่ีตองชําระหน้ีในฐานะผู
คํ้าประกัน ผูรับรอง หรืออาวัลตั๋วเงิน ถึงกําหนดชําระกอนกําหนดชําระตาม
สัญญาหรือ ตราสารที่ เกี่ยวของเปนจํานวนเงินตามมูลหนี้ เดียวหรือหลาย    
มู ลหนี้ รวมกัน เกิ น กว า  50,000,000 (ห าสิ บล าน ) เห รี ยญสหรัฐ  ห รือ 
2,000,000,000 (สองพันลาน) บาท แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา หลังจากได
คํานึงถึงขอกําหนดเรื่องการบอกกลาว ที่ระบุไวในสัญญาหรือตราสารแลว
หรือพนระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันแลว 

(ง) หากบริษัทตองคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให
ชําระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยบริษัทไมชําระหนี้ดังกลาวไดทั้งหมดภาย
ในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชี้ขาดอันเปนที่สุด
ของ อนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการไมชําระหนี้ดังกลาวมีผลกระทบอยาง    
รายแรงตอความสามารถของบริษัทในการชําระหนี้หุนกูภายใตขอกําหนดสิทธินี้ 

(จ) มีการเริ่มดําเนินการเพื่อขอฟนฟูกิจการของบริษัทหรือเพื่อขอใหบริษัทลมละลาย
ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือไดมีคําส่ังหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให
เลิกกิจการของบริษัท หรือมีการยึด/อายัดทรัพยสินของบริษัทตามคําพิพากษา
หรือคําส่ังโดยชอบดวยกฎหมาย และการเริ่มดําเนินการ คําพิพากษา คําส่ังหรือ
มติใด ๆ มิไดถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทําใหหมดส้ินไปภายใน 45 (ส่ีสิบหา) 
วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดําเนินการหรือวันที่มีคําส่ังนั้น ๆ  
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2.  เมื่อเกิดการผิดนัดกรณีใดกรณีหนึ่งตามขอ 1 หาก 

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูเห็นสมควร หรือ  

(ข) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือหุนกูที่ถือหุนกูหรือ
ถือหุนกูรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) ของหุนกูที่ยังมิไดไถถอนทั้ง
หมด หรือ  

(ค) หากผูแทนผูถือหุนกูไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุนกู หรือ  

(ง) เปนกรณีตามขอ 1. (จ) 

ผูแทนผูถือหุนกูจะตองมีหนังสือแจงไปยังบริษัทใหทําการชําระเงินตนพรอมดวย    
ดอกเบี้ยตามหุนกูที่คํานวณจนถึงขณะนั้น ซ่ึงถือเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลันใหแกผู
ถือหุนกูทันที โดยใหระบุกรณีที่เกิดขึ้นนั้นดวย ทั้งนี้ ผูแทนผูถือหุนกูจะตอง ยืนยันตอ
บริษัทวา ในความเห็นของผูแทนผูถือหุนกู เหตุการณดังกลาวทําใหบริษัทไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธินี้ไดและ มีผลกระทบอยางรายแรงตอผล
ประโยชนของผูถือหุนกู 

3. เมื่อผูแทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว  

(ก) ผูแทนผูถือหุนกูจะตองดําเนินการใหบริษัทชําระหนี้ที่คางชําระอยูตามหุนกู 
ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเทาที่จะสามารถกระทําได ซ่ึงรวมถึงการฟองรองบังคับ
คดีเอากับบริษัทดวยหากสามารถกระทําไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 

(ข) ผูถือหุนกูแตละรายจะมีสิทธิฟองรองบังคับชําระหนี้ตามหุนกูที่คางชําระแก 
ตนเองจากบริษัทไดดวยตนเองก็ตอเมื่อหลังจาก 14(สิบส่ี) วันนับจากวันที่ผู
แทนผูถือหุนกูไดมีหนังสือแจงไปยังบริษัทตามขอ 2. แลว ยังไมมีการชําระหนี้
ที่คางชําระแกตน และขณะที่ผูถือหุนกูฟองคดีนั้น ผูแทนผูถือหุนกูยังมิได
ดําเนินการฟองรองบริษัทใหชําระหนี้ที่คางชําระ 

อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของผูแทนผูถือหุนกู 

: 1. ผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดตอผูถือหุนกูในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตบรรดาความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นแกผูถือหุนกูจากการที่    
ผูแทนผูถือหุนกูปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวยความจงใจหรือโดยมิได
ใชความระมัดระวังตามที่จะพึงคาดหมายไดจากบุคคลที่ประกอบการเปนผูแทนผูถือ
หุนกู 

2. นอกเหนือจากบรรดาอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนดไว ผู
แทนผูถือหุนกูจะมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

(ก) ดําเนินการตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในขอ 2. นี้ และขออื่น ๆ ของขอกําหนด
สิทธิ  ซ่ึงในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูมีสิทธิใชดุลยพินิจ ของตนตามขอกําหนด
สิทธิ ผูแทนผูถือหุนกูสามารถใชดุลยพินิจไดโดยอิสระโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 
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(ข) ทําความตกลงกับบริษัทในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้โดยไมตองไดรับความ    
ยินยอมจากที่ประชุมผูถือหุนกู 

(1) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของ
กับหุนกูในประเด็นซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผู
ถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชนของผูถือ หุนกูดอยลง และ 

(2) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวของ
กับหุนกูในประเด็นที่ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิด
พลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง 

(3) ผอนผันหรือยกเวนไมถือวากรณีที่ เกิดขึ้นตามขอ  11.1 ของขอ
กําหนดสิทธิ ในขณะใดขณะหนึ่งเปนกรณีผิดนัดที่จะตองดําเนินการ
ตามขอ 11.2 ของขอกําหนดสิทธิหากผูแทน ผูถือหุนกูเห็นวาการ
ผอนผันหรือยกเวนดังกลาวเปนเรื่องที่ เหมาะสมโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนของผูถือหุนกูเปนหลัก 

(ค) รับและเก็บรักษาเอกสารและทรัพยสินรวมทั้งหลักประกัน (ถามี) ซ่ึงผูแทน    
ผูถือหุนกูจะตองรับไวแทนผูถือหุนกูตามขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่
เกี่ยวของกับหุนกู 

(ง) เขารวมในการประชุมผูถือหุนกูทุกครั้งและเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือ
หุนกูวาควรจะดําเนินการอยางไรในกรณีที่บริษัทไมปฏิบัติตามขอกําหนดสิทธิ 
หรือในกรณีอื่น ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนกูอยาง
รายแรง 

(จ) จัดทํารายงานสงใหแกผูถือหุนกูเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่ไดดําเนินการไปตาม
อํานาจหนาที่ของผูแทนผูถือหุนกูโดยไมชักชา 

(ฉ) ในกรณีที่ผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติและไมสามารถดําเนินการแกไข    
คุณสมบัติของตนใหถูกตองภายใน 60 (หกสิบ) วันนับจากวันที่ขาดคุณสมบัติ
นั้น ผูแทนผูถือหุนกูจะตองแจงใหบริษัททราบเปนหนังสือทันทีที่พนระยะ
เวลาดังกลาวเพื่อใหบริษัทเสนอตัวบุคคลที่จะเขารับทําหนาที่เปนผูแทนผูถือ
หุนกูแทนตน  และจะตองเรียกประชุมผูถือหุนกูตามขอ 12.1 (ค) ของขอ
กําหนดสิทธิโดยไมชักชา 

3. ผูแทนผูถือหุนกูจะตองปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา ผล
ประโยชนของผูถือหุนกู แตผูแทนผูถือหุนกูไมตองรับผิดชอบตอบุคคลใด ๆ สําหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ของตนโดยเชื่อถือหนังสือรับรองที่ออก
โดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือความเห็น คําแนะนํา หรือ ขอมูลที่จัดทําโดย    
ผูเชี่ยวชาญใหแกผูแทนผูถือหุนกูโดยเฉพาะเจาะจง หากเปนการเชื่อถือดวยความสุจริต 
และดวยความระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจาก บุคคลที่ประกอบการเปนผูแทน   
ผูถือหุนกู แมจะปรากฏในภายหลังวาหนังสือรับรอง ความเห็นคําแนะนํา หรือขอมูล
ดังกลาว จะมีขอบกพรองหรือไมเปนความจริง 
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การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิ : การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท และที่ประชุมผูถือ
หุนกู เวนแตการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิในเรื่องดังนี้ 

(ก) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็น
ซ่ึงผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาจะเปนประโยชนตอผูถือหุนกูหรือไมทําใหสิทธิประโยชน
ของผูถือหุนกูดอยลง และ 

(ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิ และ/หรือสัญญาที่เกี่ยวของกับหุนกูในประเด็นท่ี
ผูแทนผูถือหุนกูเห็นวาเปนการแกไขขอผิดพลาดที่เห็นไดโดยชัดแจง 

กฎหมายที่ใชบังคับ : ขอกําหนดสิทธิอยูภายใตบังคับของกฎหมายไทย 
 
1.3  สรุปสาระสําคัญของสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 

ชื่อสัญญา : สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  

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

วันที่มีผลใชบังคับ : วันที่จัดออกหุนกูเปนตนไป 

วัตถุประสงค : บริษัทมีความประสงคที่จะแตงตั้งใหผูแทนผูถือหุนกูเปนผูแทนผูถือหุนกู และผูแทนผูถือ
หุนกูมีความประสงคที่จะรับแตงตั้งในการเปนผูแทนผูถือหุนกู  

สาระสําคัญ : บริษัท และผูแทนผูถือหุนกูตกลงที่จะผูกพันตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและขอกําหนดสิทธิ บริษัทและผูแทนผูถือหุนกูมีอํานาจ  
หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิ และสัญญาแตงตั้งผูแทนผูถือ
หุนกู โดยผูแทนผูถือหุนกูตองกระทําหนาที่ดวยความระมัดระวังและดูแลรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุนกูเย่ียงผูมีวิชาชีพพึงกระทําในกิจการเชนวานั้น 

คาตอบแทน : ผูแทนผูถือหุนกูจะไดรับคาตอบแทนในการรับดําเนินการในฐานะผูแทนผูถือหุนกู ตามที่
กําหนดไวในสัญญา  

การสิ้นสุดของสัญญา : 1.     เมื่อครบกําหนดไถถอนหุนกูโดยบริษัทไดชําระหนี้ดอกเบี้ย เงินตนและหนี้อื่นใด
ครบถวน หรือ เมื่อมีการซื้อคืนหุนกูทั้งหมด 

2.     เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) เมื่อผูแทนผูถือหุนกูขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนกู และ
ไมสามารถแกไขการขาดคุณสมบัติภายใน 60 วัน นับแตวันที่ขาดคุณสมบัตินั้น 

(ข) ที่ประชุมผูถือหุนกูมีมติใหเปลี่ยนตัวผูแทนผูถือหุนกู เนื่องจากเห็นวาผูแทนผูถือ
หุนกูปฏิบัติหนาที่ไมเหมาะสมหรือบกพรองตอหนาที่ 

(ค) คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอกําหนดสิทธิ และการผิดสัญญาเชนนั้นยังคงมีอยูเปนระยะ
เวลา 30 วัน นับจากวันที่คูสัญญาฝายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดมีหนังสือแจงให
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นทําการแกไขการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว 
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3. ผูแทนผูถือหุนกูมีหนังสือลาออกจากการเปนผูแทนผูถือหุนกูโดยมีเหตุผลอัน สมควร 

4. เปนไปตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ 

   

2. ขอจํากัดการโอนหุนกูที่เสนอขาย 

 -ไมมี- 

3. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

3.1 วิธีการเสนอขายหุนกู 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุนกู โดยมีมูลคารวมทั้งส้ินไมเกิน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพันลาน
บาท) ซ่ึงเปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย โดยเปนการเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ   
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.32/2544 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)   

 เพื่อประโยชนตามขอนี้ “ผูลงทุนสถาบัน” หมายถึง 

(1) ธนาคารพาณิชย 

(2) บริษัท เงินทุน 

(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(5) บริษัทประกันภัย 

(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(12) กองทุนรวม 

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

1.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท  0-2470-3274-6 

2. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
สํานักงานใหญ เลขที่ 9  ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท   0-2544-3866-76 

3.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู 

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนกู  บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 เปนผูดําเนินการ    
จัดจําหนายหุนกู ซ่ึงจะเสนอขายตอผูลงทุนสถาบันตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 ของสวนที่ 3 นี้ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหุนกู 

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนกู บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนกูสําหรับการจัดออกหุนกูมูลคารวมทั้งส้ิน
ไมเกิน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพันลานบาท) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายเปนจํานวนเงินรวมสูงสุดไมเกิน 6,000,000 (หกลาน) บาท โดย
เมื่อหักคาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูแลว บริษัทจะไดรับเงินคาหุนกูที่เสนอขายเปนจํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ 3,994,000,000 
(สามพันเการอยเกาสิบส่ีลาน) บาท  

หมายเหตุ คาตอบแทนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูจะคิดตามสัดสวนของหุนกูที่ออกจริง ดังนั้น จํานวนที่แสดงไวจะเปน
จํานวนประมาณการสูงสุด 

3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนกู 

ประมาณการคาใชจายในการดําเนินการเสนอขายหุนกู 

- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับการเสนอขายหุนกู 800,000 บาท 

- คาใชจายอื่นๆ(1) โดยประมาณ 4,201,500 บาท 

รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนกูทั้งหมด 5,001,500 บาท 

หมายเหตุ (1) คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาธรรมเนียมการแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกูและนายทะเบียนหุนกูตลอดอายุหุนกู เปนตน 

3.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนกู 

ผูลงทุนสถาบันที่ประสงคจะจองซื้อหุนกู สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนกู ไดที่สํานักงานของผูจัดการการ
จัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.2 ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการ
การจัดจําหนาย 

3.6 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนกู 

(ก) ผูประสงคจะจองซื้อหุนกูดังกลาวจะตองจองซื้อหุนกูข้ันต่ํา 100 หนวย หรือ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และทวีคูณ
คร้ังละ 10 หนวย หรือ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
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(ข) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนกูใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนาม และประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป) ที่ลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)  พรอมแนบสําเนาบัตรประจํา
ตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม      
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 กรณีผูลงทุนสถาบันที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในตางประเทศ จะตองแนบสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท 
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง (ที่ออกใหไมเกินหนึ่ง (1) ป พรอมลงนามรับรองสําเนา   ถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจ
ลงนามซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 โดยสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.2 โดยมีระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตวันท่ี 
18 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ระหวางเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย 

(ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือเงินโอน เช็ค แคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท จะตอง
ลงวันที่ที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ออกหุนกู และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อ และขีด
ครอม ส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหุนกู บมจ. ปตท. คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 1” สําหรับหุนกูชุดที่ 1 และ“บัญชีจองซ้ือหุนกู บมจ. ปตท. 
คร้ังที่ 1/2549 ชุดที่ 2” สําหรับหุนกูชุดที่ 2 

(ง) ผูจองซ้ือตองนําสงเอกสารตามที่กําหนดขางตน พรอมเงินคาจองซื้อ ไปยังสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 3.2 ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ระหวางเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนาย 

(จ) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อหุนกู และไดดําเนินการดังกลาวขางตนแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม
ได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ดังที่ไดกลาวไวขางตน 

(ฉ) ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกูกอนกําหนด หากจํานวนหุนกูมีผูจองซื้อเขามาครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว 

3.7 การจัดสรรหุนกูและวิธีการจัดสรรหุนกู 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนกูทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อหุนกูที่เปนผูลงทุนสถาบัน โดยการจัดสรรหุนกูใหอยูใน     
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายตามแตจะเห็นสมควร โดยอาจทําการจัดสรรหุนกูใหแกบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ตามแตวิธีการที่ผูจัดการการจัดจําหนายเห็นควร 

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนกูใหแกผูลงทุนสถาบันดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายสามารถพิจารณาจัดสรรหุนกูที่เสนอขาย
ใหแก ตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายที่รวมในการจัดจําหนายครั้งนี้ได อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมจัดสรร หุนกูที่
เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเองหรือผูจัดการการจัดจําหนายที่รวมในการจัด
จําหนายคร้ังนี้ ตลอดจน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญของผูออกหุนกู รวมถึงผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้ง
หมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนกูที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศของคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 
เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  
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3.8 การยกเลิกการจองซื้อหุนกู 

ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 3.6 และ/หรือ ในกรณีที่มิไดรับการ
ชําระเงินครบถวนจากผูจองซื้อ ณ เวลาที่ทําการจองซื้อหุนกูในกรณีชําระเงินโดยเงินสดหรือเงินโอน หรือในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคา
จองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท แตผูจัดการการจัดจําหนายไมสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่
จองซื้อนั้น ๆ ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุนกูเกินกวาจํานวนหุนกูที่เสนอขายเพื่อสํารองไวกรณีที่ไมสามารถ
เรียกชําระเงินจากผูจองซื้อในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกู หรือในกรณีที่ผูจองซื้อที่อยูในลําดับที่จะไดรับการจัดสรรหุนกูไมปฏิบัติ
ตามวิธีการจองซื้อ และการชําระเงินคาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 3.6 ซ่ึงผูจัดการการจัดจําหนายจะตัดสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนกู
ของผูจองซื้อรายนั้น ๆ   และจะจัดสรรหุนกูในสวนที่ตัดออกใหแกผูจองซื้อรายถัดไป  จนกวาจะครบตามจํานวนหุนกูที่เสนอขาย 

3.9 วิธีคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนกู 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ  บริษัทจะดําเนินการใหผูจัดการการ
จัดจําหนายสงคืนเงินคาจองซื้อหุนกูในสวนที่ไมไดรับจัดสรรหรือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย 
และ/หรือ คาเสียหายใดๆ คืนใหแกผูจองซื้อหุนกู โดยจัดทําเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อหุนกูภายใน 14 วันนับจากวันปดรับการ
จองซื้อหุนกู โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนกู  ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนกูใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหุนกู ผูจองซื้อดังกลาวจะมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนกูที่ตองคืนใหแกผูจองซื้อหุนกูนั้น นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ไดมีการชําระคืน ทั้งนี้ ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนกูทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยถูกตองแลว และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียก
รองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน 

3.10 วิธีการสงมอบหุนกู 

บริษัทจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนกูจัดทําและสงมอบใบหุนกู ใหแกผูถือหุนกูตามจํานวนหุนกูที่ไดรับการจัดสรรภายใน 
15 (สิบหา) วันทําการนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อและที่อยูของผูจองซื้อหุนกูที่
ปรากฏอยูในใบจองซื้อ หรือดําเนินการนําหุนกูที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” 
ภายใน 7 (เจ็ด) วันทําการนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ สําหรับผูจองซ้ือที่ไดแจงความประสงคใหดําเนินการดังกลาวไวในใบจอง
ซ้ือหุนกู 

3.11 ภาระภาษีของหุนกูและผลตอบแทนอื่น 

ขอมูลในสวนนี้เปนเพียงแนวทางเกี่ยวกับภาษีตามกฎหมายไทยในการลงทุนในหุนกูเทานั้นและไมใชคําแนะนําเกี่ยวกับภาษีแต
อยางใด ผูที่ประสงคจะลงทุนควรหารือกับที่ปรึกษาของตนเกี่ยวกับภาระทางภาษีที่อาจจะเกิดจากการลงทุนในหุนกู รวมถึง (แตไมจํากัด
เฉพาะ) ผลทางกฎหมายในเรื่องภาษีทองถิ่นหรือภาษีตางประเทศใดๆ ขอมูลในสวนนี้ทําขึ้นบนพื้นฐานกฎหมายภาษีของประเทศไทยโดย
ทั่วไปที่ใชบังคับอยู ณ วันที่มีการจัดทําเอกสารนี้ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

อนึ่ง สรุปภาระภาษีอากรตอไปนี้มิไดมีความมุงหมายที่จะใหเปนขอมูลครบถวนสมบูรณถึงภาระภาษีอากรที่เกี่ยวของกับหุนกูแต
อยางใด 

ภาระภาษีของผูที่ประสงคจะลงทุนและอัตราภาษีที่เกี่ยวของขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการ เชน ผูลงทุนเปนนิติบุคคลที่ไม
มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดหรือไม ผูลงทุนเปนผูมีถิ่นที่อยูอยูในประเทศที่ไดลงนามในอนุสัญญาวาดวยภาษีซอนกับประเทศไทยหรือไม 

ขอมูลในสวนนี้มิไดมีวัตถุประสงคใหมีรายละเอียดครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูแตอยางใด 
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1. ภาษีเงินได 

กรณีที่ผูลงทุนเปนผูมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

 (1)  ดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูซ่ึงผูลงทุนไดรับจากการลงทุนในหุนกูของบริษัทจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

 (2)  ผลประโยชนจากการโอนหุนกูผลประโยชนที่ไดจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลง
ทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) 

อยางไรก็ตาม ผูลงทุนมีสิทธิที่จะเลือกเสียภาษีในอัตราดังกลาวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไวตาม (1) หรือ (2) ขางตน โดยไมตองนํา
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกู (แลวแตกรณี) ไปรวมกับเงินไดอื่นเพื่อ
คํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีอัตราภาษีระหวางรอยละ 5 - 37 โดยหากผูลงทุนเลือกที่จะนําดอกเบี้ยและผลตอบแทนสําหรับเงิน
คาจองซื้อหุนกูหรือผลประโยชนจากการโอนหุนกูดังกลาวไปรวมกับเงินไดอื่นเพื่อคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานั้น ผูลงทุนสามารถ
นําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

ในกรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือเปนบริษัท หางหุนสวนนิติ
บุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ แตประกอบกิจการในประเทศไทย หรือมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ง
มีรายได แตไมรวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดใหเปนองคการ หรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7)(ข) 
แหงประมวลรัษฎากร ผูลงทุนจะมีภาระภาษีดังตอไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล รวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต
ฟองซิเอร ไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 (หนึ่ง) และตองนําดอกเบี้ยไปรวมคํานวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคล โดยสามารถนําภาษีหัก ณ ที่จายขางตนมาเปนเครดิตในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

ดอกเบี้ยที่ผูลงทุนประเภทมูลนิธิหรือสมาคมที่ไมใชองคการหรือสถานสาธารณกุศลไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรา
รอยละ 10 (สิบ) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

ผลประโยชนจากการโอนหุนกูที่ผูลงทุนไดรับไมตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย แตผูลงทุนจะตองนําผลประโยชนจากการโอน
หุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนไปรวมกับรายไดอื่นของผูลงทุนเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีที่ผูลงทุนเปนผู
ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

  กรณีผูลงทุนเปนบุคคลธรรมดา 

ในการพิจารณาวา บุคคลธรรมดาจะถือวามีถิ่นที่อยูในประเทศไทยหรือไมนั้น กฎหมายไทยจะไมคํานึงถึงสัญชาติของผูลงทุน แต
จะใชหลักเกณฑวา หากผูลงทุนนั้นอยูในประเทศไทยในชวงระยะเวลาคราวหนึ่งหรือหลายคราวรวมกันตั้งแต 180 (รอยแปดสิบ) วันในป
ปฏิทินเดียวกันใหถือวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย   
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(1) ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะกําหนดไวเปน
อยางอื่น ดอกเบี้ย และผลตอบแทนสําหรับเงินคาจองซื้อหุนกู ซ่ึงผูลงทุนไดรับจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15  (สิบหา) 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะกําหนดไวเปน
อยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเงินไดเกินกวาที่ลงทุน จะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15  (สิบหา) 

กรณีผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 

กรณีที่ผูลงทุนเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และมิไดประกอบ     
กิจการหรือถือวาประกอบการในประเทศไทยหรือมิไดมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ย หรือผลประโยชนจาก
การโอนหุนกูซ่ึงจายจากหรือในประเทศไทย ผูลงทุนจะมีภาระภาษีอากรดังนี้ 

(1) ดอกเบี้ย  

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น ดอกเบี้ย  ที่ผูลงทุนไดรับจะตองถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ของจํานวนดอกเบี้ย 

(2) ผลประโยชนจากการโอนหุนกู 

เวนแตขอกําหนดและเงื่อนไขในอนุสัญญาภาษีซอนที่ทําขึ้นระหวางประเทศไทยกับประเทศที่ผูลงทุนมีถิ่นที่อยูจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น ผลประโยชนจากการโอนหุนกูเฉพาะสวนที่ตีราคาเปนเงินไดเกินกวาที่ลงทุนจะถูกหักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15     
(สิบหา) 

2.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผูลงทุนซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยอาจตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตรารอยละ 3.3 (รวมถึงภาษีบํารุงทองถิ่นในอัตรา
รอยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะแลว) จากยอดดอกเบี้ยรับและกําไรกอนหักรายจายใดๆ จากการโอนขายหุนกู หากดอกเบี้ยหรือ              
ผลประโยชนที่ไดรับจากการโอนหุนกูถือเปนรายรับจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ เย่ียงธนาคารพาณิชยของผูลงทุน 

3. อากรแสตมป 

การโอนใบหุนกูไดรับยกเวนอากรแสตมป 
 

 


