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PTT Public Company Limited 

เสนอขาย 
“หุนกูไมมีประกัน ผูถอืหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567”  

อัตราดอกเบี้ยคงที่ สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 ตอป 
สําหรับปที่ 6 ถึงปที่ 8 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.20 ตอป 

และสําหรับปที ่9 ถึงปที่ 15 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.80 ตอป 
โดยผูถือหุนกูสามารถใชสิทธิไถถอนกอนกาํหนดไดในปที ่8  

จํานวนไมเกิน 15,000,000 หนวย คิดเปนมูลคารวมทัง้ส้ินไมเกิน 15,000,000,000 บาท 
มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท 

 
เสนอขายใหแกผูลงทุนท่ัวไป และผูลงทุนสถาบัน 

อันดบัความนาเชือ่ถอืของหุนกู AAA โดยบริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวันที่ 17 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 
ผูจัดการการจัดจําหนาย 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)  บริษทัหลักทรัพย ทิสโก จํากดั 

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

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ี และรางหนงัสือชี้ชวน วันที ่4 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2552 
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชีช้วนมีผลใชบังคับ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

 

 กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหน้ี รวมท้ังความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสาร
หน้ีแตอยางใด ท้ังน้ี การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีเปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายตราสารหน้ี 
 หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีมีขอความหรือรายการท่ีเปนเท็จหรือขาดขอความท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือตราสารหน้ีมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายจากผูเสนอขายตราสารหน้ีไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี ภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ 
 บุคคลท่ัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีและหนังสือช้ีชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ช้ัน 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขท่ี 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของ
สํานักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 
 

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง  ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 



 
Disclaimer 

 
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรตอกลุมผูลงทุนทั่วไป และผูลงทุนสถาบัน เพื่อ
เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนใน “หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567” (“หุนกู”) ออกโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ซ่ึงเปนหุนกูที่ออกและเสนอขายในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กย. 
31/2549 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทและผูจัดการการจัดจําหนายไมอนุญาตใหใชขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายตราสารหนี้ฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนหรือจัดทําขอมูลดังกลาวข้ึนใหมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวนหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวแกบุคคลอื่นนอกจากตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูลงทุนดังกลาว แบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ควรพิจารณาควบคูกับเอกสารที่แนบมา (ถามี) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ นักลงทุนจะตองตัดสินใจในการลงทุนดวยตัวเอง โดยใชขอมูลจากแบบแสดง
รายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้เปนเพียงเอกสารประกอบขอมูลเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือหุนกูรวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับธุรกิจในปจจุบันและผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและขอมูลคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการดําเนินการ
ของบริษัทตามที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจากบริษัทซ่ึงไดจัดทําข้ึน
เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณาลงทุนในหุนกูที่เสนอขายในคร้ังนี้ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสาร
หนี้ฉบับนี้มีขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวของกับบทวิเคราะหและ
ขอมูลอื่นๆ ซ่ึงบริษัทไดพิจารณาจากการคาดคะเนผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทและประมาณการรายไดในอนาคตที่
ยังไมอาจกําหนดไดในขณะนี้ นอกจากนี้ ขอความในลักษณะดังกลาวเกี่ยวกับโอกาส โครงการดําเนินงาน และกลยุทธทาง
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซ่ึงขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคตดังกลาวเปนความเห็นของบริษัทในปจจุบัน
เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ซ่ึงมิไดเปนการรับรองผลประกอบการในอนาคตของบริษัทแตอยางใด  ดังนั้น ผลที่จะเกิดข้ึนจริง
ในอนาคต จึงอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากขอมูลที่ปรากฏอยูในขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต
ดังกลาวเนื่องจากปจจัยตางๆ นักลงทุนจึงควรพิจารณาและไมอาจยึดถือเอาขอความที่มีลักษณะเปนการคาดการณในอนาคต
ได ผูจัดการการจัดจําหนายไมรับรองหรือยืนยันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ และขอมูลดังกลาวอาจถูกเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหรือแกไขไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

นอกจากนี้ ถึงแมวาขอมูลที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้เปนขอมูลที่ไดรับจาก
แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ผูจัดการการจัดจําหนายจะไมรับผิดชอบในความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลที่ระบุในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้แตอยางใด การลงทุนในหุนกูมีความเส่ียง ซ่ึงผูสนใจลงทุนควรพิจารณา
ความเส่ียงตางๆที่เกี่ยวของดวยความรอบคอบ ผูสนใจลงทุนตองใชวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาบริษัทและขอมูลที่
ปรากฏในเอกสารนี้รวมทั้งความเส่ียงที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้จะตองไม
ถือวาขอมูลที่ระบุในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้เปนการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ หรือ
ภาษีนักลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และภาษีเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหุนกูนี้ดวยตนเอง 

การจัดสงแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหน้ีฉบับนี้หรือการเสนอขายหุนกูคร้ังนี้มิไดเปนการรับรองโดย
ผูจัดการการจัดจําหนายวาขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้ถูกตองครบถวนสมบรูณไมวาใน
วันที่ออกแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายตราสารหนี้ฉบับนี้หรือภายหลัง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมไดรับรองความถูกตองหรือความสมบูรณของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ฉบับนี้แตอยางใด 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 1 

  สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสําคัญในธุรกิจ 
การจัดจําหนายและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นใน
ประเทศไทยและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลัก และธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 
(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดวย 

กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาต ิประกอบดวยหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติซึ่งทําหนาที่จัดหากาซธรรมชาติ
จากทั้งในประเทศและตางประเทศ ขนสงกาซผานระบบทอสงกาซธรรมชาติ  แยกกาซธรรมชาติ และจัดจําหนาย สวนการ
สํารวจและผลิตกาซธรรมชาติดําเนินการโดยบริษัทยอยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”) และมีการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติทั้งในและตางประเทศอีกดวย 

กลุมธุรกิจน้ํามัน การดําเนินธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถแบงไดเปน 2 กิจกรรมหลักไดแก การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing) และการคาระหวางประเทศ (International Trading) ซึ่งรวมถึงการนําเขาและการสงออก
ผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันทั้งในและตางประเทศอีกดวย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจตางๆ โดยลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นเปนสวนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 2 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดของ ปตท.และบริษัทยอยที่ปรากฏในงบการเงินรวมสําหรับชวงป 2548-งวด 9 เดือนป 2551 สวนใหญเปนรายไดจาก
การขายผลิตภัณฑน้ํามัน ในทางกลับกัน กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย สวนใหญมาจากกลุมธุรกิจ
สํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ สรุปดังนี้  

  
ป 2548 (ปรับปรุง

ใหม) 
ป 2549 (ปรับปรุง

ใหม) 
ป 2550 (ตรวจสอบ) 9 เดือน ป 2551  

(สอบทาน) 
ผลิตภัณฑ/บริการ 

ลานบาท รอย
ละ 

ลานบาท รอย
ละ 

ลานบาท รอย
ละ 

ลานบาท รอย
ละ 

รายได /1         
1. ผลิตภัณฑกาซธรรมชาติ 204,588.4

2 
22.09 211,068.27 17.39 243,403.02 16.27 230,747.99 13.87 

2. ผลิตภัณฑน้ํามัน 651,892.1
1 

70.38 870,590.63 71.71 1,116,461.
56 

74.64 1,342,139.
41 

80.67 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 67,676.17 7.31 122,261.20 10.07 124,393.92 8.32 82,713.18 4.97 
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค - - 3,608.12 0.30 5,459.20 0.36 438.14 0.03 
5. รายไดคาบริการ 2,112.64 0.23 6,457.06 0.53 6,088.52 0.41 7,691.31 0.46 
รวม 926,269.3

4 
100.0

0 
1,213,985.

28 
100.0

0 
1,495,806.

22 
100.0

0 
1,663,730.

03 
100.0

0 
กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม
ราคา 
และคาตัดจําหนาย (EBITDA) /2 

        

1. กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซ
ธรรมชาติ 

92,161.05 80.59 108,119.17 75.12 121,534.60 81.08 127,399.79 94.22 

2. กลุมธุรกิจน้ํามัน 7,252.65 6.34 5,003.40 3.48 8,607.17 5.74 6,969.25 5.16 
3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี 
4. กลุมธุรกิจการกลั่น 

1,739.86 
13,205.20 

1.52 
11.55 

24,334.12 
6,468.88 

16.91 
4.49 

19,751.22 
- 

13.18 
- 

842.76 
- 

0.62 
- 

รวม   114,358.7
6 

100.0
0 

143,925.57 100.0
0 

149,892.99 100.0
0 

135,211.80 100.0
0 

ภาษีอากร  25,565.62  35,882.71  41,419.08  38,869.09  
กําไรสุทธิ 85,844.03  95,582.19  97,803.59  73,893.73  
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท / 
หุน) 

30.69  34.14  34.82  26.21  

         
/1  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง รายไดจากการขายและการใหบริการ 
/2  ขอมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 3 

นอกเหนือจากเปาหมายเชิงพาณิชยในการทํารายไดและกําไรจากธุรกิจ การสรางความสามารถในการแขงขันระดับสากล 
และมีการบริหารจัดการ การกํากับดูแลที่ดีเปนที่ยอมรับของสาธารณชน ปตท. ยังมุงเนนการดูแลสังคม รวมทั้งสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง 

ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ  

 ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ ปตท. ประกอบดวย 

 1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 
  1.1  ความเสี่ยงจากการจัดหากาซธรรมชาติและความสามารถในการแขงขันดานราคา ซึ่ง ปตท. ไดเตรียมมาตรการ
รองรับเพื่อบรรเทาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดย ปตท. ไดมีแผนบริหารจัดการการใชกาซธรรมชาติ โดยการรับเกินกวาปริมาณขั้นต่ําใน
ขณะที่สามารถทําได  เพื่อสะสมไวสําหรับในชวงที่ไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดครบตามสัญญา (Carry Forward) เปนการปองกัน
การเกิด Take-or-Pay  และการทบทวน Term & Condition ของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติตาง ๆ  รวมถึงติดตามความตองการใชกาซ
ธรรมชาติอยางใกลชิด เพื่อปองกันไมใหเกิด Take-or-Pay ใหม และในขณะเดียวกันก็จะพยายามจัดเก็บ Make Up ใหไดตามแผนที่
วางไว 
  1.2 การขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง การขยายธุรกิจสูการลงทุนในตางประเทศมากยิ่งขึ้น การปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ 
การควบรวมกิจการ พรอมกับการสรางมูลคาเพิ่มภายใตพลังรวมของกลุม ปตท. สงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุม 
ปตท.มีความซับซอนมากขึ้นดังนั้น หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดแูลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจ
กอใหเกิดความไมสอดคลองกันระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท.และบริษัทในกลุม และการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
  1.3 ความเสี่ยงในเรื่องระบบบริหารบุคคล เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและ
โอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ 

 2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
  2.1 ความเสี่ยงจากปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay ของสัญญาซื้อกาซฯ ทั้งในสวนของ Take-or-Pay ที่
ไดเกิดขึ้นแลวในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหมในอนาคต อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได 
  2.2 ความเสี่ยงที่ภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปลี่ยนหลักการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซฯ และ/หรือ คาตอบแทนใน
การจดัหาและจัดจําหนายกาซฯ 
  2.3 ความผันผวนของราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท. ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคา
ตลาดโลก ซึ่งขึ้นกับปจจัยหลายประการ เชนภาวะเศรษฐกิจโลก อุปสงคและอุปทาน เสถียรภาพทางการเมือง ฯลฯ 

  2.4 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 
เชน การนําเขากาซปโตรเลียมเหลว และการตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 

  2.5 อํานาจ สิทธิ และประโยชนของ ปตท.ที่ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยผลของ
กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด ภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

  2.6 ความเสี่ยงจากคดีปกครองที่เกี่ยวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จาก
การที่มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คนไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานตอศาล
ปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ใน
กระบวนการแปลงสภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่งศาลปกครองสูดสุดไดพิพากษาคดี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให ปตท. แบงแยกทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อการวางระบบการ



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 4 

ขนสงปโตรเลียมทางทอและแยกอํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท. และใหยกคํา
ขอตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งหาที่ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎกีากําหนด อํานาจ สิทธแิละประโยชนของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 ซึ่ง ปตท. ไดยื่นคํารอง
รายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551โดยรายงานเริ่มตั้งแตที่ศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําพิพากษา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามคําวินิจฉัยและคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
กรมธนารักษและปตท. ไดรวมลงนามในบันทึกการแบงแยกและการสงมอบทรัพยสินที่แบงแยกใหแกกระทรวงการคลัง รวมทั้ง 
กรมธนารักษและปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ)์ ในที่ดินเวนคืนทั้งหมด
เพื่อแบงแยกใหแกกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นครบถวน พรอมสรุปวา ปตท.ไดรวมกันกระทําการแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสา
ธารณสมบัติของแผนดินตามคําพิพากษา  สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งแยกอํานาจและสิทธิใน
สวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท.ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยและคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ครบถวนแลว 

 3. ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 
  การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไว  ซึ่งหากโครงการตาง ๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
จะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท.ได 

 4. ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 
  4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุที่เกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกและ
เหตุอันตรายอื่นที่ไมอาจคาดการณได  ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงไม
สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภทอยางเต็มมูลคา 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อาจสงผลตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

 5. ความเสี่ยงทางการเงิน 
 5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท จะมีผลกระทบตอรายไดและกําไรขาดทุนของ ปตท.  รวมถึงการวางนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
  5.2 ปตท. อาจจําเปนตองใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. ในอนาคตหาก ปตท. เห็นวาการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา 
  5.3 ความสามารถในการจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการใชเงินทุน ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว 

 ทั้งนี้รายละเอียดตาง ๆ ของปจจัยเสี่ยง สามารถดูไดจากหัวขอปจจัยเสี่ยง 

ภาวะอุตสาหกรรม 

ในงวด 9 เดือนป 2551 เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 5.1 จากปริมาณการสงออก การลงทุนและการบริโภคที่ขยายตัวสูงขึ้น
คาดวาในป 2551 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในระดับรอยละ 3.0 สวนความตองการใชพลังงานขั้นตนเชิงพาณิชยของประเทศงวด 9 
เดือนป 2551 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 สําหรับในป 2551 คาดวาความตองการใชพลังงาน
ขั้นตนเชิงพาณิชยจะอยูที่ระดับ 1.64 ลานบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป 2550 โดยกาซธรรมชาติและ
น้ํามันเปนแหลงพลังงานหลัก  

1. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกาซธรรมชาติ 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  สวนที่ 1 ขอมูลสรุป  
 

 สวนที่ 1 หนาที่ 5 

ปริมาณการใชกาซธรรมชาติของประเทศในชวง 9เดือนป 2551 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 จากงวดเดียวกันของป 2550 โดยมีความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นทั้งในสวนของกลุมผูผลิตไฟฟา โรงแยกกาซฯ และกลุมลูกคาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ปริมาณการใชกระแสไฟฟาที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทําใหมีการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาสูงขึ้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง 
(รวม กฟผ. ผูผลิตไฟฟาอิสระ และผูผลิตไฟฟารายเล็ก) คิดเปนรอยละ 70.1 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด  

สําหรับความตองการใชกาซธรรมชาติในระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการใชพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งกระทรวงพลังงานได
นําเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) รับทราบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 อยางไรก็ตาม ขอมูลและสถานการณ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ภายหลังจากมีการนําแผนดังกลาวไปไชประมาณ 8 เดือน โดยเฉพาะความตองการใชไฟฟาที่ลดลง
และโครงการไฟฟาพลังน้ําใน สปป.ลาว ที่ลาชาออกไป รวมทั้ง กําลังผลิตไฟฟาสํารองจะอยูในระดับสูงหากยังคงใชแผนเดิม   ดังนั้น 
กฟผ. และกระทรวงพลังงานไดทําการปรับปรุงและเสนอแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2551-2564 (PDP2007 : 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)  โดยตามแผนฉบับใหมนี้ผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหมจะยังคงเลือกใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟา เนื่องจากราคากาซธรรมชาติจะสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับดานสิ่งแวดลอมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น  

2. ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ํามัน 

ในปจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ํามันรวมทั้งสิ้น 7 แหง มีกําลังการผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,099,000 บารเรลตอวัน 
(ไมรวมกําลังการผลิตของหนวยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTAR จํานวน 70,000 บารเรลตอวัน) และในงวด 9 เดือน ป 2551โรง
กลั่นน้ํามันมีการผลิตจริงรวมกันจํานวน 807,786 บารเรลตอวัน เมื่อรวมกับการผลิตกาซปโตรเลียมเหลวจากโรงแยกกาซฯ และ
โรงงานปโตรเคมีจํานวน 93,178 บารเรลตอวัน ทําใหมีการผลิตน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศรวมทั้งสิ้นจํานวน 900,964 บารเรลตอวัน 
ในขณะที่ความตองการใชน้ํามันในประเทศมีจํานวน 687,938บารเรลตอวัน  ทําใหประเทศไทยมีอุปทานสวนเกิน และมีการสงออก
ไปจําหนายในตลาดตางประเทศจํานวน 176,669 บารเรลตอวัน  

3. ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเคมี  

ความตองการปโตรเคมีขั้นตนของประเทศไทยโดยรวมในป 25501/ เพิ่มขึ้นจากป 2549 ประมาณ 11% ในขณะที่ความ
ตองการเม็ดพลาสติก(โพลิเมอร) เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง 3% แตมีการสงออกเพิ่มขึ้น 4%  ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนมีความตองการใช
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงสงออกไดนอยลงจากป 2549 กวา 50% ทั้งนี้ปริมาณผลิตภัณฑปโตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเม็ด
พลาสติกยังคงอยูในสภาวะที่มีกําลังการผลิตมากกวาความตองการ  เนื่องจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยที่ต้ังตนจากการผลิตเพื่อ
ทดแทนการนําเขา ไดเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนฐานการผลิตเพื่อสงออก  โดยในป 2550 มีการสงออกโดยรวมประมาณ4.2 ลานตันคิด
เปน 29% ของปริมาณการผลิต สวนใหญเปนการสงออกผลิตภัณฑขั้นกลาง 1.8 ลานตันและเม็ดพลาสติก 2 ลานตัน คิดเปน 40% และ 
47% ของการผลิตตามลําดับ โดยสวนใหญสงออกไปยังภูมิภาคเอเชียเปนหลัก เชน จีน เวียดนามและมาเลเซีย  
 

 บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนกูอายุ 15 ป โดยเปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มี
ผูแทนผูถือหุนกู และผูถือหุนกูสามารถไถถอนกอนกําหนดไดในปที่ 8  มูลคาเสนอขายไมเกิน 15,000,000,000 บาท  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการลงทุน และ/ หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อรีไฟแนนซเงินกูเดิม   หุนกูที่เสนอขายในครั้งนี้
มีอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู AAA โดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

ควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจลงทุน) 

1/ ขอมูลสถิติอุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทยจัดทําปละ 1 ครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธ ของทุกป 
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  PTT X / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // //

1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) PTTEP / / / */ 0

2 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด PTTNGD X / /

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG /

4 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด CHPP
5 บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด PTTINTER /

6 บริษัท รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ จํากัด RBA
7 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด PTTCL
8 บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด PTTRB
9 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL
10 บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด PTTGE X /

11 บริษัท พีทีที โพลีเมอรโลจิสติกส จํากัด PTTPL X / /

12 บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด PTTPM / X / 0/ /

Trading 13 บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด PTTT X

อื่นๆ 14 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด EnCo X /

15 บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด PTTUT X /

16 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด TP / / / /

17 บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด IPT X / / /

18 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด TTM-T X

19 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด TTM-M X

20 บริษัท ผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น จํากัด DCAP
21 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร จํากัด RPCL /

22 บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด TLBC
23 บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด THAPPLINE X

24 บริษัท ปโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด PA-Thai
25 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BAFS
26 บริษัท บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด IPS
27 บริษัท ขนสงนํ้ามันทางทอ จํากัด FPT
28 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จํากัด VLPG
29 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL
30 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou
31 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming
32 Petro Asia (Shantou) Co., Ltd. PA-Shantou
33 บริษัท ปตท. มารท จํากัด PTTMart
34 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) PTTCH / / / 0/

35 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) PTTAR / / / / / / */ 0

36 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด PPCL X / /

37 บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด SPRC / / /

38 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) TOP / / / / / 0/

39 บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) BCP / /

40 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) IRPC / /

41 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด HMC / X / /

42 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด PTTAC X 0/

43 บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส  จํากัด APS /

44 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP /

45 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด PTTICT / X

หมายเหตุ  2   :  รายชื่อบริษัทฯลําดับที่ 43 เดิมชื่อบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียร่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) เปล่ียนชื่อเปน บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด (APS) เม่ือ 8 เมษายน 2551
หมายเหตุ 1   :  สัญลักษณ          X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจาหนาที่บริหาร      O  = กรรมการผูจัดการใหญ            /  = กรรมการ             //  =  ผูบริหาร

บริษัท
รวม
และ
บริษัท
ท่ี

เก่ียว
ของ

กลุมกาซ

กลุม
นํ้ามัน

กลุม
ปโตร

เคมีและ
การกล่ัน

อื่นๆ

เอกสารแนบ 1

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)

กลุมกาซ

กลุม
นํ้ามัน

บริษัท
ยอย

กลุม
ปโตรเคมี

และการกลั่น

การดํารงตําแหนงของผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ

                                                           รายชื่อผูบริหารฯ
                  รายชื่อบริษัท

ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2551



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาที่ 1 
 

สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้แลวและดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการผูจัดการใหญ

ของผูออกตราสารหนี้หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไม
เปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของหนังสือช้ีชวนไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยแลว 

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาผูออก
ตราสารหนี้ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของผูออกตราสารหนี้และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหผูออกตราสารหนี้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ตอ 
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของผูออกตราสารหนี้แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของผูออกตราสารหนี้
และบริษัทยอย 

 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจาจะ
ถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่บริหารและ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน  

   

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล  

  สวนที่ 4 หนาที่ 2 
 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในหนังสือช้ีชวนฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผูออกตรา
สารหนี้ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุ
อันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไว 
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นายสุพจน เหลาสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล กํากับไว ขาพเจา
จะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ประธานกรรมการ  

2. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช กรรมการ  

3. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ  

4. นายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต กรรมการ  

5. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน กรรมการ  

6. นายอําพน กิตติอําพน กรรมการ  

7. หมอมหลวง ปาณสาร หัสดินทร กรรมการ  

8. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการ  

9. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการ  

10.นายพานิช พงศพิโรดม กรรมการ  

11.นายนริศ ชัยสูตร กรรมการ  

12.คุณพรทิพย จาละ กรรมการ  

ผูรับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน เหลาสุอาภา ผูจัดการสํานักกฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล ผูจัดการฝายตลาดทุนและ 
ผูลงทุนสัมพันธ 

 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 288 

 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่นําเสนอประกอบดวย ผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ผานการสอบทานจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานจาก
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550, 2549 และ 2548 (ตรวจสอบแลว) ซึ่งไดมีการปรับปรุง (Restated) และจัด
ประเภท (Reclassification) บัญชีบางรายการในงบการเงินรวมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมสําหรับงวด 
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 
        หนวย : ลานบาท 

งบดุล 
2548 

(ปรับปรุงใหม) 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ตรวจสอบ) 
9 เดือน ป 2551 

(สอบทาน) 
 สินทรัพย     
สินทรัพยหมุนเวียน     
   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 73,440.82 86,806.25 74,958.29 65,043.19 
   เงินลงทุนชั่วคราว 714.86 1,412.95 6,231.25 3,025.63 
   ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่น-สุทธิ 67,518.70 83,651.05 116,935.78 87,118.89 
   ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 21,798.87 32,233.25 78,047.44 94,036.89 
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะสั้น     
       - กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 5,186.43 591.16 1,392.78 569.04 
   สินคาคงเหลือ 23,501.31 15,117.53 13,522.24 20,530.56 
   พัสดุคงเหลือ – สุทธิ 5,532.86 7,552.47 6,374.45 8,057.94 
   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 24,320.16 21,953.53 18,468.60 23,583.38 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 222,014.00 249,318.21 315,930.83 301,965.53 
สินทรัพยไมหมุนเวียน     
   เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
   ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนาและเงินใหกูยืมระยะยาว 
       - กิจการที่เกี่ยวของกันสุทธิ 

66,577.15 
2,089.32 

 
5,992.87 

100,232.97 
3,129.32 

 
6,702.31 

189,951.19 
3,170.87 

 
6,243.74 

201,847.39 
7,708.34 

 
6,435.21 

   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 293,828.16 329,609.04 315,143.11 347,520.50 
   สินทรัพยไมมีตัวตน 13,204.53 18,916.10 20,094.27 20,332.87 
   คาความนิยม 11,291.09 16,158.89 12,432.06 12,273.96 
   สินทรัพยไดรอการตัดบัญชี 
   เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ 

1,898.46 
19,746.62 

1,251.77 
16,598.18 

1,354.38 
12,702.08 

1,546.00 
15,073.60 

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 14,581.26 11,275.08 15,614.33 19,170.51 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 429,209.46 503,873.66 576,706.02 631,908.38 
รวมสินทรัพย 651,223.47 753,191.87 892,636.85 933,873.91 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 289 

หนวย : ลานบาท 

งบดุล (ตอ) 
2548 

(ปรับปรุงใหม) 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ตรวจสอบ) 
9 เดือน ป 2551 

(สอบทาน) 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
หนี้สินหมุนเวียน     
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,546.74 1,589.87 5,768.06 8,190.75 
   เจาหนี้การคา-กิจการอื่น 49,488.02 55,620.49 116,525.55 116,670.23 
   เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 18,626.63 29,168.04 45,873.42 30,670.47 
   เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 334.64 513.09 1,871.06 400.18 
   เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 21,626.74 21,612.15 8,611.83 10,731.49 
   เงินกูยืมระยะสั้น - 144.92 626.87 3,615.17 
   ภาษีเงินไดคางจาย 20,935.27 21,161.42 26,849.60 24,788.91 
   คาใชจายคางจาย 21,437.01 25,251.96 28,177.31 26,652.70 
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,016.28 12,513.97 10,580.93 13,864.68 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 148,011.33 167,575.92 244,884.64 235,584.60 
หนี้สินไมหมุนเวียน     
   เจาหนี้อื่นระยะยาว-กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - 780.65 
   เงินกูระยะยาว 197,983.34 198,339.31 212,387.29 206,629.37 
   หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12,685.24 13,839.22 15,023.39 19,076.01 
   ประมาณการหนี้สินคาร้ือถอนอุปกรณการผลิต 7,019.36 10,712.39 10,990.90 11,085.00 
   เงินมัดจําถังกาซ 3,986.40 4,347.91 4,647.66 4,919.67 
   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 1,688.05 2,316.36 6,051.45 5,145.80 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 223,362.40 229,555.19 249,100.69 247,363.50 
รวมหนี้สิน 371,373.72 397,131.11 493,985.33 483,221.10 
สวนของผูถือหุน     
   ทุนจดทะเบียน 28,372.46 28,572.46 28,572.46 28,574.46 
   ทุนที่ออกและชําระแลว 27,972.46 28,049.26 28,173.88 28,240.57 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 17,992.83 19,321.45 21,624.24 22,801.96 
   สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม 

2,142.40 2,950.40 3,851.32 
3,895.87 

   กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขาย 830.99 463.39 671.70 373.25 
   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (800.72) (994.25) (914.24) (1,247.90) 
   กําไรสะสม     
      จัดสรรแลว     
         สํารองตามกฎหมาย 2,850.00 2,857.25 2,857.24 2,857.25 
         สํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 841.39 888.12 928.76 928.76 
      ยังไมไดจัดสรร 180,404.26 236,034.96 304,303.84 348,292.54 
   รวมสวนของผูถือหุนบริษัทฯ  232,233.61 289,570.58 361,496.76 406,142.28 
   สวนของผูถือหุนสวนนอย  47,616.13 66,490.18 37,154.76 44,510.53 
รวมสวนของผูถือหุน 279,849.74 356,060.76 398,651.52 450,652.81 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 651,223.47 753,191.87 892,636.85 933,873.91 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 290 

หนวย : ลานบาท 
2548 2549 9 เดือน ป 2551 งบกําไรขาดทุน 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
รายได     
   รายไดจากการขาย 926,269.34 1,213,985.28 1,495,806.22 1,663,730.03 
   ตนทุนขาย 811,088.81 1,072,503.35 1,350,778.78 1,532,359.43 
กําไรขั้นตน 115,180.53 141,481.93 145,027.44 131,370.60 
   คาใชจายในการขายและบริหาร 21,895.17 28,997.16 30,299.23 25,364.91 
   คาใชจายตามคําพิพากษา   2,824.66  
   คาใชจายในการสํารวจ 1,213.02 3,631.65 3,542.83 4,683.38 
กําไรจากการขาย 92,072.33 108,853.12 108,360.72 101,322.31 
   ผลตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 322.74 321.59 -  
   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน - 7,130.48 8,428.00 (1.03) 
   กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 5,416.80 - -  
   รายไดอื่น 9,435.67 25,219.82 17,738.60 13,958.17 
   คาตอบแทนกรรมการ 79.75 160.59 172.76 54.64 
กําไรจากการดําเนินงาน 107,167.79 141,364.42 134,354.57 115,224.82 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 21,651.26 19,139.45 31,080.23 17,638.18 
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 128,819.05 160,503.87 165,434.80 132,863.00 
   ดอกเบี้ยจาย 8,811.66 10,386.55 10,458.65 7,657.75 
   ภาษีเงินได 25,565.62 35,882.71 41,419.08 38,869.09 
กําไรหลังหักภาษีเงินได 94,441.77 114,234.60 113,557.07 86,336.16 
   กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 8,597.74 18,652.41 15,753.48 12,442.43 
กําไรสุทธิ 85,844.03 95,582.19 97,803.59 73,893.73 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน     
กําไรกอนรายการพิเศษ 28.75 34.14 34.82 26.21 
รายการพิเศษ 1.94 - - - 
กําไรสุทธิ 30.69 34.14 34.82 26.21 

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรกอนรายการพิเศษ 28.72 34.02 34.58 26.05 
รายการพิเศษ 1.93 - - - 
กําไรสุทธิ 30.64 34.02 34.58 26.025 
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      หนวย : ลานบาท 
2548 2549 9 เดือน ป 2551 งบกระแสเงินสด 

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) 
2550 

(ตรวจสอบ) (สอบทาน) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน     
กําไรสุทธิ 85,844.03 95,582.19 97,803.59 73,893.73 
รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิ     
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:     
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย 17,155.86 26,433.43 28,450.03 23,442.13 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (326.17) 1,059.15 (97.62) (125.35) 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (54.12) 182.61 (29.90) 574.53 
(กําไร)จากการจําหนายเงินลงทุน 551.44 (7,130.48) (8,428.00) 1.03 
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณเปนคาใชจาย (4.92) (8.04) (29.39) (202.97) 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (21,651.26) (19,139.45) (31,080.23) (17,638.18) 
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 8,597.74 18,652.41 15,753.48 12,442.43 
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,102.33 (9,548.86) (4,462.57) 839.76 
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (0.58) (2.10) -  
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ (57.73) 141.03 (1.59) (76.44) 
คาใชจายในการสํารวจตัดจําหนาย 415.69 1,701.86 1,959.86 3,486.86 
คาใชจายในการออกหุนกูตัดจําหนาย 9.58 8.14 5.11 3.29 
สวนลดมูลคาหุนกูตัดจําหนาย 24.34 34.41 32.47 20.66 
ดอกเบี้ยจากสัญญาเชาการเงินตัดจําหนาย 6.65 34.59 54.16 27.16 
สํารองปรับมูลคาสินคาคงเหลือ 33.58 54.45 (75.80) 112.93 
สํารองพัสดุสิ้นเปลืองเลื่อมสภาพ 17.12 4.64 -  
เงินปนผลรับ (40.30) (493.12) (364.11) (66.92) 
ภาษีเงินได 25,565.62 35,882.71 41,419.08 38,869.09 
สํารองผลเสียหายจากคดีความ - 206.95 (205.80)  
ดอกเบี้ยรับ (1,506.75) (2,963.81) (3,673.89) (3,376.79) 
ดอกเบี้ยจาย 8,811.66 11,005.62 10,458.65 8,916.41 
รายการพิเศษ (7,738.28) - -  
อื่น ๆ 6.58 6.02 463.44 (267.67) 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - -  
สํารองผลเสียหายจากการถอนตัวทางธุรกิจ - - -  
จําหนายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย - - -  
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน 

117,762.11 151,704.35 147,950.97 140,875.70 

สินทรัพย หนี้สินดําเนินการ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 4,332.50 (5,815.80) 4,328.90 (20,839.85) 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 485.79 955.56 1,184.50 864.88 
เงินสดจายดอกเบี้ย (288.57) (307.89) (321.97) (250.01) 
เงินสดจายภาษีเงินได (21,925.34) (31,767.89) (32,620.23) (37,110.88) 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 100,366.49 114ม768.33 120,522.17 85,539.84 
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งบกระแสเงินสด 2548 
(ปรับปรุงใหม) 

2549 
(ปรับปรุงใหม) 

2550 
(ตรวจสอบ) 

9 เดือน ป 2551 
(สอบทาน) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 24.17 109.92 86.66 47.02 
เงินจายสําหรับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (86,012.34) (88,134.11) (91,396.28) (55,742.64) 
เงินลวงหนาสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ    (827.96) 
เงินจายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน (732.41) (1,056.10) (951.65) (1,208.37) 
เงินกูยืมระยะยาวแกกิจการอื่น    (303.21) 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (145.65) - (72.95) - 
เงินใหกูยืมระยะสั้น - - -  
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการอื่น - (151.10) -  
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (3,212.56) - - - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย  7,084.25 (884.24) (10,324.09) - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมรวมกัน    - 
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคา - (6,185.79)   
เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (23,982.25) (3,982.00) (17,102.30) (6,011.37) 
เงินจายลงทุนในบริษัทอื่น - -   
เงินจายสําหรับเงินลงทุนทั่วไป - -   
เงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น - (973.80) (508.90) (4,473.54) 
เงินลดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 8,909.86 13,756.24 16,169.30 61.45 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - 185.18 - - 
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้น 599.90 -   
รับคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,388.99 3,487.14 - 757.64 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชาในสถานีบริการน้ํามัน 26.82 10.55 23.69 19.04 
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 51,491.87 (687.81) (4,810.30) 3,228.96 
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,019.58 2,005.54 2,486.04 1,970.86 
เงินปนผลรับ 5,530.80 7,168.34 8,316.08 17,422.80 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (38,008.97) (75,332.04) (98,084.70) (45,059.63) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  2,653.04 1,165.49 622.61 
เงินสดรับจากสวนเกินมูลคาหุน 955.94 8,663.56 2,628.02 1,177.72 
เงินสดรับจากการออกหุนบุริมสิทธิ์ - - -  
เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาว 27,016.64 36,749.41 9,342.50 2,333.96 
เงินสดรับจากการออกหุนกู 30,183.58 16,000.00 45,305.20 - 
เงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น - 450.96 211.48 6,854.29 
เงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจาย 12,745.89 - 1,500.00 750.00 
จายคืนเงินกูยืมระยะยาว (45,404.67) (9,958.71) (8,109.77) (241.46) 
จายคืนเงินกูยืมระยะสั้น (12,470.86) - -  
จายคืนตั๋วเงินจาย (11,900.28) (1,000.00) - (2,250.00) 
จายคืนหุนกู - (12,492.06) (8,386.22) - 
จายคืนพันธบัตร (7,530.00) (5,000.00) (5,000.00) (7,000.00) 
เงินจายคางวดตามสัญญาเชาการเงิน (39.91) (161.76) (280.13) (150.68) 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

348.33 (407.11) 2,523.44 
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งบกระแสเงินสด 
2548 

(ปรับปรุงใหม) 
2549 

(ปรับปรุงใหม) 
2550 
(ตรวจสอบ) 

9 เดือน ป 2551 
(สอบทาน) 

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 1.38 2.71 3.35 1.60 
เงินสดจายดอกเบี้ย (11,533.69) (12,305.78) (12,868.40) (9,425.59) 
เงินปนผลจาย (22,304.22) (48,683.54) (36,516.70) (40,782.51) 
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (39,931.87) (25,489.28) (8,481.74) (48,110.06) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสด 

(15.61) (668.17) 41.86 
(31.81) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (206.49) 86.59 33.39 (253.45) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 22,203.55 13,365.44 14,030.97 (9,915.10) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 51,237.27 73,440.82 86,806.25 74,958.29 
เงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่เปลี่ยนสถานะเปนบริษัทรวม   (25,878.94)  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 73,440.82 86,806.25 74,958.29 65,043.19 

 
หนวย : ลานบาท 

หนวย 2548 2549 2550 9 เดือน ป 25513/ อัตราสวนทางการเงิน 
 (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม) (ตรวจสอบ) (สอบทาน) 

อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.50 1.49 1.29 1.28 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.10 1.22 1.13 1.06 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา เทา 12.15 11.53 9.46 11.70 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 29.63 31.22 38.07 30.76 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 46.82 55.54 94.33 99.62 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย วัน 7.69 6.48 3.82 3.61 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 15.52 14.03 10.93 13.27 
ระยะเวลาชําระหนี้ วัน 23.19 25.66 32.94 27.13 
Cash Cycle วัน 14.12 12.04 8.95 7.24 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร      
อัตราสวนกําไรขั้นตน % 12.43 11.65 9.70 7.91 
อัตราสวนกําไรสุทธิ % 8.97 7.60 6.33 4.36 
อัตราสวนผลตอบแทนผูถือหุน % 36.85 30.13 25.92 22.98 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย % 15.07 13.63 11.89 10.73 
อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % 43.68 38.53 39.16 34.99 
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.68 1.79 1.88 2.46 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.33 1.12 1.24 1.07 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทา 14.10 14.51 15.49 16.98 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) 1/ เทา 0.44 0.70 0.67 0.70 
อัตราสวนการจายเงินปนผล  % 30.14 30.76 33.03 30.18 2/  

1/ ไมรวมภาระผูกพันหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา (ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  
2/ เฉพาะการจายเงินปนผลระหวางกาลตอกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2551 
3/ ปรับปรุงการคํานวณสําหรับขอมูล 9 เดือนใหเปนตัวเลขรายป (Annualized)  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 
ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งไดแก งบการเงินรวม 

ขอมูลทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และที่มีการปรับปรุง ควบคูไปกับหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอมูลที่นําเสนอไวในเอกสารนี้ 

ในป 2550 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทยอยและบริษัทรวม การ
ลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม และการควบกิจการของบริษัทในเครือ และการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบริษัทในเครือ
ที่มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

- เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) เปนบริษัทยอย โดย ปตท.ถือหุนใน
สัดสวน 100% เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของ ConocoPhillips Company (COP) และในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 PTTRB ไดรับโอนธุรกิจ
คาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด  

- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม (CHPP) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือ
หุน 100% 

- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือ
หุน 100% 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจัดตั้ง บจ.ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (PTTGE) เปนบริษัทยอย โดยมีสัดสวนการถือ
หุน 100% 

- เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดลดสัดสวนการถือหุนในบมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) ลงเหลือ 49.8% สงผลให 
PTTCH เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. และสงผลให บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL), บจ. พีทีที ยูทิลิต้ี (PTTUT) 
และ บจ. พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส (PTTICT) เปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของปตท.นับตั้งแตวันดังกลาวเชนกัน 

- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บมจ.อะโรเมติกส (ประเทศไทย) (ATC) และ บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) ไดจด
ทะเบียนการควบรวม ATC และ RRC เปน บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น (PTTAR) โดยการควบบริษัทดังกลาว สงผลให
ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน PTTAR 48.7% 

- เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดเขาซื้อหุนใน บจ.อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส (APS) (เดิมช่ือ บจ.เอ็นพีทีซี เมน
เทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริง เซอรวิสเซส (NPTC)) จาก บจ.Toyo Thai Corporation สงผลให ปตท.มีสัดสวนการถือหุนใน APS 
40% 

- เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ปตท. ไดขายหุนบริษัท พีทีที โพลีเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ในสัดสวน 25% ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ PTTPM ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. 
ใน PTTPM ลดลงจาก 75% เปน 50% 
12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอย สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 เปรียบเทียบงวด 9 
เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2550 และผลการดําเนินงานของปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2550 เปรียบเทียบกับป 2549 

 รายไดจากการขาย  

สําหรับผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของป 2551 (9M/2551) ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,663,730
ลานบาท เพิ่มขึ้น 57.0% จากชวงเดียวกันของปกอน (9M/2550) สวนใหญเปนผลมาจากปริมาณขายและราคาขายผลิตภัณฑน้ํามัน 
กาซธรรมชาติ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น 

สําหรับผลการดําเนินงานของป 2550 ปตท.และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายจํานวน 1,495,806 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 
281,821 ลานบาทหรือคิดเปน 23.2% จากป 2549 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนราคาและปริมาณขายของผลิตภัณฑน้ํามันและกาซ
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ธรรมชาติ กอปรกับไดรวมผลประกอบการของ PTTRB ในฐานะบริษัทยอยต้ังแต 25 พฤษภาคม 2550 แมวาในป 2550 จะรวมผล
ประกอบการของ PTTCH ในฐานะบริษัทยอยจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 และในป 2549 ไดรวมผลประกอบการของ RRC 
และบมจ.บางกอกโพลีเอทิลีน (BPE) ประมาณ 5 เดือน และ 9 เดือนตามลําดับ 

คาใชจาย 
ตนทุนขาย : 

 ตนทุนขายสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นจาก 9M/2550 จํานวน 581,881 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
61.2% เนื่องจากราคาและปริมาณซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น 

ตนทุนขายในป 2550 จํานวนมี 1,350,779 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 278,275 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.9% โดย
มีสาเหตุเนื่องมาจากปจจัยดานปริมาณและตนทุนราคาซื้อน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามัน และกาซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการรวม
ผลประกอบการของ PTTRB 

คาใชจายในการขายและบริหาร : 
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นจาก 9M/2550 จํานวน 4,576 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.0% เปนผลจากคาใชจายดําเนินงานปกติที่เพิ่มขึ้น  
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับป 2550 จํานวน 30,299 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 1,302 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 4.5% สวนใหญเปนคาใชจายในการขายและบริหารของธุรกิจน้ํามัน โดยเฉพาะเปนผลมาจากการเขาซื้อหุนทั้งหมดของ 
COP และรับโอนธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ COP ทั้งหมด รวมถึงคาใชจายในการ
ขายและบริหารของกลุมธุรกิจสํารวจและผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนคาบริหารงานตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
ของโครงการโอมาน โครงการอาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย และอัลจีเรีย 433เอ & 416บี 

คาใชจายในการสํารวจ : 
คาใชจายในการสํารวจสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เพิ่มขึ้นจาก 9M/2550 จํานวน 2,545 ลานบาท

หรือเพิ่มขึ้น 119.0% สวนใหญจากรายการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 อัลจีเรีย 433เอ และ 413บี กัมพูชา บี 
และ เอส 1 และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสของโรงการแอล 21, 28 และ 29/48 โอมาน 44 โครงการ
ในประเทศพมา นิวซีแลนด และออสเตรเลีย รวมทั้งการตัดจําหนายโครงการบี 13/38 

คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียมสําหรับป 2550 จํานวน 3,543 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 88 ลานบาท หรือ
ลดลง 2.4% เนื่องจากคาใชจายในการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาลดลง ซึ่งสวนใหญลดลดจากโครงการบงกชพมาเอ็ม7 & เอ็ม9 
เวียดนาม 16-1 และอิหราน ซาเวห ในขณะที่รายการตัดจําหนายหลุมแหงเพิ่มขึ้นสวนใหญจากโครงการ เวียดนาม 16-1 และอัลจี
เรยี 433เอ & 416บี 

กําไรสุทธิ 
           สําหรับใน 9M/2551 ปตท.และบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ  73,894 ลานบาท หรือคิดเปน 26.21 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจาก9M/2550 
จํานวน 574 ลานบาท หรือคิดเปน 0.78%  ทั้งนี้ นอกจากผลประกอบการของแตละหนวยธุรกิจตามที่ไดกลาวขางตนแลว ยังรวมถึง 

           : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียลดลง 4,504 ลานบาทหรือคิดเปน 20.3% จาก 22,142 ลานบาทใน9M/2550 
เปน 17,638 ลานบาทใน 9M/2551 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 

 - ผลประกอบการของบริษัทในกลุมธุรกิจการกลั่นที่ลดต่ําลง โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2551 ราคาน้ํามันดิบและ
น้ํามันสําเร็จรูปผันผวนอยูในระดับสูง จากการไหลเวียนของเงินทุนเขาเก็งกําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนา แตใน 3Q/2551 
ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วหลังจากที่อุปสงคทั่วโลก โดยเฉพาะจากกลุมประเทศที่พัฒนาแลวไดปรับตัวลดลงอยางมาก 
จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง โดยคาการกลั่นของโรงกลั่นแบบ Complex (ไมรวม Inventory gain/loss, ผลกระทบจากการทํา
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อนุพันธเพื่อประกันความเสี่ยง) ของกลุม ปตท. ลดลงจาก 6.88 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลใน 9M/2550 เปน 6.29 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอบารเรล ใน 9M/2551 รวมถึงธุรกิจปโตรเคมีสายอะโรเมติกสที่มี Product to Feed margin ลดลงมาก จากราคาผลิตภัณฑเฉลี่ยที่
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ ซึ่งเปนผลมาจากการกลับมาเดินเครื่องของโรงงานอะ
โรเมติกสในเอเชีย  รวมทั้ง ใน 1Q/2551 โรงงานผลิตสารพาราไซลีน (TPX) ของ TOP ไดดําเนินการหยุดเดินเครื่องหนวยผลิตสาร 
TPX เพื่อดําเนินงานขยายกําลังการผลิตซึ่งแลวเสร็จใน 2Q/2551 และใน 3Q/2551 TOP ไดหยุดเดินเครื่องหนวยกลั่นน้ํามันดิบที่ 1 
(CDU-1) สําหรับโรงกลั่นของ PTTAR มี Mini Shutdown  เพื่อซอมบํารุงและเปลี่ยนสารเรงปฏิกิริยาเคมี (Catalyst) เปนเวลา 32 วัน 
และ PTTAR ไดปดซอมบํารุงหนวย HCU ฉุกเฉิน ดังกลาวแลวขางตน  

              - สวนแบงกําไรของบริษัทรวมในกลุมธุรกิจปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ 
PPCL รวมทั้งปริมาณการผลิตใน 9M/2551 ของ PTTCH เพิ่มขึ้นจากการที่ TOL บริษัทยอยของ PTTCH เริ่มผลิตเชิงพาณิชยใน 
1Q/2551 แมวาจะมีการหยุดโรงโอเลฟนส  I1  เปนเวลา 42 วัน และโรงฯ I4-1 เปนเวลา 12 วัน และ BPE (บริษัทยอยของ PTTCH) 
หยุดการผลิตเพื่อบํารุงรักษา เปนเวลา 30 วัน ในขณะที่ 9M/2550 มีการทํา major shutdown ของโรง  I4-1 เปนเวลา 61 วัน มีการ
หยุดโรงโอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงเครื่องจักรเปนเวลา 46 วัน และโรงฯ  I4-2 เปนเวลา 40 วัน สําหรับสวนตางระหวางราคา
ผลิตภัณฑและวัตถุดิบใน 9M/2551 ก็ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 9M/2550              

           : กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจํานวน 2,555 ลานบาท หรือคิดเปน 67.1% จาก 3,807 ลานบาทใน 9M/2550 เปน 1,252 
ลานบาทใน 9M/2551 จากการแข็งคาของเงินบาทในอัตราที่ลดลง 

 : ภาระภาษีเงินไดใน 9M/2551 เพิ่มขึ้น 11,481 ลานบาท หรือคิดเปน 41.9% จากงวดเดียวกันของปกอนจากกําไรจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

ในป 2550 มีกําไรสุทธิ 97,804 ลานบาท หรือคิดเปน 34.82 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 2,221 ลานบาท หรือ
คิดเปน 2.3% ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภัณฑกาซฯ และน้ํามัน ที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน รวมถึง  

 : ในป 2550 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 8,428 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย กําไรจากการขายเงินลงทุน
บางสวนใน บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP), PTTCH, บมจ.ไทยออยล (TOP), ATC และ RRC จํานวน 2,509 ลาน
บาท, 4,922 ลานบาท, 477 ลานบาท, 428 ลานบาทและ 92 ลานบาทตามลําดับ ในขณะที่ในป 2549 มีกําไรจากการขายเงินลงทุน
บางสวนใน RRC จํานวน 7,130 ลานบาท  

: ในป 2550 มีภาระคาใชจายตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจํานวน 2,825 ลานบาท ในขณะที่มีการปรับปรุงกําไร
สุทธิในป 2549 เพิ่มขึ้น 322 ลานบาทจากผลของคําพิพากษาดังกลาว 
 : สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในป 2550 จํานวน 31,080 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 11,941 
ลานบาท (ป 2550 รวมสวนแบงกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,997 ลานบาท ในขณะที่ป 2549 รวมสวนแบงกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 3,827 ลานบาท) ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก 

- บริษัทในเครือกลุมธุรกิจการกลั่นมีผลประกอบการดีขึ้น เนื่องจากคาการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยคาการกลั่นเฉลี่ย
ของโรงกลั่นแบบ Complex ในเครือของ ปตท. (รวม Inventory gain/loss) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.49 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ใน
ป 2549 เปนประมาณ 9.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2550 แมวาในไตรมาส 4 ป 2550 TOP จะหยุดเดินหนวยกลั่นนํามันดิบ
หนวยที่ 3 (CDU-3) เพื่อเช่ือมโยงสวนขยายตามโครงการเพิ่มกําลังการผลิต 50,000 บารเรลตอวันและตรวจซอมบํารุงครั้งใหญตาม
วารเปนเวลาประมาณ 2 เดือน หยุดเดินหนวย Hydrocracking Unit 2 (HCU-2) 33 วัน รวมถึงหยุดหนวยมิกซไซลีน (MX Unit) เปน
เวลา 70 วันเพื่อซอมบํารุงและติดตั้งอุปกรณใหมเพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต 

- บริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากสวนตางระหวางราคาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ 
(Product to Feed Margin) ที่สูงขึ้นทั้งในสาย olefins และ aromatics รวมถึงการรับรูสวนแบงกําไรจาก PTTCH ตามวิธีสวนไดเสีย
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ในไตรมาส 4 ป 2550 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม รวมถึงการรับรูผลประกอบการ
ของ บมจ.ไออารพีซี (IRPC) ตามวิธีสวนไดเสียเต็มปในป 2550 ในขณะที่ป 2549 เริ่มรับรูต้ังแตไตรมาส 2 ป 2549  

: รายไดอื่นสําหรับป 2550 จํานวน 17,738 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 7,481 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง 4,533 ลานบาท และเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกูของเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ (Take-or-Pay) ซึ่งไดรับ
จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกลุมลูกคาผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ที่ลดลง 3,544 ลานบาท 
 : ปตท.และบริษัทยอยมีภาระดอกเบี้ยจายในป 2550 จํานวน 10,459 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 72 ลานบาท
หรือคิดเปน 0.7% เนื่องจากในป 2550 ปตท.และบริษัทยอยมีการกูยืมเงิน การเบิกเงินกู และการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้ 
เดือนกุมภาพันธ - PTTEP ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 3,500 ลานบาท 
เดือนมีนาคม  - ปตท. ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 6,000 ลานบาท 
    - ปตท.กู เงินจากธนาคารออมสินจํานวน 6,000 ลานบาทเพื่อทดแทนเงินกู เดิมของธนาคารออมสินที่ 
     ครบกําหนดชําระคืนในวันที่ 26 มีนาคม 2550 
เดือนมิถุนายน  - ปตท. ออกหุนกูสกุลเยน (Samurai Bond) ไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 36,000 ลานเยน หรือ 
     เทียบเทาประมาณ 10,000 ลานบาท 
   - PTTEP ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิ  3 ชุด จํานวน 12,500 ลานบาท 
เดือนธันวาคม  - ปตท. ออกหุนกูไมมีหลักประกันไมดอยสิทธิจํานวน 3 ชุดจํานวน 8,000 ลานบาท 
 : ภาระภาษีเงินไดในป 2550 จํานวน 41,419 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 5,536 ลานบาท หรือคิดเปน 15.4% 
สวนใหญเปนผลมาจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.ที่เพิ่มขึ้นจาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550 
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12.2.2 การวิเคราะหผลดําเนินงานแยกตามกลุมธุรกิจ: EBITDA แยกตามกลุมธุรกิจ                                              หนวย : ลานบาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 2548 2549 2550 
9 เดือน  
ป 2551 

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาต ิ     

  การจัดหา ขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาต ิรวมถึงธรุกิจแยกกาซธรรมชาต ิ     
รายไดจากการขาย 208,930 244,684 267,408 234,923 
ตนทุนขาย 163,924 196,000 209,409 182,858 
กําไรขั้นตน 45,006 48,684 57,999 52,065 
คาใชจายในการขายและบริหาร 3,040 4,334 4,307 4,165 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 143 456 993 929 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 42,109 44,806 54,685 48,829 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 4,813 5,571 5,135 4,401 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 37,296 39,235 49,550 44,428 
     การสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.)      
รายไดจากการขาย 59,373 76,419 81,530 92,898 
ตนทุนขาย 5,384 6,485 7,792 7,262 
กําไรขั้นตน 53,989 69,934 73,738 85,637 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2,809 3,061 4,244 3,346 
คาใชจายในการสํารวจ 1,213 3,632 3,543 4,683 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 85 72 899 964 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 50,052 63,313 66,850 78,571 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 9,430 14,898 15,971 16,874 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 40,622 48,415 50,879 61,697 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีของกลุมธรุกิจกาซธรรมชาติ (EBIT) 77,918 87,650 100,429 106,125 
กลุมธุรกิจน้ํามัน :     การจัดจําหนายผลิตภณัฑปโตรเลียม (Oil Marketing)     
รายไดจากการขาย 341,345 416,952 417,322 423,631 
ตนทุนขาย 332,347 408,760 406,306 415,470 
กําไรขั้นตน 8,998 8,192 11,016 8,161 
คาใชจายในการขายและบริหาร 6,766 9,169 7,622 6,636 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 1,682 1,678 2,173 1,331 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 3,914 701 5,567 2,855 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 2,085 2,044 2,540 1,815 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 1,829 (1,343) 3,027 1,040 
  กลุมธุรกิจน้ํามัน :    การคาสากลผลิตภัณฑปโตรเลียม (Oil Trading)     
รายไดจากการขาย 480,645 594,553 809,602 1,030,802 
ตนทุนขาย 477,161 590,070 806,347 1,025,940 
กําไรขั้นตน 3,484 4,483 3,255 4,861 
คาใชจายในการขายและบริหาร 4,151 4,861 3,406 6,315 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 4,005 4,681 3,190 5,568 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 3,338 4,303 3,039 4,114 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 3 10 11 6 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 3,335 4,293 3,028 4,108 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีของกลุมธรุกิจน้ํามัน (EBIT) 5,164 2,950 6,055 5,148 
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หนวย : ลานบาท 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีและ 

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 2548 2549 2550 
9 เดือน  
ป 2551 

กลุมธุรกิจการกลั่น     
รายไดจากการขาย 141,275 76,389 - - 
ตนทุนขาย 126,780 69,741 - - 
กําไรขั้นตน 14,495 6,648 - - 
คาใชจายในการขายและบริหาร 1,366 287 - - 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 76 108 - - 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 13,205 6,469 - - 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 1,337 741 - - 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 11,868 5,728 - - 
กลุมธุรกิจปโตรเคมี     
รายไดจากการขาย 15,523 76,676 70,749 29,348 
ตนทุนขาย 13,004 49,903 49,036 27,852 
กําไรขั้นตน 2,519 26,773 21,713 1,496 
คาใชจายในการขายและบริหาร 853 2,785 2,221 674 
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 74 346 259 20 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 1,740 24,334 19,751 843 
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย 427 2,692 2,772 109 
     รวมกําไรกอนหกัดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) 1,313 21,642 16,979 734 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีกอนหักรายการที่ยังไมไดจัดสรรและรายการ
ระหวางบริษัท/กลุมธุรกิจ 

 
96,263 

 
117,970 

 
123,463 112,007 

บวก (หัก) รายการระหวางกัน 695 (1,382) (1,932) 76 
หัก รายการที่ยังไมไดจัดสรร (392) (668) (2,635) 1,475 
รวมกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษ ี 96,566 115,920 118,896 110,608 

 กลุมธุรกิจน้ํามัน (รวมธุรกิจจัดจําหนาย (Oil Marketing) และธุรกิจการคาระหวางประเทศ  (International Trading))  
           รายไดสําหรับ 9M/2551 เพิ่มขึ้น 571,920 ลานบาทจากงวดเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น 67.6% เนื่องจากปริมาณขายที่
เพิ่มขึ้น 8,262 ลานลิตร หรือคิดเปน 17.0% จาก 48,639 ลานลิตรหรือเทียบเทา 1,120,646 บารเรลตอวันใน 9M/2550 เปน 56,901 
ลานลิตรหรือเทียบเทา1,306,219 บารเรลตอวันใน 9M/2551 โดยเปนการเพิ่มขึ้นทั้งในสวนของของธุรกิจ Oil Marketing และ 
International Trading 
           EBITDA 9M/2551 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 128 ลานบาท หรือลดลง 1.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของ
กําไรขั้นตนตอหนวยของการขายของธุรกิจ Oil Marketing  โดยลดลงมากในกลุมผลิตภัณฑดีเซล  ในขณะที่กําไรขั้นตนตอหนวย
ของการขายของธุรกิจ  International Trading  สูงขึ้นจากผลิตภัณฑคอนเดนเสทและจากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น 
           EBIT 9M/2551 ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 202 ลานบาท หรือลดลง 3.8% สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ดังกลาวของ
ธุรกิจ  Oil Marketing  ที่ลดลง  แมวาจะมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น และคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 

สําหรับป 2550 รายไดจากการขายของธุรกิจน้ํามันจํานวน 1,209,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 213,627 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 21.5% โดยมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 11,789 ลานลิตร หรือเพิ่มขึ้น 22.0% จาก 53,613 ลานลิตร หรือเทียบเทา 
923,898 บารเรลตอวัน ในป 2549 เปน 65,401 ลานลิตร หรือเทียบเทา 1,127,037 บารเรลตอวันในป 2550 โดยเปนการเพิ่มขึ้นใน
สวนของการคาสากล ซึ่งสวนใหญมาจากปริมาณขายน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑปโตรเคมี และ แนฟทา 
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นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นยังเปนผลจากราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 2550 ที่สูงกวาราคาขายน้ํามันเฉลี่ยในป 2549 อันเนื่องมาจากราคา
น้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA เพิ่มขึ้น 3,604 ลานบาทจาก 5,003 ลานบาทในป 2549 เปน 8,607 ลานบาทในป 2550 หรือเพิ่มขึ้น 72.0% ซึ่ง
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนตอหนวยจากการขายน้ํามันในประเทศ โดยสวนใหญเปนผลมาจากในป 2550 มีกําไร
จากสินคาคงเหลือ (Stock gain) จํานวนประมาณ 3,200 ลานบาท  

EBIT ป 2550 จํานวน 6,055 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 3,106 ลานบาท หรือคิดเปน 105.3% สาเหตุมาจากการ
เพิ่มขึ้นของ EBITDA ดังกลาวขางตน รวมทั้งคาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายที่ลดลง 

 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาต ิ
• กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ 
รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ ใน 9M/2551  เพิ่มขึ้น 37,023 ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน หรือเพิ่มขึ้น18.7% 

เนื่องมาจากปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 251 mmscfd จาก 3,268 mmscfd เปน 3,519 mmscfd หรือ
เพิ่มขึ้น 7.7% อันเนื่องมาจากความตองการใชกาซฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นของลูกคา IPP โรงแยกกาซธรรมชาติ และลูกคากลุมอุตสาหกรรม 
แมวา กฟผ. จะรับกาซฯ นอยลง และการที่แหลงเยตากุน/ยาดานาตอง Shutdown เพื่อซอมระบบทอบนบกฝงพมาที่มีรอยแตกราว
และติดตั้ง Compressor ในชวงเดือน เม.ย.51 และผูผลิตกาซแหลงอาทิตยสงกาซฯ ลาชากวากําหนด 

สําหรับปริมาณขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก  2,831,139 ตันใน 9M/2550 เปน  3,200,792  ตัน ใน 
9M/2551 (ไมรวมการขาย LPG ที่ ปตท.ซื้อมาจากผูผลิตปโตรเคมีประมาณ 172,848 ตัน ใน 9M/2550 และ 119,033 ตัน ใน 
9M/2551 เพื่อนํามาขายตอ) หรือเพิ่มขึ้น 12.8% จากชวงเดียวกันของปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากกาซธรรมชาติที่ปอนเขาโรงแยก
กาซฯ มีปริมาณมากขึ้นจากปริมาณกาซฯที่เพิ่มขึ้นจากแหลงอาทิตย โดยเปนการเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑยกเวนกาซโพรเพน ซึ่ง
นําไปใชในการผลิต LPG เพิ่มขึ้นตามความตองการบริโภค LPG ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถในการใชกําลังการผลิต 
(Utilization Rate) เฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากระดับ 99.8% ใน 9M/2550 มาที่ระดับ 104.5% ใน 9M/2551 แมวาจะมีการลด Feed Gas ในชวง
ที่แหลงเยตากุน/ยาดานา Shutdown  ประกอบกับโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 2 Shutdown เปนเวลา 20 วันใน 1Q/2551 และ โรงแยก
กาซฯ หนวยที่ 4 Minor Shutdown เปนเวลา 13 วันใน 3Q/2551  

EBITDA ใน 9M/2551 ของธุรกิจกาซฯ เพิ่มขึ้น 7,625 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.5% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
จําหนายกาซฯ และผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ และราคาผลิตภัณฑโรงแยกกาซฯ แมวา EBITDA ใน 9M/2550 ไดรวมการรับคืนเงิน
ชดเชยคา FT จากลูกคากลุมผลิตไฟฟาสุทธิ จํานวน 5,130 ลานบาท 

EBIT ใน 9M/2551 เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 6,831 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.2% เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ 
EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายเพิ่มขึ้น                                                                                           รายละเอียด
ปริมาณการขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 

เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง หนวย : ตัน 
ป 2550 ป 2549 

ตัน % 
9 เดือน ป 

2551 
9 เดือน ป 

2550 ตัน % 
LPG 2,252,953 1,968,665 284,288 14.4% 1,856,775  1,610,386  246,389 15.3% 
กาซอีเทน 928,917 979,762 (50,845) (5.2)% 787,428  646,772  140,656 21.8% 
กาซโพรเพน 241,296 239,126 2,170 0.9% 139,663  193,384  (53,721) (27.8%) 
กาซโซลีนธรรมชาติ 520,937 480,489 40,448 8.4% 416,926  386,597  30,329 7.8% 
รวม 3,944,103 3,668,042 276,061 7.5% 3,200,792  2,837,139  363,649 12.8% 
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รายไดจากการขายของธุรกิจกาซฯ สําหรับป 2550 จํานวน 267,408 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 22,725 ลานบาทเมื่อเทียบ
กับป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 9.3% เนื่องมาจาก 

- ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติ (รวมกาซโซลีนธรรมชาติที่ไดจากหนวยควบคุมจุดกลั่นตัวของกาซธรรมชาติ) เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจํานวน 188 mmcfd จาก 3,084 mmcfd เปน 3,272 mmcfd (ที่คาความรอน 1,000 บีทียูตอ 1 ลูกบาศกฟุต) หรือเพิ่มขึ้น 6.1%  
โดยเปนการขายที่เพิ่มขึ้นในลูกคาทุกกลุม ทั้งนี้เปนผลมาจากความสามารถในการจัดสงกาซเพิ่มขึ้นจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ในทะเลเสนที่ 3 ระยะที่ 1, ระบบทอสงกาซวังนอย-แกงคอย และระบบทอสงกาซไทรนอย-พระนครใต ซึ่งกอสรางแลวเสร็จในตน
ป 2550 

- การไดรับคืนเงินชดเชยคา FT จาก กฟผ.จํานวน 6,367 ลานบาทในป 2550 ในขณะที่ในป 2549 ปตท.ไดใหสวนลดคา 
FT แก กฟผ.สุทธิจํานวน 2,067 ลานบาท 

- ปริมาณการขายผลิตภัณฑรวมของโรงแยกกาซฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,668,042 ตันในป 2549 เปน 3,944,103 ตันในป 2550 
หรือเพิ่มขึ้น 7.5% (รายละเอียดตามตารางขางตน) ตามความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและความตองการใชผลิตภัณฑโรงแยก
กาซฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความตองการ LPG ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการนํา LPG ไปใชในภาคขนสง 
(transportation) อยางไรก็ตามปริมาณขาย Ethane ลดลง จากการที่โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 5 หยุดซอมบํารุงตามแผนงาน (Scheduled 
Plant Shutdown) เปนเวลา 18 วันใน Q1/2550 และ13 วันใน Q2/2550 ตามแผนการหยุดโรงงานเพื่อการขยายกําลังการผลิต การ
บํารุงรักษาและการซอมบํารุงเครื่องจักรของ PTTCH ซึ่งเปนลูกคาหลักที่ซื้อ Ethane  

EBITDA ป 2550 ของธุรกิจกาซฯ จํานวน 54,685 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 9,879 ลานบาทจากป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 
22.0% เนื่องจากการราคาขายและปริมาณการขายกาซฯ และผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการไดรับคืนเงินชดเชย
คา FT จาก กฟผ.ดังกลาวขางตน ในขณะที่คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

EBIT ป 2550 จํานวน 39,235 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 10,315 ลานบาท จากป 2549 หรือเพิ่มขึ้น 26.3% เนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของ EBITDA ในขณะที่คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจายลดลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช
งานทางบัญชีของสินทรัพย โดยการขยายอายุการใชงานทางบัญชีสินทรัพยของระบบทอสงกาซธรรมชาติหลัก (Transmission 
pipelines) และโรงแยกกาซฯ โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานทางบัญชี
ของสินทรัพยดังกลาว มีผลใหคาเสื่อมราคาในป 2550 ลดลงประมาณ 1,256 ลานบาท  

           รายละเอียดราคาผลิตภัณฑอางอิงที่ใชประกอบการคํานวณราคาขายผลิตภัณฑของโรงแยกกาซฯ แตละชนิดเปน ดังนี้ 
                                                                                                                          หนวย : เหรียญสหรัฐฯ/ตัน  

 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 

 
ป 2550 ป 2549 เหรียญสหรัฐ

ตอตัน % 
9 เดือน ป 

2551 
9 เดือน ป 

2550 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน % 

LPG 1/  608 512 +96 +18.7% 855 559 295 52.8% 

Ethylene 2/ 1,180 1,157 +23 +2.0% 1,334 1,188 145 12.2% 

Propylene 2/ 1,154 1,127 +27 +2.4% 1,462 1,150 312 27.1% 
High Density 
Polyethylene 2/ 1,352 1,234 +118 +9.6% 1,665 1,316 349 26.5% 

Polypropylene 2/ 1,331 1,232 +99 +8.0% 1,684 1,312 373 28.4% 

Naphtha 3/ 625 515 +110 +21.4% 882 589 293 49.8% 
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หมายเหตุ  1/ เปนราคา Contract Price (CP) ทั้งนี้ ตั้งแต 4Q/2550 ภาครัฐไดประกาศนโยบายปรับราคา LPG เพื่อใหราคาในประเทศสะทอนถึราคาใน
ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดภาระการชดเชยราคา LPG ของกองทุนน้ํามนั จึงไดกําหนดหลักเกณฑราคา LPG ณ โรงกลั่นที่กําหนดจาก
สัดสวนของตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ กับราคาสงออก โดยใน 1Q/2551 ไดกําหนดสัดสวนตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอย
ละ 95 และราคาสงออกรอยละ 5 

                   2/ ราคาตลาดจรของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (South East Asia - Spot) 
                   3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) 

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยใน 9M/2551เพิ่มขึ้นถึง 295 เหรียญสหรฐัฯ ตอตัน จากราคาเฉลี่ย 559 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอตันใน 9M/2550 เปน 855 เหรียญสหรัฐฯ ตอตันใน 9M/2551 สวนราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene) โพรพิลีน (Propylene) 
High Density Polyethylene (HDPE) และ Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South east Asia-Spot) และ 
แนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของประเทศสิงคโปร (MOP'S) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเชนเดียวกัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงคและอุปทานของธุรกิจ สงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติ
ของ ปตท. เพิ่มสูงขึ้น 

ราคา LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในป 2550 เพิ่มขึ้น 96 US$/ton จากราคาเฉลี่ย 512 US$/ton ในป 2549 เปน 608 
US$/ton ในป 2550 รวมทั้งราคาเฉลี่ยเอทธิลีน (Ethylene), โพรพิลีน (Propylene), High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP) ในตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia-Spot) และแนฟทา (Naphtha) ในตลาดจรของ
ประเทศสิงคโปร (MOP’S) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากป 2549 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันและสถานการณดานอุปสงค/อุปทานของ
ธุรกิจ และสงผลใหราคาขายกาซอีเทน โพรเพนและกาซโซลีนธรรมชาติของ ปตท.สูงขึ้นดวยเชนกัน 

• ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม 
สําหรับ 9M/2551 ปตท.สผ. มีรายไดจากการขายสุทธิ  92,898 ลานบาท เพิ่มขึ้น 34,266 ลานบาทจากชวงเดียวกันของป

กอน หรือคิดเปน 58.4% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยที่เปนเงินเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 40.4% จาก 37.51 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 9M/2550 เปน 52.68 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบใน 9M/2551 ตาม
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยลดลง 6.2% จาก 35.06 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ ใน 9M/2550 เปน 32.90 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ใน 9M/2551 ตามคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้น 22.8% จาก 178,049 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 9M/2550 เปน 218,716 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวันใน 
9M/2551 โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการขายกาซฯ และคอนเดนเสทของโครงการอาทิตยและการขายกาซฯ และ
น้ํามันดิบของโครงการ G4/43 และปริมาณขายกาซฯและคอนเดนเสทที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกชและโอมาน 44 และปริมาณขาย
กาซฯที่เพิ่มขึ้นของโครงการไพลินแมวาปริมาณขายกาซฯ ของโครงการเยตากุน ยาดานา และการขายน้ํามันดิบของโครงการบี 
8/32 และ 9เอ ลดลง 
           EBITDA ใน 9M/2551 คิดเปน 78,571 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 29,606 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 60.5% อัน
เปนผลมาจากราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาวขางตน แมวาในงวดนี้จะมีคาใชจายในการสํารวจ จํานวน 4,683 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 2,544 ลานบาท จากการตัดจําหนายหลุมแหงของโครงการเวียดนาม 16-1 อัลจีเรีย 433เอ และ 416บี กัมพูชา บี และเอส1 
และคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสของโครงการแอล 21,28,29/48 โอมาน 44 โครงการในประเทศพมา 
นิวซีแลนด และออสเตรเลีย รวมท้ังการตัดจําหนายโครงการบี 13/38  
           EBIT ใน 9M/2551 คิดเปน 61,697 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 24,357 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 65.2%โดยคา
เสื่อมราคาและคาตัดจําหนายเพิ่มขึ้น 5,250 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจากโครงการอาทิตย และ G4/43 รวมทั้งการเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้นของโครงการบงกช ไพลิน และโอมาน 44 และคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของ
โครงการบี 8/32 และ 9เอ ตามสินทรัพยพรอมใชงานที่เพิ่มขึ้น 
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ใน Q2/2551 ปตท.สผ. ไดดําเนินการแลกเปลี่ยนสิทธิในสัญญาแบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) แปลง M3 
และ M4 ในสัดสวน 20% กับแปลง A4 และ C1 ของ CNOOC Myanmar Limited (CNOOC) ในสัดสวนเดียวกัน เพื่อเปนการ
บริหารความเสี่ยงและสรางโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย โดยหลังการแลกเปลี่ยนสิทธิ มีผลใหสัดสวนการรวมทุนในแปลง M3 
และ M4 เปน 80% ถือโดย ปตท.สผ.ในฐานะผูดําเนินการ (Operator) และ 20% ถือโดย CNOOC สําหรับสัดสวนการรวมทุนใน
แปลง A4 และ C1 เปน 61.25% ถือโดย CNOOC ในฐานะผูดําเนินการ (Operator), 20% ถือโดย ปตท.สผ. และ 18.75% ถือโดย 
China Focus Development Limited (CFDL) และ ChinaHuanqiu Contracting & Engineering Corporation (HQCEC) ทั้งนี้ การ
แลกเปลี่ยนในสิทธิในสัญญาแบงปนผลผลิตดังกลาวจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลพมา 

 สําหรับป 2550 ปตท.สผ. มีรายไดรวมทั้งสิ้น 81,530 ลานบาท เทียบกับปกอนจํานวน 76,419 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,111ลาน
บาทหรือเพิ่มขึ้น 6.7% เนื่องจาก (1) ราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของปนี้เพิ่มขึ้นเปน 39.78 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ 
ตามราคาน้ํามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เปรียบเทียบกับราคาขายผลิตภัณฑเฉลี่ยของปกอนที่ 36.52 เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทา
นํ้ามันดิบ อยางไรก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนในการขายเฉลี่ยสําหรับปนี้ลดลงเปน 34.77 บาทตอเหรียญสหรัฐ ตามคาเงินบาทที่แข็งคา
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่ 38.24 บาทตอเหรียญสหรัฐ (2) ปริมาณการขายผลิตภัณฑสําหรับปนี้เพิ่มขึ้นเปน179,767 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนที่ 169,348 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญ
มาจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของโครงการโอมาน 44 และสินภูฮอม (เริ่มผลิตต้ังแตปลายป 2549) รวมทั้งการขายน้ํามันดิบ
จากโครงการเอส1 และการขายกาซธรรมชาติจากโครงการไพลิน ยาดานา ในขณะที่ปริมาณการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของ
โครงการ บี8/32&9เอ ลดลง 

EBITDA ป 2550 จํานวน 66,850 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 3,536 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.6% ในขณะ
ที่ EBIT ป 2550 มีจํานวน 50,879 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2,464 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.1% เนื่องมาจากราคา
ขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ในขณะที่คาใชจายก็เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น สวนใหญจากโครงการ
โอมาน 44  สินภูฮอม บงกช ไพลินและเอส1 ตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น การต้ังสํารองเผื่อการดอยคาของโครงการนางนวลตาม
ประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตที่ลดลง คาใชจายดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น 

 กลุมธุรกิจปโตรเคมี 
ในงวด 9M/2551 มีรายไดขาย จํานวน 29,348 ลานบาท ลดลง 26,847  ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 

47.8% สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมของ ปตท. ต้ังแต 4Q/2550  
EBITDAใน 9M/2551 ลดลง 15,503 ลานบาท จากชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 94.8% และ EBIT ลดลง 13,124 

ลานบาทจากชวงเดียวกันของปกอน หรือลดลง 94.7%  โดยมีเหตุผลหลักจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH และ PPCL ดังกลาว
ขางตน 

ในป 2550 รายไดจากการขายของบริษัทยอยและบริษัทรวมคากลุมธุรกิจปโตรเคมีจํานวน 70,749 ลานบาท ลดลงจาก ป
2549 จํานวน 5,927 ลานบาทหรือลดลง 7.7% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปดโรงโอเลฟนส I4-1 เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตในไตรมาส 
1 ป 2550 และโรงโอเลฟนส I1 เพื่อซอมบํารุงในไตรมาส 2 ป 2550 ของ PTTCH รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ 
PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม แมวาในชวง 10 เดือนที่ผานมายอดขายของ HMC และ PTTPM จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณ
ขายผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑปโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 

EBITDA ในป 2550 จํานวน 19,751 ลานบาท ลดลง 4,583  ลานบาทหรือคิดเปน 18.8% จากป 2549 สําหรับ EBIT ในป 
2550 จํานวน 16,979 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 4,663 ลานบาทหรือคิดเปน 21.5%  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปด
โรงงาน ของ PTTCH รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH และ PPCL จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม ดังกลาวขางตน 
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12.2.3  การวิเคราะหฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอย สําหรับงวด 9 เดือน ป 2551 เปรียบเทียบงวดสิ้นป 2550 และฐานะ
การเงินของปตท.และบริษัทยอยสําหรับสิ้นป 2550 เปรียบเทียบสิ้นป 2549 

สินทรัพย  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  สินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 933,874 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2550 จํานวน       41,237 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.6%  โดยสินทรัพยหมุนเวียนลดลงจํานวน 13,965 ลานบาท หรือลดลง 4.4% ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้
การคาและตั๋วเงินรับ  ลดลง 13,828 ลานบาท เนื่องจากการรับชําระหนี้ของลูกหนี้การคา  ,  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ลดลง 9,915 ลานบาท  จากการใชเงินไปสําหรับกิจกรรมลงทุน, จายเงินปนผล  และภาษีเงินได  ในขณะที่สินคาคงเหลือ เพิ่มขึ้น 
7,008 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตปลายป 2550 และสินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 
5,115 ลานบาท สาเหตุหลักจากเงินชดเชยกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเงินชดเชยดังกลาวประกอบดวยเงินชดเชย
สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซหุงตมที่ผลิตในประเทศ นํ้ามันเชื้อเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศ และรับคืนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงที่
สงออกตางประเทศ  หรือจําหนายใหแกเรือที่ใชเดินทางออกนอกประเทศ  โดยจะไดรับเงินชดเชยและรับคืนตามอัตราที่
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกําหนด 

เงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกับและบริษัทรวม และเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น  16,434 ลานบาท หรือ 
เพิ่มขึ้น 8.5%  เนื่องมาจากการรับรูสวนแบงกําไรจากบริษัทในเครือจํานวน 17,638 ลานบาท ซึ่งปรับลดดวยเงินปนผลของบริษัท
ยอยกิจการที่ควบคุมรวมกันและบริษัทรวมจํานวน  27,564ลานบาท การรับรูยอดคงเหลือของคาความนิยมติดลบที่คงเหลืออยู ณ 
31 ธันวาคม 2550 จํานวน 5,345 ลานบาท    ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ รวมถึงใน 
9M/2551 ปตท.ไดเขาซื้อหุนของ IRPC จากบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นเปนเงินจํานวน 5,108 ลานบาท สงผลให
สัดสวนการถือหุนใน IRPC เพิ่มขึ้นจาก 31.5% เปน 36.3%  และการเพิ่มสัดสวนใน PTTAC จาก 47.5% เปน 48.5% ซึ่งไดชําระคา
หุนจํานวน 1,480 ลานบาทใน 2Q/2551 การชําระคาหุนเพิ่มทุนของ PTTRB, PTTGE, PPCL, PTT INTER , PTTPL , PTTLNG 
และ RPCL จํานวนรวม 9,831 ลานบาท รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 
(FAM EPIF) จํานวน 4,050 ลานบาท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  เพิ่มขึ้น  32,377  ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.3% สวนใหญผลมาจากโครงการทอสงกาซเสนที่ 3 
โครงการกอสรางโรงแยกกาซฯหนวยที่ 6 โครงการทอสงกาซอาทิตยเหนือ โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการ
กอสรางโรงแยกกาซอีเทน รวมถึงมีสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมเพิ่มขึ้น 11,509 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการ
ลงทุนในสินทรัพยเพื่อการผลิตของโครงการอาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย  โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเอ็ม 9 
และเอ็ม 11 ในประเทศพมา 

สินทรัพยไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 6,391 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% เนื่องจากเงินจายลวงหนาคากาซฯ  เพิ่มขึ้น  2,371 ลาน
บาท โดยใน 2Q/2551 ไดจายเงินคาซื้อกาซฯ ลวงหนาจากแหลง Malaysia-Thailand Joint Development Area (JDA) Block A-18 
จํานวน 4,545 ลานบาท สําหรับกาซฯ ที่ยังไมสามารถรับมอบไดในป 2550   ในขณะเดียวกันมีการ Make Up Right  กาซแหลง
ยาดานา และเยตากุน จํานวน  2,174 ลานบาท  และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3,556 ลานบาท สาเหตุหลักจากเงินจาย
ลวงหนา เพิ่มขึ้น 1,853 ลานบาท โดยเปนการจายเงินลวงหนาคากอสรางทาเทียบเรือและสถานีรับจายกาซ LNG และสินคาคงเหลือ
สาํรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น  1,137  ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันสําเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้น 

ในระหวางป 2550 ปตท.มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทในเครือ, การซื้อกิจการ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทยอย ดังนั้น 
ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดนําบริษัทยอยประกอบดวย PTTEP, 
PTTCL, SBECL, RBA, PTTT, PTT NGD, PTTLNG, PTTPM, Enco, PTTPL, PTTRB, CHPP, PTT INTER และ PTTGE มา
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จัดทํางบการเงินรวม  และนํากิจการที่ควบคุมรวมกันประกอบดวย TTM(T), TTM(M), DCAP, PTTAC และ HMC มาจัดทํางบ
การเงินรวมตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้ในระหวางป 2550 PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT ไดเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอย
เปนบริษัทรวม 

ณ สิ้นป 2550 ปตท.และบริษัทยอยมีสินทรัพยมีมูลคารวมทั้งสิ้น 892,351 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2549 จํานวน 
139,160 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.5% ซึ่งเปนผลมาจาก 

- สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 66,613 ลานบาท เปนผลมาจาก 
 : การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-กิจการอื่นสุทธิจํานวน 33,285 ลานบาท ลูกหนี้การคา-กิจการที่

เกี่ยวของสุทธิ เพิ่มขึ้น 45,814 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนผลจากราคาน้ํามันและกาซฯที่เพิ่มสูงขึ้น 
    : เงินลงทุนช่ัวคราวเพิ่มขึ้น 4,818 ลานบาทเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจําและตั๋วเงินคลังเปนสวนใหญ  
   :  อยางไรก็ตาม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงประมาณ 11,848 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากมีเงินสดใชไป
ในกิจกรรมลงทุน 100,571 ลานบาท และเงินสดปลายงวดลดลงจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทยอยเปนบริษัทรวมจํานวน 25,879 
ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 110,143 ลานบาทและเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,383 ลาน
บาท, สินคาคงเหลือลดลง 1,595 ลานบาท แตหากไมรวมการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม สินคา
คงเหลือเพ่ิมขึ้น 2,376 ลานบาทเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น พัสดุคงเหลือลดลง 1,178 ลานบาท, สินทรัพย
หมุนเวียนอื่นลดลง 3,485 ลานบาท อันเนื่องมาจากเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคางรับที่ลดลง 7,048 ลานบาทจากการรับ
คืนเงินชดเชย LPG ดอกเบี้ยคางรับและเงินคางรับอื่นลดลง 903 ลานบาท อยางไรก็ตาม ลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 1,294 ลานบาท 
และเงินจายลวงหนาเพิ่มขึ้น 3,755 ลานบาท จากเงินลวงหนาคางานกอสรางโรงแยกกาซฯ 

- สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 72,547 ลานบาท หรือคิดเปน 14.4% ซึ่งสวนใหญเปนผลมาจาก 
   : การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 89,718 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 89.5% ซึ่งเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และเงินลงทุนของ PTT INTER ใน
บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) ในประเทศอียิปต จํานวน 16,434 ลานบาท รวมทั้งผลประกอบการที่ดีขึ้น
ของ TOP, SPRC และ IRPC   

 : สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,255 ลานบาท หรือคิดเปน 28.9% สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือ-
สํารองตามกฎหมาย  

 : ในขณะที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิลดลง 13,382 ลานบาทหรือลดลง 4.1% ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมทําใหที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ
ลดลง 48,575 ลานบาท แมวา ปตท.จะบันทึกที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิเพิ่มขึ้น 35,193 ลานบาท จากโครงการกอสรางทอสง
กาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, ระบบทอสงกาซฯ ไทรนอย-พระนครใตของ ปตท. และ PTTEP ซื้อสินทรัพย
เพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม, สินทรัพยไมมีตัวตนลดลง 2,549 ลานบาทโดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของคาความนิยม
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของ PTTCH จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวมจํานวน 7,877 ลานบาท แมวาจะมีคาความนิยมจากการ
จัดตั้ง PTTRB เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทยอยของ ConocoPhillips Company (COP) ที่ดําเนินกิจการคาปลีกน้ํามันภายใต
เครื่องหมายการคา JET/Jiffy  ในขณะที่สิทธิการเชา/สิทธิการใชเพิ่มขึ้น 2,346 ลานบาทสวนใหญเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสิทธิ
การใชที่ดินของโครงการทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอยจํานวน 783 ลานบาท โครงการทอสงกาซฯ โรงไฟฟาพระนครใตจํานวน 
526 ลานบาท และสิทธิการเชาทาเรือมาบตาพุดจํานวน 222 ลานบาท และเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง 3,896 ลานบาทอัน
เนื่องมาจาก ปตท.รับกาซฯ ที่ไดชําระเงินลวงหนา (Make-up) 
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หนี้สิน 

หนี้สินรวม  483,221 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2550 เปนจํานวน 10,764 ลานบาท หรือลดลง 2.2% โดยเปนการลดลงของ
หนี้สินหมุนเวียน 11,419 ลานบาท หรือ ลดลง 4.8%  เนื่องจากเจาหนี้การคา  ลดลง  15,058  ลานบาท จากการจายชําระหนี้ , ภาษี
เงินไดคางจาย  ลดลง  2,060 ลานบาท เนื่องจากการชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในเดือน พฤษภาคม 2551 ซึ่งเปนการชําระภาษี
สําหรับผลการดําเนินครึ่งปหลังของป 2550 ในขณะที่เงินกูยืมระยะสั้นอื่น เพิ่มขึ้น  2,988  ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจาก PTTEP 
จัดทํา “โครงการกูเงินระยะสั้น ของ ปตท.สผ.” ซึ่งออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบหมุนเวียนเปนประจําทุกเดือนใหกับ
นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันการเงิน  และการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,423 ลานบาท  โดยเปน
การกูเงินเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 

เงินกูยืม  ลดลง 3,639 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 1.7%   โดยสามารถแยกตามกําหนดระยะเวลาชําระคืนไดดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

กําหนดชําระคืน 
(นับจากวันที่ 30 ก.ย.51) 

ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 

ภายใน 1 ป (30 ก.ย. 52) 9,846.46 - 73.50 598.07 28.52 - 10,546.55 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 2 ป 10,742.90 9,500.00 75.25 598.07 28.52 - 20,944.74 
เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป 57,637.24 3,500.00 231.00 2,306.83 171.15 157.43 64,003.65 

เกิน 5 ป 108,369.90 5,500.00 330.75 4,869.97 318.81 1,913.75 121,303.18 
รวม 186,596.50 18,500.00 710.50 8,372.94 547.00 2,071.18 216,798.12 

   
              เงินกูยืม (รวมเงินกู หุนกูและพันธบัตรทั้งที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปและเกิน 1 ปขึน้ไป)  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
ประกอบดวยเงินกูยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินตางประเทศ ดังนี้                                                                                                                                 

หนวย : ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  DCAP TTM(T) TTM(M) HMC รวม 
สกุลเงินบาท 121,785.30  18,500.00  710.50  -   -   994.63  141,990.43  

สกุลเงินตางประเทศ 64,811.20  -   -   8,372.94  547.00  1,076.55  74,807.69  
รวม 186,596.50  18,500.00  710.50  8,372.94  547.00  2,071.18  216,798.12  

สัดสวนเงินกูระยะยาวสกุล
ตางประเทศตอยอดเงินกู 
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

34.73% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 51.98% 34.51% 

 

ทั้งนี้ เงินกูยืม ณ 30 กันยายน 2551 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 38,049 ลานบาท ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง       
หนี้สินไมหมุนเวียน เพิ่มขึ้น  4,294 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

ณ สิ้นป 2550 ปตท. และบริษัทยอย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 493,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนจํานวน 96,569 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 24.3% โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 77,309 ลานบาท สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา-
กิจการอื่นจํานวน 60,905 ลานบาท เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 16,705 ลานบาท อันเนื่องมาจากราคาซื้อน้ํามันและกาซฯ ที่
เพิ่มสูงขึ้น, ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 5,688 ลานบาทเนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นและอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของ ปตท.ที่
เพิ่มขึ้นจาก 25% ในป 2549 เปน 30% ในป 2550 ในขณะที่เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ลดลง 13,000 ลานบาท  

หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19,260 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของเงนิกูยืมระยะยาว 14,048 ลานบาทอัน
เนื่องมาจากการกูยืมเงินและการออกหุนกูของ ปตท.และบริษัทยอยจํานวน 54,648 ลานบาท โดยเปนสวนของ ปตท.จํานวน 30,071 
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ลานบาท, PTTEP จํานวน 16,364 ลานบาท, PPCL จํานวน 2,020 ลานบาท, PTTUT 1,003 ลานบาท และ PTTCH 5,188 ลานบาท 
ในขณะที่มีการชําระคืนเงินกูจํานวน 21,496 ลานบาท รวมถึงเปนผลจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH, PPCL, PTTUT และ 
PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3,735 ลานบาท สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินระยะยาว Make-up ซึ่งเกิดจากผลตางของราคากาซฯ สําหรับปริมาณที่ ปตท.ไดชําระลวงหนาแลวกับราคากาซฯ ณ วันที่รับ
กาซฯ จริงที่เกินกวาภาระดอกเบี้ยเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ สําหรับปริมาณกาซฯ ในสวนที่ไมสามารถรับได (Take-or-Pay) ซึง่
ตองจัดสรรใหหนวยงานที่รวมรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการจายเงินลวงหนาของคากาซฯ แหลงยาดานาและเยตากุน 

สวนของผูถือหุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551   สวนของผูถือหุนมีจํานวนรวม 450,653 ลานบาท เพิ่มขึ้นสิ้นป 2550 เทากับ 52,001 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 13.0% เนื่องจาก 

 กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 43,989  ลานบาท  ซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และบริษัทยอยที่มีกําไร
สุทธิจํานวน 73,894 ลานบาท และเปนผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ จํานวน 5,345 ลานบาท  ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2551 เปนตนไป โดยในสวนของคาความนิยมติดลบกําหนดให ปตท. ซึ่งเปนผูซื้อธุรกิจตองประเมินการระบุและการวัดมูลคา
สินทรัพย หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของผูถูกซื้อ รวมทั้งประเมินตนทุนการรวมธุรกิจใหม หากสวนไดเสียของผูซื้อ
ในมูลคายุติธรรมสุทธิของรายการดังกลาวสูงกวาราคาทุน ณ วันที่ซื้อ และใหรับรูสวนเกินที่คงเหลือหลังการประเมินใหมดังกลาว
เปนรายไดในงบกําไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ ปตท. ไดถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมติดลบที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่งมีขอตกลงตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมติดลบที่รับรูกอนหนานี้ ปตท. ใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด (1 มกราคม 
2551) และมีการจายเงินปนผล  35,250 ลานบาท 

ปตท.มีการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงานปตท. และ
พนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (ESOP Scheme) ซึ่ง
สงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 66.685 ลานบาท (6,668,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 1,177.72 ลาน
บาท ทําให ณ 30 กันยายน  2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิจํานวน 33.19 ลานหนวย ประกอบดวยใบสําคัญแสดง
สิทธิรุนที่ 1 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จํานวน 16.54 ลานหนวย (กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 31 สิงหาคม 
2553) และใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 2 ที่ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 จํานวน 16.65 ลานหนวย (กําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 28 กันยายน 2554) 

การเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจํานวน 45 ลานบาท   
ในขณะที่ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลงจํานวน 334 ลานบาท และกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นในหลักทรัพยเผื่อขายลดลงจํานวน  
298 ลานบาท  

ในขณะที่สวนของผูถือหุนสวนนอย เพิ่มขึ้น 7,356 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.8% ซึ่งสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นเนื่องจากผล
ประกอบการที่เพิ่มขึ้น ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  

ณ สิ้นป 2550 สวนของผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 398,651 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 จํานวน 42,591 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 
12.0% สวนใหญเนื่องมาจากกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรเพิ่มขึ้น 68,269 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากผลประกอบการของ ปตท.และ
บริษัทยอยที่มีกําไรสุทธิจํานวน 97,804 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 29,494 ลานบาท 

ในป 2550 ปตท. เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร พนักงาน ปตท. 
และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท.ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อซื้อหุนสามัญที่ออกใหม  (ESOP Scheme) 
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ซึ่งสงผลใหทุนที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้น 124.63 ลานบาท (12,462,500 หุน) และมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มขึ้น 2,303 ลาน
บาท  

สําหรับสวนของผูถือหุนสวนนอยลดลงจํานวน 29,335 ลานบาท เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ PTTCH, PPCL, 
PTTUT และ PTTICT จากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม  สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมเพิ่มขึ้นจํานวน 901 ลานบาทจากการเสนอขายหุนสามัญและการใชสิทธิซื้อหุนสามญัในโครงการ ESOP ของบริษัทยอยฯ 

สภาพคลอง 
สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง

จํานวน 9,915 ลานบาท โดย ปตท.และบริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 74,958 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิ
ปลายงวดเทากับ 65,043 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 83,540 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุนจํานวน
73,894 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้น และคาตัดจําหนาย 
23,442 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 12,442 ลานบาท ภาษีเงินได 38,869 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 8,916 ลาน
บาท  

รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดลดลงประกอบดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 17,638 ลานบาท 
และดอกเบี้ยรับ 3,377 ลานบาท ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงานเพิ่มขึ้น 20,840 ลานบาท (ซึ่งสวนใหญ
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา  สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น) สวนหนี้สินดําเนินงานสวนใหญเปนการลดลงของเจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกันทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว คาใชจายคางจาย และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น นอกจากนี้ ยังมีการจายภาษีเงินไดนิติบุคล งวด 6 เดือนหลังของป 2550 และ 6 
เดือนแรกของป 2551 รวมเปนเงินจํานวน 37,111 ลานบาท  

    กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 45,060 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจาก 
 : เงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน 55,743 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางโรงแยกกาซฯ

หนวยที่ 6, โครงการทอสงกาซฯ อาทิตยเหนือ, โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต และโครงการกอสรางโรงแยกกาซอีเทน
จํานวนประมาณ 16,260 ลานบาท และการซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ PTTEP จํานวนประมาณ 32,341 
ลานบาทรวมถึงมีสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียมสําหรับโครงการอาทิตย พ้ืนที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย โครงการเอ็ม 
9 และเอ็ม 11 ในประเทศพมา และโครงการเวียดนาม 9-2 

 : เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 6,011 ลานบาทจากการเขาซื้อหุนสามัญของ IRPC จากบุคคลภายนอก
ผานตลาดหลักทรัพยและการชําระคาหุนเพิ่มทุนใน PPCL และมีเงินจายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่นจํานวน 4,473 ลานบาท จาก
การลงทุนในกองทุนเปดดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปโตรเคมีและเคมีภัณฑ (FAM EPIF) จํานวน 4,050 ลานบาท และชําระคา
หุนเพิ่มทุนใน RPCL 

: ในขณะที่มีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 1,971 ลานบาท และเงินปนผลรับจํานวน 17,423 ลานบาทโดยเปนเงินปนผลรับ
จาก PTTCH, TOP, PTTAR, IRPC และ SPRC เปนหลัก 

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 48,110 ลานบาท สวนใหญเปนการเงินปนผลจาย 40,783 ลานบาท 
การจายคืนตั๋วเงินจายและพันธบัตรรวมจํานวน 9,250 ลานบาท และจายดอกเบี้ยจํานวน 9,425 ลานบาท 
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สภาพคลองของ ปตท.และบริษัทยอยสําหรับป 2550 มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 14,031 ลานบาท โดย ปตท.และ
บริษัทยอย มีเงินสดตนงวดที่ยกมาจากปที่แลวจํานวน 86,806 ลานบาท และปรับลดดวยเงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่เปลี่ยน
สถานะเปนบริษัทรวม 25,879 ลานบาท ทําใหเงินสดสุทธิปลายงวดเทากับ 74,958 ลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแตละ
กิจกรรม  มีดังนี้ 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงานสุทธิ 110,143 ลานบาท เปนเงินสดที่ไดจากกําไรสุทธิตามงบกําไรขาดทุน
จํานวน 97,804 ลานบาท ปรับปรุงดวยรายการที่ไมเปนเงินสด โดยมีรายการหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบดวย คาเสื่อมราคา คาสูญ
สิ้น และคาตัดจําหนาย 28,450 ลานบาท สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิ 15,753 ลานบาท คาใชจายในการสํารวจตัด
จําหนาย 1,960 ลานบาท ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,290 ลานบาท และรายการหลักที่ปรับลดลงประกอบดวยกําไรจากการ
จําหนายเงินลงทุน 8,428 ลานบาท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 31,080 ลานบาท กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
4,463 ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจํานวน 9,106 ลานบาท โดยสวนใหญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา เจาหนี้
อื่น ภาษีเงินไดคางจาย คาใชจายคางจายและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น สินคา
และพัสดุ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นและเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ ลดลง  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 100,569 ลานบาท สวนใหญเนื่องมาจากเงินจายลงทุนในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณจํานวน 91,394 ลานบาทอันเนื่องมาจากโครงการกอสรางทอสงกาซฯ เสนที่ 3, ระบบทอสงกาซฯ วังนอย-แกงคอย, ระบบ
ทอสงกาซฯ ไทยนอย-พระนครใตของ ปตท. จํานวนประมาณ 23,478 ลานบาท การซื้อสินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ของ PTTEP  การลงทุนในโครงการตางๆของ PTTCH ไดแก การขยายกําลังการผลิตของ MEG ของบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด 
(TOCGC) บริษัทยอยของ PTTCH,  โครงการ LDPE และ LLDPE ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) บริษัทยอยของ 
PTTCH,  โครงการขยายกําลังการผลิตของ HDPE ของบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) บริษัทยอยของ 
PTTCH รวมทั้งการลงทุนในโครงการหนวยผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ําของ PTTUT และโครงการกอสราง PPCL  สําหรับเงิน
จายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย 10,324 ลานบาทไดแกเงินลงทุนใน PTTEP, PTTRB, CHPP, PTT INTER, PTTGE PTTAC 
และ NPTC เงินจายสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม 17,102 ลานบาทจากการลงทุนใน EMG เปนหลัก และเงินลงทุนช่ัวคราว
เพิ่มขึ้น 4,810 ลานบาทในขณะที่มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 16,169 ลานบาทอันเนื่องมาจากการขายหุน 
PTTCH, TOP, PTTEP, ATC และ RRC และเงินปนผลรับ 8,316 ลานบาท  

กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 4,383 ลานบาท สวนใหญประกอบดวย เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ
และสวนเกินมูลคาหุนของ ปตท. PTTEP และ PTTCH รวมจํานวน 3,793 ลานบาท เงินสดรับจากการกูยืมเงินระยะยาว 9,343 ลาน
บาทโดยเปนการกูยืมเงินของ ปตท., PTTCH, PPCL และ PTTUT  เงินสดรับจากการออกหุนกู 45,305 ลานบาทประกอบดวยการ
ออกหุนกูของ ปตท. จํานวนประมาณ 24,071 ลานบาท, การออกหุนกูของ PTTEP จํานวนประมาณ 16,364 ลานบาท, การออกหุนกู
ของ PTTCH จํานวนประมาณ 4,868 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 2,523 ลาน
บาท และเงินสดรับจากการออกตั๋วเงินจายจํานวน 1,500 ลานบาท ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูยืมระยะยาว หุนกูและพันธบัตรรวม
จํานวนทั้งสิ้น 21,496 ลานบาท และจายเงินปนผล 36,517 ลานบาท  
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ทั้งนี้กระแสเงินสดแตละกิจกรรม มีดังนี้ 
หนวย : ลานบาท 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือน ป 
2551 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 89,854 104,471 110,143 83,540 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน (39,029) (77,338) (100,571) (45,060) 
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (28,400) (13,186) 4,383 (48,110) 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด 

(16) (668) 42 (32) 

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (206) 87 34 (253) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 22,204 13,365 14,031 (9,915) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 51,237 73,441 86,806 74,958 
เงินสดปลายงวดของบริษัทยอยที่เปลี่ยนสถานะเปน
บริษัทรวม 

- - (25,879) - 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 73,441 86,806 74,958 65,043 
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12.3 ภาระการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคลองในชวงการ
ดําเนินการเชิงพาณิชยคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 

ณ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีภาระในการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือ รายละเอียด ดังนี้ 
                 หนวย : ลาน 

   ใหความสนับสนุนแลว  
บริษัท สกุลเงิน วงเงิน เงินกู การขยาย

วงเงิน
สินเชื่อ

ทางการคา 

อื่นๆ 
 
 

ยังไมไดให
ความ

สนับสนุน 
เหรียญสหรัฐ 90  90 - - บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  

(PTTAR) บาท 5,807.69/1 5,050.05/1  - - - 
บริษัท ปตท. เคมคิอล   จํากัด (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐ 100 - - - 100 
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี (ไทย) จํากัด (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 245/2 - - - 245 
 เหรียญสหรัฐ 50 37 - - 13 
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จํากัด 
(TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ 16.3/2 - - - 16.3 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 99.98 - 0.02 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) บาท 23,408/3 1,332 - - 22,076 
บริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) บาท 4,900/4 4,900 - - - 
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (ENCO) บาท 4,000/5 1,460 - - 2,540 
PTT International Co., Ltd. (PTT INTER) บาท 21,735/6 17,127.93 - - 4,607.07 
บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) บาท 585.6 - - 585.6 - 
รวม เหรียญสหรัฐ 601.3 37 189.98 - 374.32 
 บาท 60,436.29 29,869.98 - 585.6 29,223.07 

/1  ในรูปเงินกูดอยสิทธิตามสัญญา Shareholder Support Agreement เดิมของบริษัท ATC โดยวงเงินแรกเริ่มมีลักษณะเปนเงินกูไมหมุนเวียน ท้ังนี้ เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2551 บริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูแลวบางสวน จํานวน 757.64 ลานบาท ปจจุบันมีวงเงินกูคงเหลือเทากับ 5,050.05 ลานบาท 

/2   ปตท. มีภาระผูกพันในการใหความชวยเหลือทางการเงินตามสัญญา Sponsor Support Agreement 
/3   ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTTLNG ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เพื่อนําเงินมาใชเปนคาใชจายในการ

กอสรางและดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ 
/4  ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTTRB ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ระยะเวลา 10 ป เพื่อนําไปใชในการปรับ

โครงสรางธุรกิจบริหารการเงินในระยะยาว 
/5   ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท EnCo ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 เพื่อนําไปใชเปนคาใชจายในการกอสรางและ

ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ 
/6    ตามสัญญาเงินกูจากผูถือหุน (Shareholder loan) ระหวาง ปตท. และ บริษัท PTT INTER ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน 2550 เพื่อใชในการเขาซื้อหุนของ East 

Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จํานวนรวม 36,750,000 หุน จาก Mediterranean Gas Pipeline Company Limited (MGPC) 
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ทั้งนี้ ปตท. ไมไดลงนามสัญญาการใหความสนับสนุนทางการเงินจากผูถือหุนเพิ่มเติมและไมมีภาระการใหความ
สนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในเครือต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2551 

 ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพิ่มจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเชื่อทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง ปตท. มี
ความเช่ือวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได 
12.4      การใชจายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสินถาวรแยกตามหนวยธุรกิจ (ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมทุน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม ป 2548 - 2550 และสําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 ไดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือน ป 2551 รวม 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

การจัดหา ขนสง และจัด
จําหนายกาซธรรม ชาติ 
รวมทั้งธุรกิจแยกกาซ
ธรรมชาติ 

34,940 94.2 32,040 88.8 19,580 83.4 13,812 84.9 100,372 88.9 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม  

1,976 5.3 2,726 7.6 1,968 8.4 1,352 8.3 8,022 7.1 

สํานักงานใหญ 191 0.5 1,310 3.6 1,930 8.2 1,096 6.8 4,527 4.0 

รวม 37,107 100 36,076 100 23,478 100 16,260 100 112,921 100 

ในชวงป 2548-2550 และงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 ที่ผานมา ปตท.ใชเงินลงทุนสวนใหญไปในการขยายและ
ปรับปรุงระบบทอสงกาซธรรมชาติ และโรงแยกกาซธรรมชาติ โดยโครงการซึ่งไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เชน โครงการ
ติดตั้งหนวยเพิ่มความดัน (Compressor) ที่ Block value West 7 (BV#7) ที่จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดัน
สํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดราชบุรี,โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือ
และพระนครใต, โครงการทอสงกาซฯ เสนที่ 3 ทั้งบนบกและในทะเล ระยะที่ 1 และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 5  สําหรับ
โครงการซึ่งอยูระหวางดําเนินการกอสรางที่สําคัญเชน โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติอาทิตยเหนือ,โครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ระยะที่ 2, โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล, โครงการเพิ่มการลงทุน
ในระบบทอเช่ือมในทะเล, โครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนที่ 4, โครงการโรงแยกกาซอีเทน, โครงการโรงแยกกาซ
ธรรมชาติหนวยที่ 6  และโครงการกอสรางสถานี NGV  

สําหรับเงินลงทุนในสวนของการตลาดและการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมนั้น สวนใหญใชไปในการกอสราง 
พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณสถานีบริการน้ํามัน และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ ขนสงและคลังสินคา 

12.5   คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

  บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบญัชีใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด  ในรอบปบัญชีที่
ผานมามีจํานวนเงินรวม 16,767,306 บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามรอยหกบาท ) 

 2. คาบริการอื่น (non-audit fee) 
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บริษัทจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก คาธรรมเนียมในการจัดทํา Comfort Letter  เพื่อประกอบการออก
หนังสือช้ีชวนในการจัดจําหนายหุนกูของบริษัท ใหแก สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีจํานวน
เงินรวม 6,200,000 บาท (หกลานสองแสนบาทถวน) 

12.6 สรุปความเห็นของผูบริหาร  

ในป 2551 ปญหาวิกฤติการเงินของสหรัฐฯ ไดทวีความรุนแรงขึ้นจากการประกาศลมละลายของสถาบันการเงินหลาย
แหงที่เกี่ยวของกับสินเชื่อดอยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย  สงผลกระทบตอตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก  เกิดการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจในหลายประเทศ  ทําใหราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางมาก และสงผลใหอัตราเงินเฟอของหลายประเทศปรับตัว
ลดลง  ราคาสินคาโภคภัณฑ (รวมสินคาเกษตร) มีแนวโนมปรับตัวลดลงเชนกัน   ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดปรับ
ลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปนี้และปหนาลงเหลือรอยละ 3.7 และ 2.2 จากรอยละ 5.0 เมื่อป 2550 (ประมาณการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551)  

ในสวนของสถานการณน้ํามันนั้น นับตั้งแตตนป 2551 ราคาน้ํามันดิบดูไบปรับตัวสูงสุดที่ 140.8 เหรียญสหรฐัฯ ตอ
บารเรลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 และคอยๆ ทยอยปรับลดลง   สงผลใหระดับราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปนี้อยูที่ 107.1 
เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล  ซึ่งเพิ่มจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 69 โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเก็งกําไรในตลาดน้ํามัน 
ขณะที่ปจจัยพ้ืนฐานก็มีสวนสนับสนุนการปรับขึ้นของราคาเชนกัน อาทิ ความกังวลดานอุปทานจากปญหาการเมืองในประเทศผู
สงออกน้ํามันและตะวันออกกลาง ปญหาพายุเฮอรริเคนบริเวณอาวเม็กซิโกซึ่งเปนแหลงผลิตน้ํามันสําคัญของสหรัฐฯ และนโยบาย
อุดหนุนราคาน้ํามันของหลายประเทศทําใหอุปสงคยังคงมีการขยายตัว  

กําลังการผลิตของโรงกลั่นใหมๆ มีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สงผลใหคาการกลั่นในชวง 9 เดือนของป 
2551 ปรับลดลง ถึงแมอุปทานจะลดลงจากการที่โรงกลั่นน้ํามันในรัฐเท็กซัส หลุยเซียนา และผูผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติในอาว
เม็กซิโกไดรับผลกระทบจากพายุเฮอรริเคน อันสงผลใหความสามารถในการกลั่นน้ํามันของสหรัฐฯ ลดลงไปประมาณรอยละ 20  
สําหรับราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีเฉลี่ยในชวง 9 เดือนของปนี้ยังคงทรงตัวอยูในระดับสูง    อยางไรกต็าม นักวิเคราะหหลายราย
คาดการณวาอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะเขาสูชวง    วัฎจักรราคาขาลงในชวงป 2552-2554 เนื่องจากจะมีกําลังผลิตใหมๆ จากภูมิภาค
ตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟกเกิดขึ้นตามกําหนดในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหราคามีแนวโนมปรับลดลง 

ผลิตภัณฑ หนวย 9 เดือน ป 2551 9 เดือน ป 2550 % การเปลี่ยนแปลง 

ราคาน้ํามันดิบดูไบ $/bbl 107.1 63.4 69% 

ULG 95 $/bbl 118.0 78.6 50% 

HSD 0.5%S $/bbl 135.8 79.2 71% 

คาการกลั่น Dubai Cracking 
Singapore Refinery 

$/bbl 8.7 8.8 -1% 

Ethylene $/ton 1,337.0 1,186.9 13% 

Propylene $/ton 1,463.4 1,152.7 27% 

Benzene $/ton 1,158.4 1,022.6 13% 
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Paraxylene $/ton 1,325.1 1,146.2 16% 

Mixed Xylene $/ton 1,111.3 932.2 19% 

สถานการณในประเทศ 

เศรษฐกิจไทยในชวง 9 เดือนแรกป 2551 ขยายตัวรอยละ 5.1  อยูในระดับใกลเคียงกันกับชวงเดียวกันของปกอนที่รอยละ 
5.0    และลดลงจากรอยละ 5.3 ในไตรมาสที่ 2  โดยมีผลมาจากการสงออกที่เปนปจจัยหลักของประเทศเริ่มปรับตัวลดลงจากการ
ชะลอตัวลงของความตองการจากประเทศสหรัฐฯ ยุโรปและจีน    และผลจากการชะลอตัวลงของอุปสงคของการลงทุนภาคเอกชน
ในประเทศ   แมภาครัฐจะทยอยประกาศมาตรการเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา    อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคง
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก     จึงคาดวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในป 2551 จะขยายตัวเพียงรอยละ 3.0  

 
การใชปโตรเลียมที่เปนเชื้อเพลิงประกอบดวยผลิตภัณฑน้ํามันและกาซธรรมชาติในชวง 9 เดือนแรกของป 2551  มี

ปริมาณการใชรวมทั้งสิ้น 1,216.9 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 0.7 จากปกอน โดยการใชกาซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม 
(รวม NGV) ขยายตัวสูงสุดรอยละ 23.8  รองลงมาคือการใช LPG ขยายตัวรอยละ 22.0 เนื่องจากรัฐบาลยังคงควบคุมราคา LPG 
สงผลใหมีการใชในภาคขนสงมากขึ้น ขณะที่การใชยางมะตอย (Bitumen) ลดลงสูงสุดถึงรอยละ 22.0 สําหรับการจัดหาปโตรเลียม
เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีนั้น ไดจากการผลิตในประเทศและนําเขาจากตางประเทศรวมปริมาณ
ทั้งสิ้น 1,693.6 พันบารเรลตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 โดยพึ่งพาการนําเขาปโตรเลียมรอยละ 59.3  การสงออกปโตรเลยีมรวมเพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 22.9 ที่ระดับปริมาณ 231.2 พันบารเรลตอวัน  เนื่องจากมีการสงออกน้ํามันสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นขณะที่การสงออก 
LPG  ลดลงมากที่สุดถึงรอยละ 92.9 
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Thailand’s Petroleum Balance 

 
ที่มา: สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
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11.  รายการระหวางกัน 

11.1 รายการระหวางกันกับผูถือหุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2548  2549 2550 และ 30 กันยายน  2551 บริษัทมีรายการระหวางกันกับผูถือหุน ดังนี้  

 

บริษัท ความสัมพันธ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2549 
(ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
( ลานบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 
( ลานบาท) 

กระทรวงการคลัง  ผูถือหุนใหญ  เปนผูค้ําประกันเงนิกูจากสถาบันการเงินตางประเทศ  3,092.59 2,341.52 1,823.44 1,649.60 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูตางประเทศ 

 เปนผูค้ําประกันเงนิกูในประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

 -  

3,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เปนผูค้ําประกันหุนกูในประเทศ (พันธบัตร) 49,400.00 44,400.00 42,400.00 36,400.00 

 

11.2 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย   กิจการที่ควบคุมรวมกัน   บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
รายการบัญชีระหวาง ปตท. ที่มีกับบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน  บริษัทรวม  และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน ในป 2548 ป 2549  ป 2550  และ มค.-กย. 2551 ที่ผานมามีดังนี้ 
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      11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

ความสัมพันธ (สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 30 กนัยายน  2551)  
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

406.02 641.34 841.21 1,362.97 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. คาสากล 
จํากัด 

8,886.37 9,823.60 6,616.81 10,251.03 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

(2.90) 2,293.27 686.10 - -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

––––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Fuels Co., Inc.) 

- 5.41 14.11 11.05 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay Fuels Co., 
Inc. 

612.76 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

PTT Philippines 
Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc.) 

- 8.57 22.57 38.23 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

––––– 

Subic Bay 
Distribution, Inc. 

8.17 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน Subic Bay  
   Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

––––– 
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      11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. จาํหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

1,775.05 2,306.85 2,572.17 2,185.88 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

797.27 1,083.77 2,111.23 2,450.78 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

Houakhong Trading 
Co., Ltd 

255.46 696.73 835.40 994.79 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.(กัมพูชา)  
   รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั(มหาชน) 

107,480.86 54,613.01 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั อะโรเมติกส 
 (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปลีย่นชื่อเปน 
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอก 
โพลีเอททีลนี จํากดั  
(มหาชน) 

0.87 0.49 0.25 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.ปตท.  
เคมิคอล  ทั้งหมด) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท  ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

3,138.13 36,959.04 29,281.38 
 

- -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิและ  
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวมบริษทัเปน  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ   
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท รีเทล บิซิเนส      
อัลไลแอนซ จาํกดั 

237.54 289.52 360.00 379.57 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ปตท.สผ.  
อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

0.10 105.80 177.11 188.57 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 93.48 159.79 127.45 85.86 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- 268.89 824.30 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

บริษัท ไทยเอทานอล
เอมีน จํากดั 

- 0.01 - - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน)  
   ถือหุนรอยละ 100 
   (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

- 5.14 9.10 - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30)

––––– 

บริษัท ไทยโอลีโอ -
เคมี จํากัด 

- 0.01 -       - - บริษทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 

––––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

- - 5,681.58 21,127.05 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
  (ปตท.ถือหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท.บริการ
ธุรกิจคาปลีก จาํกดั 

- - 6,289.85      - - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
 (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี รอยละ  100) 

––––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 216 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

0.85 4.60 2.93 1.61 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
จํากัด 

- - - 0.50 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- -  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
    กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

- 0.54 50.46 0.59 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

   36.59 636.30 975.62 849.20 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัทรวม       

บริษัท อมตะ จดัจาํหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด  

296.21 481.12 610.42 555.97 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จาํหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท.  
    ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

4.06 - 219.39 1,456.83 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 217 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การถือหุน 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

4,951.64 6,037.35 6,806.49 5,909.69 - ปตท. ถือหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออย เพาเวอร  ถอืหุน รอยละ 56 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ   
กวางสุขสถิตย   นายวิโรจน  มาวิจักขณ  )   เปนกรรมการของ  
บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

94,585.52 115,919.89 114,037.39 193,693.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  
กรรมการอํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

74,589.51 91,128.31 95,746.92 95,736.58 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบ - 
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

0.73 0.44 0.67 0.55 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเอเชยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

367.70    306.00   394.12 316.14 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

  



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 218 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

816.47 1,078.98 961.13 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

767.77 939.96 1,291.39 300.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

19,073.49 - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

39,467.32 50,290.08 55,488.54 - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

9,905.21     - - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ และ
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบรษิัท   
 เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 219 

11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

1,869.10 2,136.39 2,003.56 1,446.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจกัขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

0.26 0.31 0.47 0.35 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

17.81 197.69 707.12 - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

- 77,148.00 136,734.18           - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท  ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

- 174.93 98,500.72 128,582.00 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ   
  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- 21,920.41 50,241.17 65,572.79 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- - 8,175.51 36,797.51 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบรษิัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ  
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ
การกลั่น จํากัด
(มหาชน) 

- - 1,406.67 213,112.68 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- - - 12.69 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
  ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
กัน 

      

บริษัท ทพิย 
ประกันภัย จํากดั 
(มหาชน) 

0.04 0.04 0.05 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

30,744.69 13,966.85 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จํากดั
(มหาชน) 

6.62 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

0.71 0.24 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุน 
 รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 
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11.2.2 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จาํกัด 

- 1,908.50 8,432.03 6,652.55 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91  (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ บจ. ระยอง 
   โอเลฟนส 

บริษัท ไทย 
สไตรีนิคส จํากัด 

- - - 156.82 -  บริษัท บริษทั พทีีที โพลีเอทิลนี จาํกัด  
   ถือหุน รอยละ 100 (บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ถือหุน บจ. พีททีี โพลีเอทลิีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.30) 

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการของ  
 บจ. ไทยสไตรีนิคส 

บริษัท ไทยพารา – 
ไซลีน จาํกัด  

- 0.13 305.28 1.26 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวัธน  นายวโิรจน  มาวิจกัขณ) เปนกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

- 0.53 4.05 5.48 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
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11.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
  

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ราชบุรี
เพาเวอร จํากัด  

- - 613.93 8,157.74 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท บางกอกโพลี
เอททลีีน จาํกัด 

- - 0.06 0.31 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30)  
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.
ปตท.  เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ทีโอซี  
ไกลคอล จาํกัด 

- - 1.89 8.76 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 
49.30) 

––––– 
 

บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- - 49.20 409.53 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 
 

รวม 401,191.48 493,538.83 640,211.98 798,813.09   
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11.2.2  รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551)  
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน) 

45,178.35 52,618.99 49,361.52 62,680.86 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการและ
กรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

3,460.57 4,153.21 10,140.80 2,798.96 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) 
จํากัด 

160.86 277.54 339.69 406.14 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 
บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน 
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

112,152.60 63,436.37 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

409.90 4,590.81 2,220.95 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและกรรมการ 
 ผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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11.2.2. รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551)  
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.สผ. 
อินเตอรเนชัน่แนล 
จํากัด 

310.12 9,094.29  6,284.64   4,425.71 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
    (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
 65.71) 

––––– 

PTTEP Siam Limited 10,953.65 12,574.05 14,600.33 15,809.18 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
  65.71) 

––––– 

บริษัท ปตท.
บริหารธุรกิจคาปลีก 
จํากัด 

   -           - 1.62 139.45 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- - 1,559.06 2,587.01 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Company Limited 

       -           -   3,522.06 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

       -      118.16      135.37 120.24 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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11.2.3 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       
บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - 99.22 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy Limited - 3,805.02 3,212.83 3,896.86 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100  
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited - 2,673.28 2,653.60 2,634.81 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

- - 2,379.30 13,720.37 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 

–––– 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       
บริษัท  ไทยออยล 
จํากัด  (มหาชน) 

122,694.01 157,646.05 144,079.10 178,749.24 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม  นิติสิริ 
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตาร
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

46,623.80 61,218.87 66,153.97 50,340.83 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.  ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

- 85,033.34 149,367.18 - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั  
 ปตท.  อะโรเมติกสและการกลั่น  
 จํากัด  (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน  
 รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

108.49 130.07 128.18 110.54 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จาํกัด 

493.15 745.25 848.47 765.92 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยโอเลฟนส 
จํากัด (มหาชน) 

4,139.67     - -       - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟนส และ 
 บมจ.ปโตรเคมีแหงชาติ ไดควบบริษัท   
    เปนบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

57,530.13 65,927.43 72,669.13    - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ 
จํากัด (มหาชน) 

10.71    - -    - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถอืหุน รอยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปโตรเคมีแหงชาติ และ 
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ไดควบบรษิัท   
 เปน บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

453.41 5,594.88 8,575.66 16,151.51 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ   
 บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ   
  บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

- 4,602.63 3,636.31 6,631.55 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั
(มหาชน) 

- - 3,943.57 186,263.56 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

FST Aviation Services  
Limited 

         -          -            14.98 7.46 - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

         -          -             - 1,702.39 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิและ
 บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวมบริษทัเปน  
 บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง ของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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11.2.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

ริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

10,753.85 2,493.54 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม )   

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

62.21 45.68 30.54 27.93 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) 

- - - 120.74 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- - - 454.92 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ. 
  ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวัธน  นายวโิรจน  มาวิจกัขณ) เปนกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

1,892.17 2,856.45 3,303.23 3,982.33 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส    

รวม 417,387.64 539,635.91 549,162.09 554,627.73 
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11.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

Subic Bay Energy Co., Ltd. 117.97 183.78 193.33 83.35 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT   Philippines 
Corporation 
(ชื่อเดิม Subic Bay Fuels 
Co., Ltd.) 

- - 2.63 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. รอยละ 100) 

–––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

0.39 9.56 41.19 60.50 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

1,528.19 42.39 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที อินเตอร 
เนชั่นแนล จํากดั 

- - 86.91 862.47 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร  วงศวานิช)  เปนกรรมการของ  
   บจ.  พีททีี อินเตอรเนชั่นแนล  
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11.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เอนเนอรยี่ 
 คอมเพล็กซ จาํกดั 

- - 20.79 52.22 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธานกรรมการ  
ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร) เปนกรรมการของ  
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคาปลีก 
จํากัด 

- - 356.94 336.64 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั - - 0.30 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกลุ)  เปนประธานกรรมการของ  
   บจ.  ปตท.คาสากล 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

1.34 6.75 64.63 61.08 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 

0.01 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
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11.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม 
      

บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน) 

1.62 6.64 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

170.80 99.40 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

0.83 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั(มหาชน) 

- - - 194.97 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 234 

11.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

   - 2.92 -         - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

    - 11.07 - 13.19 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ  
  เปนกรรมการของ บจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท อะโรเมติกส  
(ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

225.98 320.42 298.42              - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษัทยอย  กิจการที่ควบคุมรวมกัน และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

7.68 - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ราชบุรี เพาเวอร 
จํากัด 

3.33 0.99 - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด 
(มหาชน) 

- 0.01 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

รวม 2,058.14 683.93 1,065.14 1,664.42   
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11.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะสั้น แกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

11.2.4.1  รายการลูกหนี้การคา   
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

83.27 69.27 114.55 140.69 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล จํากดั  73.56 1,686.35 4,198.71 2,317.63 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,965.69 3,424.03 3,365.72 3,392.01 -  ปตท.  ถอืหุน รอยละ  100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading 
Corporation  
(เดิมชื่อ Subic Bay Fuel 
Co.,Inc.) 

- 6.11 5.57 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100 (ปตท.ถอืหุน Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  รอยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, Inc.  6.62 - - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.   รอยละ 100) 

–––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

PTT Philippines Corporation 
(เดิมชื่อ Subic Bay  
Distribution Co.,Inc.) 

- - 8.57 28.87 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน   
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
 รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

174.70 227.20 243.67 331.85 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จํากัด 276.46 222.61 456.39 599.31 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 
บริษัท โรงกลั่นน้าํมันระยอง 
จํากัด (มหาชน) 

10,163.35 - - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ   
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท บางกอกโพลีเอททลีีน 
จํากัด (มหาชน) 

0.05 0.04 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.
ปตท.  เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท รีเทล บิซิเนส  
อัลไลแอนซ จาํกดั 

(0.33) 1.12 4.10 (1.90) - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

4,620.76 4,463.92 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส  
 ควบรวมบรษิัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการ 
   และกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด - 51.37 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

0.03               31.49 21.28 40.33 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ 
 ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ถอืหุน 
 รอยละ 100   
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 

PTTEP Siam Limited 35.53 40.23 20.88   23.70 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ 
   ปโตรเลียม  จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
  65.71) 

––––– 

PTTEP Offshore 
Company Limited 

- - 863.91 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม 
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

––––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

- 1.01 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

––––– 
 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 
 

- - 1,637.39 1,451.15 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

Houakhong Trading  
Co., Ltd 

75.26 184.39 215.40 81.35 -  บจ. ปตท. (กัมพูชา)  ถอืหุน 
   รอยละ 100   (ปตท.ถอืหุน  
   บจ. ปตท.(กัมพชูา) รอยละ 100) 

–––– 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

- 0.24 0.10 0.26 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัท ผลิตไฟฟาและ 
น้ําเย็น จํากัด 

0.84 94.19 99.56 108.77 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - 0.52 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 240 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม 
      

บริษัท อมตะ จดัจาํหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด 

32.81 44.62 57.24 74.42 - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จาํหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 

1,108.15 1,282.92 716.18 773.79 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  20 
- บจ.ไทยออยเพาเวอร  ถือหุน  
   รอยละ 56 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 
 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนประธาน
กรรมการของ บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบริหารของปตท.(นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจติรพงษ   
กวางสุขสถิตย   นายวิโรจน  มาวิจักขณ  )   เปนกรรมการของ  
บจ.ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษัท  ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

5,823.26 6,369.65 20,158.01 21,849.90 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 241 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปโตรเอเชยี  
(ประเทศไทย) จํากัด 

259.00 253.38 258.53 254.87 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

6,957.75 6,960.04 8,265.03 11,235.05 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

0.14 0.06 0.07 0.07 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี 
จํากัด 

87.27 95.06 73.98 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  45 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

255.99 272.46 349.23 170.83 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

3,426.22 3,813.04 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 242 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา   (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด 

0.01 379.80 272.21 165.92 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล  ถอืหุน รอยละ 54.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ  
บจ.ไทยออยล เพาเวอร 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 
นายวิโรจน  มาวิจกัขณ )   เปนกรรมการของ บจ. ไทยออยล เพาเวอร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

21.45 82.60 11,895.94 13,289.04 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
ของ  บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการของ 
 บมจ. ไออารพีซี 

บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

182.07 24.20 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 
 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 
 

- - 124.03 293.72 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั - - - 5.69 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
    ของ   บจ. พทีทีี ฟนอล จํากดั 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

- - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒ ิ ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 243 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- 2,123.33 6,325.62 7,437.10 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- 8,761.22 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ  
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จาํกัด (มหาชน) 

- - 20,276.79 29,936.21 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 244 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จาํกัด 

- - 0.20 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

บริษัท  ปตท.เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- - 7,476.88 6,770.52 
 

-  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ    
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 

      

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

0.01 0.01 0.01 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด
(มหาชน) 

1.46 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

2,241.75 - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายเทวินทร  วงศวานชิ)   
   เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

0.08 - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุน
 รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 245 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ระยองโอเลฟนส 
จํากัด 

- 366.22 1,348.79 769.07 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91  (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 
 

- -ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการของ  
 บจ.ระยองโอเลฟนส จํากัด 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด 
(มหาชน) 

0.73 0.70 0.85 0.93 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

0.14 0.16 104.86 0.17 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวัธน  นายวโิรจน  มาวิจกัขณ) เปนกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลนี 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - 561.59 1,054.39 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จาํกัด (มหาชน) 

- - 0.04 0.05 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 246 

11.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - 1.00 1.10 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

–––– 
 

บริษัท วีนไิทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- - 27.00 44.85 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  
    ถอืหุนรอยละ 24.98  (ปตท. ถือหุน  
    บมจ. ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท ไทยสไตรีนิคส 
จํากัด 

- - - 166.30 -  บริษัท บริษทั พทีีที โพลีเอทิลนี จาํกัด  
   ถือหุน รอยละ 100 (บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   ถือหุน บจ. พีททีี โพลีเอทลิีน รอยละ 100 
   และ ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
   รอยละ 49.30) 

- ผูบริหารของ ปตท.  (นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล)  เปนกรรมการของ  
 บจ. ไทยสไตรีนิคส 

รวมลูกหนี้การคา 40,476.31 41,339.43 89,549.88 102,808.53   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (276.42) (262.55) (269.78) (280.81)   

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด 40,199.89 41,076.88 89,280.10 102,527.72   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 247 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน)  

23.75 0.05 5.61 5.41 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

0.11 0.44 0.09 2.23 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

4.11 4.03 5.55 5.30 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

436.56 - - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 248 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท เอ็นเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด 

          2.54          5.37          25.49          32.24 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  บมจ. ปตท. สผ. ถอืหุน  รอยละ 50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)   เปนกรรมการของ  
    บจ.เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

9.25 12.52 14.47 12.36 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited 0.99 0.27 0.08 0.08 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน) ถอืหุน  รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จํากดั 

- - 19.71 - - ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

1.19 9.97 25.41 11.23 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการของ  
 บจ.พทีีท ีแอลเอน็จี 

บริษัท ปตท.(กัมพูชา) 
จํากัด 

- - - 1.20 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท พทีีที โพล-ี 
เอทิลนี จํากดั 

10.13 5.29 - - - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

66.94 32.96 17.14 16.81 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จาํกัด (มหาชน) 

0.13 4.29 - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท พทีีที โพลเีมอร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

1.68 0.81 0.87 0.99 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 25 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติง้ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  นายสุรงค  บูลกุล   
 นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   เปนกรรมการ 
    ของ  บจ. พทีีท ี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) 

8.73 7.05 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 2.54 6.45 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั 8.92 11.41 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
    ของ   บจ. พทีทีี ฟนอล จํากดั 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

PTTEP Services Limited 0.01 - 0.03 0.01 - บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 
65.71) 

–––– 

บริษัท ทีโอซีไกลคอล 
จํากัด 

- 0.44 - - -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 

–––– 
 

บริษีท พทีีที โพลเีมอร 
โลจิสติกส จํากัด 

- 1.87 5.60 4.44 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเมอร โลจิสติกส 
 - ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศักดิ์   
    โฆสิตไพศาล )  เปนกรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

- 82.12 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา
ปลีก จาํกัด 

- - -  - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  
     รอยละ 100) 

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

 PTT Philippines 
Corporation  
(ชื่อเดิม Subic Bay 
Distribution, Inc. ) 

- - 0.62 3.06 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถอืหุน รอยละ  100  (ปตท.ถอืหุน  
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    รอยละ 100) 

––––– 

บริษัท ปตท.ธุรกจิ 
คาปลีก จํากัด 

- - 10.95 1.75 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัท พทีีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

- - 96.80 346.73 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร  วงศวานิช)  เปนกรรมการของ  
   บจ.  พีททีี อินเตอรเนชั่นแนล  

บริษัท ปตท. 
กรีนเอ็นเนอรยี่ จาํกัด 

- - 173.52 4.17 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บูลกลุ) เปนกรรมการของ 
   บจ. ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       

บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จํากัด 

126.18 129.20 196.23 281.91 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

3.45 2.02 2.48 2.26 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

บริษัท พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จํากัด 

- 0.28 0.54 3.72 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
    ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลอื 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ. พีททีี อาซาฮ ีเคมิคอล 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการ 
   ผูจัดการของบจ. พีททีี อาซาฮี เคมิคอล 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี  
โปลีเมอส จํากัด 

- 0.55 2.60 3.87 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 
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11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท อลัลายแอนซ 
 รีไฟนนิ่ง จํากดั 

1.22 - - - -  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 จํากัด (มหาชน)  (PTTAR) ถือหุน   
 รอยละ 50 และ บริษัท สตารปโตรเลียม  
 รีไฟนนิ่ง จํากัด  (SPRC) ถือหุนรอยละ 50  
(ปตท.  ถือหุน PTTAR รอยละ 48.66  และ 
ถือหุน  SPRC รอยละ 36) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา  
 ภิญญาวัธน   นายชายนอย  เผือ่นโกสุม  นางสาวเพ็ญจันทร   
 จริเกษม)  เปนกรรมการของ บจ. อลัลายแอนซ รีไฟนนิ่ง 

บริษัทรวม       

บริษัท อมตะ  
จัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ จํากัด 

- 0.04 - - - บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ ถอืหุน 
   รอยละ 50  (ปตท.ถอืหุน บจ. จาํหนาย 
   กาซธรรมชาติ รอยละ 58) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท  ไทยออยล 
จํากัด  (มหาชน) 

2.72 3.95 113.95 60.53 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- - 7.41 8.22 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น  ถอืหุน 
    รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 253 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท สตาร 
ปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

434.75 139.60 45.84 103.19 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

8.36 8.98 9.84 2.87 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ทอสง
ปโตรเลียมไทย จาํกัด 

2.21 2.45 5.55 2.46 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท ปโตรเอเซยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 

2.04 2.04 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกส และการ
กลั่น จาํกัด (มหาชน) 

- - 61.97 124.52 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
    ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 254 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)  
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป  2549 
(ลานบาท) 

ป  2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

586.92 7.22 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- -      19.74 12.76 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
    ของ   บจ. พทีทีี ฟนอล จํากดั 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- -     10.46 8.86 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ   
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

- -       138.76       208.16 - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 255 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
ป  2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) 
การถือหุน การบริหาร 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

-         16.47 23.10         15.91 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) 

- 5.31 10.77 8.86 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
  ของ บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออารพีซี 
 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- 149.00 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

FST Aviation 
Services Limited 

0.11 - - - - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท เวียดนาม 
แอลพีจี จาํกัด 

- - - 0.50 –––– –––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 256 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท พทีีที  โพลี- 
เอทิลนี จํากดั 

- - 7.57 5.28 - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน 
 
 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

12.23 - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่เกี่ยวขอ
เปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอทิลนี จํากดั (มหาชน) 

- - 3.12 2.16 - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให บมจ.ปตท.   
เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ระยอง 
โอเลฟนส จาํกัด 

- - 0.01 0.01 -  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร จาํกัด  ถอืหุน 
   รอยละ 5.91 (ปตท.ถอืหุน บ.เอช็เอ็มซี 
 โปลิเมอร รอยละ 41.44) 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถือหุนสวนที่เหลือ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนกรรมการ  
   บจ. ระยองโอเลฟนส 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 257 

11.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. มารท 
จํากัด 

133.33 133.33 133.33 133.33 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49 
-  รอจาํหนายออก 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

- - 0.01 0.01 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 
 

- - - 0.54 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการ 
  ของ บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

- - - 0.80 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด 

- - - 0.03 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน) ถือหุน 
   รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน บมจ.ไทยออยล 
   รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวัธน  นายวโิรจน  มาวิจกัขณ)  เปนกรรมการ  
 บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวมลูกหนีอ้ื่น  1,891.12 785.78  1,197.26 1,440.81   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

(142.02) (146.88) (148.14)  (146.92)   

รวมลูกหนีอ้ื่น - สุทธิ 1,749.10 638.90 1,049.12 1,293.89   
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11.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

0.43 0.43 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ 
จํากัด 

- 499.64 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

3.00 - - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทรวม       

บริษัท พทีีที ฟนอล 
จํากัด 

- - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
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11.2.4.4 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ไทยลูบ 
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

- 308.47 325.98 341.32 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด(มหาชน) 

- - 0.32 0.43 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมี 
 แหงชาติและ บมจ.ไทยโอเลฟนส 
 ควบรวมบรษิัทเปน บมจ. ปตท. 
 เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

270.13 259.46 176.26 7.03 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท อีสเทิรน ฟลอูิด 
ทรานสปอรต จํากัด 

- - 0.11 - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 15 
    (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30)  
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

รวมเงินจายลวงหนา 273.56 1,068.00 502.67 348.78   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ 

- (308.47) (325.98) (341.32)   

รวมเงินจายลวงหนา - 
สุทธิ 

273.56 759.53 176.69 7.46   
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11.2.4.5 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น   
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

12,000.25 - - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จาํกัด 

- - 9,900.00 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัท พทีีที อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

- - 16,479.21 17,127.93 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 -  ผูบริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร  วงศวานิช)  เปนกรรมการของ  
   บจ.  พีททีี อินเตอรเนชั่นแนล  

กิจการที่ควบคุม
รวมกัน 

      

บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

- 302.21 1,324.10 1,324.10 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
   กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
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11.2.4.5 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       

บริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

3,487.14 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด (มหาชน) 

- - 757.64 - - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
    และ ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

รวม 15,487.39 302.21 28,460.95 18,452.03   
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11.2.5  รายการลูกหนี้  เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

11.2.5.1  รายการลูกหนี้อื่น 
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท. สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน) 

- - 1,076.79 1,085.61 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการและกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 

 
บริษัทรวม 

      

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย)  จาํกัด 
(มหาชน) 

- 894.62 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.5.1  รายการลูกหนี้อื่น  (ตอ)  
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จาํกัด (มหาชน) 
 

- - 1,193.04 1,384.84 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
   และประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

 
รวมลูกหนีอ้ื่น 

 
- 

 
894.62 

 
2,269.83 2,470.45 

  

หัก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

- - - -   

 
รวมลูกหนีอ้ื่น-สุทธิ 

 
- 

 
894.62 

 
2,269.83 2,470.45 
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11.2.5.2 รายการเงินจายลวงหนา  
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.เคมิ
คอล จํากัด 
(มหาชน) 

1.51 1.08 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัทรวม       

บริษัท ไทยลูบ- 
เบล็นดิ้ง จาํกัด 

304.86 - - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ปตท. 
เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน) 

- - 0.65 0.32 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

รวมเงินจายลวงหนา 306.37 1.08 0.65 0.32   

หัก คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 

(304.86) - - -   

รวมเงินจายลวงหนา 
สุทธิ 1.51 1.08 0.65 0.32   
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11.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัทยอย       
บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี 
จํากัด 

25.00 240.00 1,120.00 1,332.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย)  เปนกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี แอลเอ็นจ ี

บริษัท เอนเนอรยี่ 
คอมเพล็กซ จํากัด 

- - 600.00 1,460.00 -  ปตท. ถอืหุน รอยละ  50 
-  ปตท.สผ. ถอืหุน รอยละ  50 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการ ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ 
 

บริษัท ปตท.ธุรกจิคา
ปลีก จาํกัด 

- - - 4,900.00 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100  –––– 

บริษัทรวม       
บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

5,807.69 5,807.69 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.5.3 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว  (ตอ)  
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 
บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการ
กลั่น จาํกัด (มหาชน) 

- - 5,050.05 5,050.05 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
    และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

 
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน 
 

      

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

185.18 - - - - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

รวม 6,017.87 6,047.69    6,770.05 12,742.05   
 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 267 

11.2.6 รายการเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 
11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจ
และผลิตปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน)  

3,655.45 5,158.43 6,012.41 8,932.48 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.คาสากล 
จํากัด 

281.79 561.56 2,284.79 83.23 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 - ผูบริหารของ ปตท. (นายสุรงค  บลูกุล) เปนประธานกรรมการ  
 ของ บจ. ปตท. คาสากล 

บริษัท ปตท. 
(กัมพูชา) จํากัด 

40.31 39.08 42.81 38.17 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท โรงกลั่น
น้ํามันระยอง จํากดั 
(มหาชน) 

7,646.08 - - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

PTTEP Offshore Company 
Limited 

- - 786.64 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 
   65.71) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคา
ปลีก จาํกัด 

- - 1.73 0.40 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด   
 ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลกี 
รอยละ  100 ) 

–––– 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) 

438.59 169.14 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร
เนชั่นแนล จํากดั 

28.96 1,209.74 948.58 538.09 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
65.71) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 829.69 1,231.40 1,532.36 1,527.66 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ 65.71) 

–––– 

บริษัท พทีีทอีีพี โอมาน 
จํากัด 

- - 251.23 428.87 -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
   จํากดั (มหาชน)  ถอืหุน รอยละ 100  
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ  
65.71) 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 269 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       
บริษัท ทรานสไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จํากัด 

- - - 51.53 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Orange Energy Limited 347.96 488.89 311.56 276.36 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 53.9496 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100  
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71)

–––– 

B 8/32 Partners Limited 211.98 217.00 252.41 193.93 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.0009 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

- - 2,376.83 1,715.56 - PTTEP Offfshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน รอยละ  
 25.50 
- บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม 
 จํากัด (มหาชน)  ถือหุน  PTTEPO  
 รอยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน บมจ.ปตท.สผ. รอยละ 65.71) 
 

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 270 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 

7,320.13 7,794.89 14,329.10 10,679.92 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม   
นิติสิริ  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท สตารปโตรเลียม  
รีไฟนนิ่ง จํากัด 

4,250.80 4,557.15 6,954.69 3,807.98 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  36 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายไพรินทร   
   ชูโชตถิาวร   นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม) เปนกรรมการของ  
    บจ. สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

12.17 10.30 8.27 9.62 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท ทอสงปโตรเลียม
ไทย จํากดั 

31.39 83.30 88.86 77.18 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการของ  
บจ.ทอสงปโตรเลยีมไทย   

 
บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

5,710.05 6,834.82 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 271 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)  
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

- - 424.19 244.72 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- 72.48 111.72 725.81 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่น 
ที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร นายเทวนิทร  วงศวานิช)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท โรงกลั่นน้าํมัน
ระยอง จํากดั (มหาชน) 

- 8,593.01 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จาํกัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั  
 ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 272 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)  
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

116.70 216.18 1,220.49 1,136.59 -  ปตท.  ถอืหุนรอยละ 34.99 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.   ถือหุนสวนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ
ของ   บมจ. ไออารพีซี 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  เปนกรรมการ 
  ของ  บมจ. ไออารพีซี 
 

บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและ 
การกลั่น จํากัด(มหาชน) 

- - 19,570.39 10,880.78 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
    และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 273 

11.2.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) 

การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

671.95 - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร นายเทวนิทร  วงศวานิช)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ขนสงน้ํามนั 
ทางทอ จํากดั  

3.20 2.97 3.50 1.41 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ไทยลูบเบส 
จํากัด (มหาชน) 

124.94 166.15 175.92 232.69 - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
   ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 
 

บริษัท ไทยพาราไซลีน 
จํากัด  

- 97.89 - 189.33 -  บริษัท ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99 (ปตท.ถือหุน  
 บมจ.ไทยออยล  รอยละ 49.10) 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา   
 ภิญญาวัธน  นายวโิรจน  มาวิจกัขณ) เปนกรรมการ บจ. ไทยพารา 
 ไซลีน 

รวม 31,722.14 37,504.38 57,688.48 41,772.31   



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น 
ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 

บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 

(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       
บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม จาํกัด 
(มหาชน)  

4.65 16.53 246.27 4.51 - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

Subic Bay Energy 
Co.,Ltd. 

0.41 0.36 0.34 - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  100 –––– 

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

1.09 1.03 1.04 1.03 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

บริษัท บางกอกโพล ี
เอททลีีน จาํกัด 
(มหาชน) 

0.03 - - - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน  
 รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท พทีีที โพลเีอทิลนี 
จํากัด 

0.61 - - - - บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 100  
 (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล ) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเอทิลนี 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) 

5.12 17.99 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

17.61 22.06 30.04 9.72 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 49 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ 

–––– 

บริษัท พทีีทีโพลิเมอร  
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

- 0.79 0.82 0.11 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  75 
-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน  รอยละ 25 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ.พีททีี โพลีเมอร  มารเก็ตติง้ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย  นายสุรงค  บูลกุล   
 นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   เปนกรรมการ 
    ของ  บจ. พทีีท ี โพลีเมอร  มารเก็ตติ้ง 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด 
 
 

- 35.57 - - -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้

บริษัท เอ็นพีซี เซ็ฟตี้ 
แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอรวิส จํากัด 

- 0.19 - - - บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุนรอยละ 100 
  (ปตท.ถือหุน บมจ.ปตท.ปโตรเคมิคอล  
  รอยละ 49.30) 

–––– 

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจ
คาปลีก จํากัด 

- - - 1.20 - บริษัท ปตท. ธุรกจิคาปลีก จํากัด  ถอืหุน 
 รอยละ 100 
    (ปตท.ถอืหุน บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  

  รอยละ 100) 

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที โพลเีมอร โลจิ
สติกส จํากัด 

- - - 0.04 - ปตท.ถอืหุน รอยละ  100 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรชัญา  ภิญญาวัธน)  เปนประธานกรรมการ 
 ของ บจ. พทีีที โพลีเมอร โลจิสติกส 
 - ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร  นายวีรศักดิ์   
    โฆสิตไพศาล )  เปนกรรมการของ บจ. พีททีี โพลีเมอร โลจิสติกส 

บริษัท ปตท.สผ.อนิเตอร
เนชั่นแนล จํากดั  

- - 0.03 - -  บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปโตรเลียม  
    จํากัด (มหาชน) ถอืหุนรอยละ 100   
   (ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.สผ.รอยละ  
   65.71) 

–––– 

บริษัท พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 
จํากัด 

- 138.49 - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
บจ.พทีีท ีไอซีที โซลูชั่น 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       
บริษัท ทรานส ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

0.52 0.52 0.52 3.02 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  50 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการของ บจ.ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น 
จํากัด 

- 0.72 0.72 0.72 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 
จํากัด 

- 0.45 - 0.83 - ปตท.ถือหุน รอยละ  41.44 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน )  เปนประธาน 
กรรมการของ บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย  นายไพรินทร  ชูโชติถาวร)  เปนกรรมการของ  
บจ. เอช็เอ็มซี โปลีเมอส 

 
บริษัทรวม       

บริษัท ไทยออยล จํากัด  
(มหาชน) 
 
 
 

15.24 30.92 103.76 24.47 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.10 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช  นายชัยเกษม  นิติสิริ  
นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ) เปนกรรมการของ บมจ.ไทยออยล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล  

-  ผูบริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน  มาวิจักขณ ) เปนกรรมการ  
กรรมการ 
อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการของ  บมจ.ไทยออยล 

บริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) 

- 2.56 1.88 26.52 - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  
(ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจากบริษัทอื่นที่
เกี่ยวของเปนบริษทัรวม ) 
 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานชิ)   
  เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง 
จํากัด 

5.07 5.57 5.57 1.39 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  48.95 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2549 
(ลานบาท) 

ป 2550 
(ลานบาท) 

มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย 
จํากัด 

         3.15           2.57         2.37 2.19 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  34.04 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร)  เปนประธานกรรมการ   
   ของ  บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย   

 
บริษัท พทีีที ฟนอล จํากดั - -        0.50 0.25 - ปตท.ถือหุน รอยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 30 
- บมจ.  ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 30 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวัธน) เปนประธาน 
    กรรมการ ของ   บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 
-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร   นายชายนอย   
   เผื่อนโกสุม)   เปนกรรมการของ  บจ. พีททีี ฟนอล จํากัด 

FST Aviation Services 
Limited 

2.24 1.38 1.39 - - บริษัท Subic Bay Energy Co., Ltd.  
 ถือหุน รอยละ  25 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

76.01 46.10 - - - ณ 27 ธันวาคม  2550 รวมกบั บริษทั  
 โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเปน บริษทั ปตท.  
 อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
 (มหาชน) และ ปตท.ถอืหุน รอยละ 
 48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

–––– 

บริษัท พทีีที ยูทิลติี้ จํากัด - - 1.27 1.04 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  40 
-  บมจ.ปตท. เคมคิอล ถือหุน รอยละ 40 
-  บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
   ถอืหุน  รอยละ 20 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน
กรรมการของ  บจ.พีททีี ยูทลิิตี ้

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนกรรมการ 
ของ  บจ.พทีีที ยูทิลิตี ้



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 279 

11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 
ป  2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกัด 
(มหาชน) 

- - 23.60 4.20 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  49.30 
- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปโตรเคมีแหงชาต ิ
 และ บมจ.ไทยโอเลฟนส ควบรวม 
 บริษัทเปน บมจ. ปตท.เคมิคอล 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง  
 ของ ปตท.ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการของ 
บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน)  
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เปนกรรมการและ 
   กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ    
   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัท อลัลายแอนซ แพลนท 
เซอรวิส จํากัด (ชือ่เดิม 
บริษัท เอ็นพีซี เมนเทน
แนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด) 

- - 0.21 - -  ปตท. ถอืหุน รอยละ 40 
-  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 60 
(ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล รอยละ 
49.30)  

-  ผูบริหารของ ปตท. (นายไพรินทร  ชูโชติถาวร) เปนกรรมการของ 
บจ. อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส 

บริษัท อีสเทิรน ฟลอูิด ทราน
สปอรต จํากัด 

1.45 0.07 - - -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 15 
    (ปตท.ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
 รอยละ 49.30)  
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ 

––––– 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส
และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 

- - 103.64 60.50 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ   
    กวางสุขสถิตย   นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ) เปนกรรมการ   
    บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการ 
    และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผื่อนโกสุม) เปนเลขานุการ 
    คณะกรรมการ และกรรมการผูจดัการใหญ  บมจ.  ปตท. 
    อะโรเมติกสและการกลัน่ 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 280 

11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท พทีีที ไอซีที 
โซลูชั่น จํากดั 

- - 125.44 120.42 - ปตท.ถือหุน รอยละ  20 
- บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม  
 ถือหุนรอยละ 20 
- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ. ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น 
 ถือหุน รอยละ 20 
- บมจ.ไทยออยล ถอืหุนรอยละ 20 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนประธานกรรมการ
ของ  บจ.พทีีที ไอซีที โซลูชั่น 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒ ิ ชินวัตร)  เปนกรรมการของ   
  บจ.พีททีี ไอซีท ีโซลูชั่น 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ทพิยประกนัภัย 
จํากัด (มหาชน) 

1.51 2.42 74.45 1.42 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  13.33 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
    ถอืหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร) เปนกรรมการของ  
   บมจ.ทพิยประกนัภัย 

บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกัด
(มหาชน) 

23.41 45.86 56.48 39.81 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  7.06 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ   
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ   
 

–––– 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- 0.45 1,355.84 32.38 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
    ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 281 

11.2.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ) 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 

 
ป 2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถือหุน การบริหาร 

บริษัท ขนสงน้ํามนัทาง
ทอ จาํกัด 

0.02 0.03 0.03 0.01 - ปตท.ถือหุน รอยละ  2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน รอยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถอืหุน รอยละ 8.35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื 

–––– 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล 
จํากัด 

- - 0.16 0.08 -  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด 
   (มหาชน) ถือหุนรอยละ 100 
    (ปตท. ถอืหุน บมจ. ปตท.เคมิคอล  
    รอยละ 431) 

–––– 
 

บริษัท บางกอกโพลี - 
เอททลีีน จาํกัด (มหาชน) 

- - 2.25 - - บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน รอยละ 100 
(ปตท. ถอืหุน บมจ.ปตท.เคมิคอล  
รอยละ 49.30) 
(ณ 2 ต.ค.49  ปตท.ขายหุนทั้งหมดให  
บมจ.ปตท.   เคมิคอล  ทั้งหมด) 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายปรัชญา    
 ภิญญาวัธน  นายไพรินทร  ชูโชตถิาวร  นายวีรศักดิ ์ โฆสิตไพศาล) 
 เปนกรรมการของ  บมจ.บางกอกโพลีเอททลีีน 

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด
(มหาชน) 

- - - - - บริษทั ไทยออยล จํากดั (มหาชน)  
 ถือหุน  รอยละ 99.99  (ปตท.ถอืหุน  
 บมจ.ไทยออยล   รอยละ 49.10) 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการ 
 ของ  บมจ.ไทยลูบเบส 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายพิชัย  ชุณหวชิร  
 นายปรัชญา   ภิญญาวัธน  นายวิโรจน  มาวจิักขณ)  เปนกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยลูบเบส 

รวม 158.14 372.63 2,138.62 335.86   

 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
 

สวนที่ 2 หนาที่ 282 

11.2.6.3 รายการเจาหนี้อื่นระยะยาว 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทยอย       

บริษัท ปตท.สํารวจและ
ผลิต ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

347.21 219.55 59.04 - - ปตท.ถือหุน รอยละ 65.71 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
ถือหุนสวนที่เหลอื  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ) เปนกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ   
กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิต 
ปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ) เปนกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปโตรเลียม 

- ผูบริหารของ ปตท. (นายมารุต  มฤคทัต) เปนเลขานกุารคณะกรรมการ
และกรรมการผูจดัการใหญ ของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม 

บริษัท รีเทล บิซิเนส 
อัลไลแอนซ จาํกดั 

- - - 0.43   

บริษัท ปตท. จาํหนาย 
กาซธรรมชาติ จํากัด 

13.60 12.63 11.67 10.95 -  ปตท.ถือหุน รอยละ  58 
-  ไมมบีุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนประธาน 
 กรรมการ ของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  นายทรงวุฒิ  ชนิวัตร)  
 เปนกรรมการของ บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน       

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
น้ําเย็น จํากัด 

- 16.77 16.04 15.50 - ปตท.ถือหุน รอยละ  35 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ ปตท. 
 ถือหุนสวนที่เหลอื  

–––– 

 
 
 
 



บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราหนี้ 
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11.2.6.3 รายการเจาหนี้อื่นระยะยาว 
 

ความสัมพันธ (ณ วันที่ 30 กันยายน  2551) 
บริษัทที่เกี่ยวของ ป 2548 

(ลานบาท) 
ป  2549 

(ลานบาท) 

 
ป 2550 

(ลานบาท) 
มค.-กย.2551 
(ลานบาท) การถอืหุน การบริหาร 

บริษัทรวม       
บริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด 
(มหาชน) 

- - - - - ปตท.ถือหุน รอยละ  29.75 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ 
 ปตท. ถอืหุนสวนที่เหลือ  

   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษัทอื่นที่เกี่ยวของเปนบรษิัทรวม ) 

-   ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชณุหวชิร  นายเทวนิทร  วงศวานิช)   
    เปนกรรมการของ  บมจ. บางจากปโตรเลียม 

บริษัท ปตท.อะโร       
เมติกสและการกลั่น 
จํากัด (มหาชน) 

- - - 22.81 - ณ 27 ธันวาคม  2550  เกิดจากการ 
 รวม บมจ.โรงกลัน่น้ํามันระยอง 
 และ บมจ. อะโรเมติกส  
 (ประเทศไทย)  
- ปตท.ถือหุน  รอยละ  48.66 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายอาํพน  กติติอําพน   นางพรรณี  สถาวโรดม 
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ)  เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. 
   อะโรเมติกสและการกลัน่ 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายพิชัย  ชุณหวชิร  นายจิตรพงษ กวางสุขสถิตย 
   นายปรัชญา  ภญิญาวัธน ) เปนกรรมการ  บมจ. ปตท.อะโรเมติกสและ 
   การกลั่น 
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท) เปนกรรมการและ 
   ประธานเจาหนาที่บริหาร  บมจ.  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น 
-  ผูบริหาร ปตท. (นายชายนอย  เผือ่นโกสุม) เปนเลขานุการ 
   คณะกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ  บมจ. ปตท. อะโรเมติกส 
   และการกลั่น 

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน       

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จํากัด 

- - - 757.84 - ปตท. ถอืหุน รอยละ 15 
- ไมมีบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงของ  
 ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ  

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย) เปนกรรมการของ  
 บจ.ราชบุรี เพาเวอร 

รวม 360.81 248.95 86.75 807.53   

 
หมายเหต ุ :  นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล ผูบริหารของ ปตท. เขาดาํรงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะกรรมการ ของ บมจ.ปตท.เคมิคอล 
                       แทนนายอดิเทพ  พศิาลบุตร  ซึ่งเกษียณอายุราชการ เมือ่วันที่ 30 กันยายน  2551 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 204 

10.  การควบคุมภายใน   
บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ ได

มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุงเนนใหระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทั้งการใชทรัพยากร การ
ดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกัน  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชี
และรายงานทางการเงินมีความถูกตองเชื่อถือได  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

ในป 2551 บริษัทฯ ไดประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1.   สภาพแวดลอมการควบคุม ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอการควบคุมภายใน  ผูบริหารให
ความสําคัญกับการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณและความซื่อสัตย  และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากร
ประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสม การยอมรับความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน  การรับทราบขอมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจ
พบหรือสิ่งที่ตองตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไว
ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงาน  
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ   นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผูปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมของการควบคุมของ บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  ภาพรวมมีความเหมาะสม  และมีสวนทํา
ใหการควบคุมภายในเพียงพอ  มีประสิทธิผล เชน    

- บริษัทฯ ไดจัดโครงสรางขององคกรและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม  มีการมอบอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตน 

- บริษัทฯ ไดวิเคราะหพ้ืนฐานความรูทางการศกึษา  ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  และประเมินความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหบุคลากรมีความรู  ทักษะ และความสามารถใน การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  และตาม
คําบรรยายลักษณะงาน (Job description) แตละตําแหนง   

- บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคลไวเปนลายลักษณอักษร เชน การคัดเลือก การ
ฝกอบรม  การเลื่อนตําแหนง  การจายผลประโยชนตอบแทน  เปนตน 

- บริษัทฯ และบริษัทในกลุมไดกําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับความ
ซื่อสัตยและจริยธรรม โดยกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐาน สากล คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ไดประชุมรวมกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับดูแลใหบุคลากรทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่
กําหนด 

- ผูบริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทํางาน เชน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การบัญชี   ระบบการจัดการสารสนเทศ  ทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก  มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานที่สําคัญ 

- ในป 2551 สํานักตรวจสอบภายในไดสอบทานการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 2551  ผลการสอบทานในภาพรวมมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
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2. การประเมินความเสี่ยง  บริษัทฯกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน วัตถุประสงคระดับองคกรและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม  
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  บริษัทฯ
มีการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  นอกจากนี้มีกลไกที่ช้ีใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง   เชน  การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เปนตน 

- บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ทํา
หนาที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองคกรโดยมีคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ 
บริหารความเสี่ยงงานที่อยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กําหนด  ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน  
การประกอบธุรกิจ  การปฏิบัติการ  การบริหารและการจัดการ  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และความเสี่ยง
สําคัญอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

- บริษัทฯมีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องคกรตองการบรรลุวัตถุประสงค
ระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร และสอดคลองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร
ขององคกร  ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองคกร  และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ  

- ในป 2551 ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม Risk Profile ป 2551 จํานวน 20 ความเสี่ยงสําคัญ ไดแก 
การบริหารความเสี่ยงดานราคา การจัดหากาซธรรมชาติ  ธุรกิจ NGV ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจน้ํามันและกลุม
ธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ    ความเสี่ยงการดําเนินงานโครงการกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ  และกลุม
ธุรกิจ ปโตรเคมีและการกลั่น  และความเสี่ยงดานการเงินและสินเชื่อกลุม ปตท.   ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการจัดทําแผน
จัดการความเสี่ยงในป 2551   

 
3.   กิจกรรมการควบคุม  บริษัทมีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา  เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จ

ตามที่ฝายบริหารกําหนดไว  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  เชน 

การควบคุมภายในดานการบริหาร  บริษัทกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรเปนลายลักษณอักษร
และสื่อความใหบุคลากรทุกคนเขาใจ  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง  นอกจากนี้ไดมีการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตามผล  เพื่อให
บุคคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด 

การควบคุมภายใน ดานการเงินการบัญชี  บริษัทฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงนิ  รักษาเงิน  การรับ
จาย  เงินฝากธนาคาร  และเงินยืมทดรอง  เปนไปตามระเบียบที่กําหนด  มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ 

การควบคุมภายใน ดานการจัดซื้อจัดจาง บริษัทฯ มีระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ เพื่อนําไปปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจาง  ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน  เชน อํานาจการอนุมัติ  การ
กําหนดความตองการพัสดุการตรวจรับ  การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ 

การควบคุมภายใน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถตามที่กําหนด   มีระบบคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม  มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  และระบบติดตามผลไวอยางชัดเจน   มีระบบการใหขอมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

- ในภาพรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกําหนดใหมีนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ
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ปองกันและลดขอผิดพลาด   มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่มิใชทางการเงินโดยฝายบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ    มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ   มีการวางระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีการ
ควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ   ทั้งในดานการสรรหา  คาตอบแทน  หนาที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและ การสื่อสาร  เพื่อใหพนักงาน มีความรูความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บางสวนยังไมเพียงพอ คือ 

1.   แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของผูบริหารที่จะเกษียณอายุ ซึ่งยังไมไดดําเนินการ
กําหนดบุคลากรที่จะสืบทอดตําแหนง   

2.   KPIs  รายบุคคลยังไมไดกําหนดใหมีระบบการจายโบนัสตาม  Performance Bonus System  แตจะ
เริ่มดําเนินการในป 2551  สําหรับผูบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 

 
4.   ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  บริษัทมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  การรายงาน

ทางการเงินและการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร   
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกรในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูล
สารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความมั่นใจวามีการติดตอสื่อสาร
ภายในและภายนอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบ ไดให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยของ ICT  ควรให Third Party  มาประเมินระบบความปลอดภัย ICT เปนระยะ 
ๆ นั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว โดยจางที่ปรึกษา Third Party  ประเมินการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแมขาย อุปกรณ
เครือขาย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศ (IT  Infrastructure)  การควบคุม
ภายในระบบ  SAP  โดยไดดําเนินการแลวเสร็จดังนี้ 

- ประเมินความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศและการควบคุมภายใน
ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-payment)   เดือนกันยายน 2551 

- ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและหาจุดออนดานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณเครือขาย  โดยดําเนินการทุกปอยางตอเนื่อง 

- ดําเนินการ  Harden  อุปกรณ  Server  และ  Security  Control  ระหวางเดือนตุลาคม  2550  ถึง เมษายน  
2551 

 5.  การติดตามประเมินผล บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ  นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของ
สํานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  ไดสอบ
ทานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ กรณีพบขอที่ควรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ  และมีการวินิจฉัยสั่งการให
ดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 

- การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตาม
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ประเมินผลอยูในเกณฑดี   นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวัดผลดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 

- ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใหหนวยงาน ที่เกี่ยวของนําไป
ปฏิบัติจํานวน 29  เรื่อง ผูบริหาร/หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว 21 เรื่อง คิดเปนรอยละ 72.41 นอกจากนั้น สํานัก
ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ 

บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน)  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  5  องคประกอบของการควบคุมภายใน  
หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล  ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เหลือหลังการบริหารจัดการในป 2551  ไดมีการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน  
ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ  ณ  30  กันยายน  2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    **  ผูชวย กผญ. = ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูถือหุนผูตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผูจัดการใหญ
กลยุทธและพัฒนาองคกร

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน

รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริหารองคกร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัตกิาร
กลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันตน

และกาซธรรมชาติ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัตกิาร
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจกาซฯ

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

หนวยธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ผูชวย กผญ.
 แผนและกลยุทธ

ผูชวย กผญ.
พัฒนาธุรกิจองคกร

ผูชวย กผญ.
 การเงินองคกร

ผูชวย กผญ.
บัญชีองคกร

ผูชวย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองคกร

สํานักกฎหมาย

1.ผูชวย กผญ.
พัฒนาธุรกิจและ
บริหารโครงการ

2.ผูชวย กผญ.
แผนและบริหาร
บริษัทในเครือ

2.ผูชวย กผญ.
บริหารโครงการ

3.ผูชวย กผญ.
จัดหาและตลาด
กาซธรรมชาติ

4.ผูชวย กผญ.
ระบบทอสง
กาซธรรมชาติ

5.ผูชวย กผญ.
แยกกาซธรรมชาติ

6.ผูชวย กผญ.
กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท

ผูชวย  กผญ.
สื่อสารองคกรและกิจการเพื่อสังคม

ผูชวย กผญ.
สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

ผูชวย กผญ.
สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผูชวย กผญ.
วางแผน

2.ผูชวย กผญ.
การตลาดขายปลีก

3.ผูชวย กผญ.
การตลาดพาณิชย
และตางประเทศ

4.ผูชวย กผญ.
ปฏิบัติการคลัง

5.ผูชวย กผญ.
จัดหาและจัดสง
ปโตรเลียม

1.ผูชวย กผญ.
วางแผน
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 โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย  คณะกรรมการ ปตท.  และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จํานวน 4 คณะ 
ชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผาน
คณะกรรมการจัดการ 14  คณะ ดังมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

9.2  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของ ปตท. จํากัด (มหาชน)  ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2551 
มีจํานวน  13  ทาน  ประกอบดวย 

• กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 12 ทาน  
(และเปนกรรมการที่เปนอิสระ 8 ทาน ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ) 

• กรรมการที่เปนผูบริหาร  1 ทาน 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดวย 
ลําดับ รายชื่อกรรมการ ตําแหนง วันที่ไดรับแตงตั้ง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ประธานกรรมการ 21  ธันวาคม  2550 1.1 
(แทน นายพรชัย  รุจิประภา) 

2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต กรรมการอิสระ 11  เมษายน  2551 1.2 
(แทน พล.อ. อภิชาต  เพ็ญกิตติ) 

3. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 30 เมษายน 2550 
4. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

5. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2549 

6. นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการอิสระ 11 เมษายน 2551 

7. คุณพรทิพย  จาละ  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 

8. นายพานิช  พงศพิโรดม  กรรมการ 1  มกราคม  2551 1.3 
(แทน นายเมตตา  บันเทิงสุข) 

9. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  กรรมการอิสระ 30  เมษายน  2550 

10. นายนริศ  ชัยสูตร กรรมการ 11  เมษายน  2551 1.4 
(แทน นางพนัธทิพย  สุรทิณฑ) 

11. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 30  เมษายน  2550 

12. นายชัยเกษม  นิติสิริ กรรมการอิสระ 22  กันยายน  2551 

13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 
กรรมการและเลขานุการ 
(ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ) 

-  ครบวาระที่ 1 และพนจากตําแหนงเมื่อ   10 สิงหาคม 2550 
- วาระที่ 2 เริ่ม 10  กันยายน 2550 2 

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออก 
  1.1 นายณอคุณ  สิทธิพงศ  ดํารงตําแหนงแทน  นายพรชัย  รุจิประภา  ซึ่งลาออกเมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2550 

 1.2    นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต  ดํารงตําแหนงแทน พล.อ. อภิชาต  เพ็ญกิตติ  ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่  11  เมษายน  2551  
 1.3    นายพานิช  พงศพิโรดม  ดํารงตําแหนงแทน นายเมตตา  บันเทิงสุข  ซึง่ลาออกเมื่อวันที่  1  มกราคม 2551 
 1.4    นายนริศ  ชัยสูตร  ดํารงตําแหนงแทน นางพันธทิพย  สุรทิณฑ ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
 1.5    นายชัยเกษม  นิติสิริ  ดํารงตําแหนงแทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  คร้ังที่ 8/2550  วันที่ 31 สิงหาคม 2550  มีมติแตงตั้งให นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ 
 ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ  ตออีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน  2550 
3. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ลาออก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2551 (ยังไมมีกรรมการใหมแทน) 
4. นายโอฬาร  ไชยประวัติ  ลาออก โดยมีผลตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2551 (ยงัไมมีกรรมการใหมแทน)   
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. โดยการนําเสนอของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระ
ของกรรมการ ปตท. ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 

• ถือหุนไมเกิน 0.5% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษัทในเครือ  บริษัทรวมทุน หรือนิติ 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

• ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน  รวมทั้งไมเปนลูกจาง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงที่
ปรึกษาตรวจสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาดานอื่นๆ  หรือเปนผูมีอํานาจควบคุม ปตท.  บริษัทในเครือ 
บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน  หรือสวนไดสวนเสียในลักษณะ
ดังกลาวมาแลว  เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป 

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

• ไมเปนญาติสนิทหรือมีความสัมพันธอื่นที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระกับ  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญของ ปตท.  
บริษัทในเครือ  บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  รวมทั้งไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชนของกรรมการ  ผูถือหุนรายใหญ  

 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ  ปตท.  ในป  2550  และในป  2551  (ณ  30  ก.ย.  2551) 
จํานวนหุน (หุน) 

ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
31 ธ.ค.2550 30 ก.ย. 2551 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด) 
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  – – –  
2. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช – – –  

3. นายชัยเกษม  นิติสิริ - - - ไดรับแตงตั้งเมื่อวนัที่ 22 กันยายน 2551 
แทนนายนนทิกร กาญจนะจติรา ซ่ึงลาออก 

4. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  – – –  
5. คุณพรทิพย  จาละ  – – –  
6. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน – – –  
7. นายอําพน  กิตติอําพน – – –  
8. หมอมหลวงปาณสาร  หัสดินทร – – –  
9. นายพานิช  พงศพิโรดม  – – –  

10. นางพรรณี  สถาวโรดม – – –  
11. นายนริศ  ชัยสูตร  – – –  
12. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต  – – –  
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ – – –  
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กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป  ในป  2550  และในป  2551  (ณ  30 กันยายน 2551) 

 บริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูจัดการ
ใหญลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองทาน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท และกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว ดังนี้ 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการบริษัท  มีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค  ขอบังคับและมติของ

ที่ประชุมผูถือหุน 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  และจะแตงตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
• คณะกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน 
• กําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางและกลยุทธของบริษัท 
• ใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ  รวมถึงวัตถุประสงค  เปาหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท 

รวมทั้งติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนด 
• จัดใหมีระบบบัญชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
• สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมถงึรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

จํานวนหุน (หุน) ลําดับ รายชื่อกรรมการ 
31 ธ.ค.2550 ม.ค. – ก.ย.  2551 

จํานวนหุน 
เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 
หมายเหตุ 

1.  นายเชิดพงษ  สิริวิชช – – – ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 
2.  นายพัฒเดช  ธรรมจรีย – – – ลาออก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2550 
3.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ – – – ครบวาระ เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2550 
4.  นายพรชัย  รุจิประภา  – – – ลาออก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2550 
5.  นายเมตตา  บันเทิงสุข  – – – ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2551 
6.  พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
7.  นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
8.  นายพรายพล  คุมทรัพย  – – – ครบวาระ เมื่อวันที่  11  เมษายน  2551 
9.  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช – – – ลาออก เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2551 

10.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออก เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2551 
11.  นายโอฬาร  ไชยประวัติ – – – ลาออก เมื่อวันที่  22  กันยายน  2551 
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• กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางครอบคลุม และดูแลใหผูบริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

• ดูแลใหมีระบบหรือกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม  เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

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

การแตงตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอยกวาหาคน และไมเกินสิบหาคน และมี
กรรมการที่เปนอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและขอบังคับกําหนด 

  อนึ่ง ในป 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดสัดสวนกรรมการที่เปนอิสระเพิ่มเปนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่ง และถือปฏิบัติตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

 2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 
 (2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
 (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนในปที่สามและป
หลังๆตอไป  ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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สําหรับอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญกําหนดไวดังนี้ 
 ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด  ซื่อสัตย  
สุจริตและระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ  ดังตอไปนี้ดวย 

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

ใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานระดับฝายหรือ
เทียบเทาขึ้นไป  จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

• ดําเนินการใหมีการจัดทําและสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ  
ตอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ  และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ดังกลาวตอคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ไดมีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว  ดังนี้ 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมีหลักการและขอบเขต
อํานาจ  ดังตอไปนี้ 

• เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  นโยบาย  ระเบียบ  ขอกําหนด  คําสั่ง
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ 

• เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา  ติดตอ  สั่งการ  ดําเนินการ  ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร
คําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่ใชติดตอกับหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอื่น  ตลอดจนใหมี
อํานาจกระทําการใดๆที่จําเปนและสมควร  เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวงไป 

• เปนผูมอีํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางทุกตําแหนงรวมถึงการบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัด
เงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  ตลอดจนใหออกจากตําแหนงตามระเบียบ ขอกําหนดหรือคําสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัทกําหนด  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางชั้นที่ปรึกษา   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หรือ
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  และใหมีอํานาจกําหนด
เงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง  และออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือ
แยงกบัระเบียบ  ขอกําหนด  หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

• ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง  และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับ
นี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว 

 
 ท้ังนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมีสวน
ไดสวนเสีย  หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว 
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9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการ ปตท. ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2544 โดยแตงตั้งจากกรรมการ 
ปตท. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน 
ตองมีความรูดานบัญชีและการเงิน ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ  ดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนอิสระและมีความ รูดานบัญชีการเงิน 

2.  คุณพรทิพย  จาละ กรรมการ กรรมการที่เปนอิสระ 

โดยมี นางสาวนิตยา  ดิเรกสถาพร   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ 
(หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบอีก 2 ทาน ลาออกจากการเปนกรรมการ ปตท. ไดแก 
                       1. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  กรรมการตรวจสอบลาออก เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2551 
                       2. นายโอฬาร  ไชยประวัติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ลาออก เมื่อวันที่  22 กันยายน 2551 

อนึ่งไดมีการแตงตั้งกรรมการอิสระ เปนกรรมการตรวจสอบอีก 1 ทาน (ครบจํานวน 3 ทาน) คือ 
นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 
             
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
• สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
• พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแตงตั้ง  และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
• จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท  ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอเปนประจําเดือนละครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ในป 2551 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) มีการประชุม  6  ครั้ง  รวมทั้งมีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและฝายบัญชี  ในการ
สอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 
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9.4   คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544  ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน 
ซึ่งปจจุบันประกอบดวย กรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  
1.  นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช ประธานกรรมการสรรหา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
2.  นายอําพน  กิตติอําพน กรรมการสรรหา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 
3.  นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต  * กรรมการสรรหา กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

(หมายเหต ุ :  * ไดรับแตงตั้งแทน พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ซึ่งครบวาระกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่  11 เมษายน 2551) 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
• ทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหมหรือสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหเกิดความโปรงใส 

ทั้งนี้  ไดกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาทดแทน  เพื่อใหมีองคประกอบและ

คุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  และกําหนดวิธีการเสนอรายชื่อผูมีคุณสมบัติ 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อ ผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ  ปตท . 

พรอมเหตุผลประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 
3. คณะกรรมการ  ปตท . พิจารณาคัด เลือกผู มีคุณสมบั ติ เหมาะสมตามรายชื่ อที่ คณะกรรมการสรรหา 

นําเสนอเพื่อเสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ในป 2551 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) มีการประชุม 3  ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

9.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวย
กรรมการ  3  ทาน  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1.  นายอําพน  กิตติอําพน ประธานกรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

2.  คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม กรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
• ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 
• กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและ

สมเหตุสมผล  และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ในป  2551 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) มีการประชุม  1  ครั้ง  และมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 
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9.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่  24  มิถุนายน 2547  ประกอบดวย
กรรมการที่เปนอิสระ  3  ทาน  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 2 ทาน  ดังรายชื่อตอไปนี้  

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง  

1. พล.อ. สมทัต  อัตตะนันทน กรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

2. ม.ล. ปาณสาร  หัสดินทร กรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและเปนกรรมการที่เปนอิสระ 

โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ 
(หมายเหตุ :  นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ลาออก เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2551  
                     และตอมาไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีก 1 ทาน คือ นายชัยเกษม นิติสิร ิ
                     พรอมทั้งแตงตั้ง พลเอกสมทัต อัตตะนันทน เปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีดวย)  
 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

• เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท 
• ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ  เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ    

และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 
• มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในป 2551 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) มีการประชุม  2  ครั้ง  และมีรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. 

9.7 การบริหารจัดการ 
 ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท.  เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ ปตท.   
ทั้งนี้ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก  9  ทาน  ดังนี้ 

ชื่อตําแหนง ตําแหนง 
1.  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ประธานกรรมการ 
2.  ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน กรรมการ 
3.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน 
     และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ กรรมการ 

4.  ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจน้ํามัน กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ กรรมการ 
8.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กลยุทธและพัฒนาองคกร กรรมการและเลขานุการ 
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โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท เปนผูชวยเลขานุการ 
 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมสัปดาหละ 1 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. โดยในป 2551  
มีการประชุมรวม  31  ครั้ง    
  หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ   

• ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญ  ในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตอกลยุทธองคกร
และทิศทางการดําเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจัดสรรทรัพยากรใหกับ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.
ถือหุน  รวมทั้งสรางระบบการทํางานของบริษัทที่ ปตท.ถือหุน  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพื่อนําไปสูการดําเนินการอยางมีประสิทธิผล 
• กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
• จัดลําดับความสาํคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหกับ ปตท.  และบริษัทที่ ปตท. ถือหุน 
• หาขอยุติรวมในประเด็นสําคัญของบริษัทที่ ปตท.ถือหุนกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอมูล  รวมทั้งโครงสรางองคกรใน ปตท. 

และบริษัทที่ ปตท.ถือหุน 
• กําหนดนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามขางตน  ปตท.ยังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเฉพาะเรื่องอีก  13  
คณะเพื่อทํ าหน าที่ ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องต างๆภายในบริษัทให เปนไปดวยความถูกตอง  เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ ปตท.  ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจน้ํามัน 
2. คณะกรรมการแผนกลยทุธธุรกิจกาซธรรมชาติ 
3. คณะกรรมการแผนกลยุทธธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 
4. คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 
5. คณะกรรมการจัดการการเงินและบัญชีองคกร 
6. คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 
7. คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
8. คณะกรรมการการจัดการสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
10. คณะกรรมการจัดหาปโตรเลียม 
11. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 
12. คณะกรรมการบริหารความรวมมือของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 
13. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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9.8 รายชื่อผูบริหาร  ณ  ปจจุบัน  ( 30  กันยายน  2551 ) 
  (ประวัติผูบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ดังปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายพิชัย  ชุณหวชิร   ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 

3. นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมปโตรเลียมขั้นตน 
และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

4. นายปรัชญา  ภิญญาวัธน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมปโตรเลียมขั้นปลาย 

5. นายเทวินทร  วงศวานิช รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธ และพัฒนาองคกร 

6. นายทรงวุฒิ  ชินวัตร รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริหารองคกร 

7. นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

8. นายสุรงค  บูลกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
9. นายไพรินทร  ชูโชติถาวร รองกรรมการผูจัดการใหญ  หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

10. นายอนนต  สิริแสงทักษิณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

11. นายวิโรจน  มาวิจักขณ รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการอํานวยการ  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

12. นายวีรศักดิ์  โฆษิตไพศาล รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

13. นายมารุต  มฤคทัต รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  
กรรมการผูจัดการใหญ     บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

14. นายชายนอย  เผื่อนโกสุม  รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

15. นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  

16. นางปริศนา  ประหารขาศึก ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร 
 
หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีผูบริหารครบอายุเกษียณ 2 ทาน ไดแก นายชัยวัฒน  ชูฤทธิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญ 
หนวยธุรกิจน้ํามัน และนายอดิเทพ  พิศาลบุตร รองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง กรรมการ 
ผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)  (โดยมีนายวีรศักดิ์  โฆษิตไพศาล ดํารงตําแหนงแทน)
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การถือหลักทรัพยของผูบริหาร 

 ขอมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  มีดังนี้ 
 ไมปรากฏวามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ  

1) การถูกพิพากษาวากระทําผิดทางอาญา ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดในทํานองเดียวกัน  

2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพยและ 
3) การเปนผูบริหาร หรือผูมีอาํนาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูก 
        พิทักษทรัพย

จํานวนหุน (หุน) Warrant # 1 Warrant # 2 หมายเหตุ 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล 31 ธ.ค.  

2550 
ม.ค.-ก.ย.  

2551 
จํานวนหุน 
  เพิ่ม (ลด)  
ระหวางป 

(หุน) 

ท่ีไดรับ 
จัดสรร 
ป 2548 

  คงเหลือ 
    

ท่ีไดรับ
จัดสรร 
ป 2549 

คงเหลอื  

1.    นายประเสรฐิ  บุญสัมพันธ 
   + ภรรยา 0 0 0 243,000 121,500 119,000 89,300 - 

2.    นายอนนต  สิริแสงทักษิณ 100,330 120,230 19,900 79,800 20,000 41,900 31,500 - 

3.    นายพิชัย  ชุณหวชิร 55,400 0 (55,400) 88,000 22,000 45,800 34,400 - 

4.    นายทรงวุฒิ  ชินวัตร 12,676 10,000 (2,676) 61,000 20,500 32,400 24,300 - 
5.    นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย 

   +   ภรรยา 175,830 210,030 34,200 108,700 37,400 56,900 42,800 - 

6.    นายปรัชญา  ภิญญาวัธน 117,480 51,380 (66,100) 88,300 22,100 45,900 34,500 - 

7.    นายวิโรจน  มาวิจักขณ 157,080 178,980 21,900 87,800 22,000 45,100 33,900 - 

8.     นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล   N/A N/A 0 0 0 26,400 26,400 แตงตั้งเมื่อ 1 ต.ค. 51 

9.    นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท 24,300 40,300 16,000 64,000 16,000 33,300 25,000 - 

10.    นายมารุต  มฤคทัต 8,700 16,800 8,100 67,300 16,900 35,100 26,400 - 

11.    นายชายนอย  เผื่อนโกสุม  41,400 49,700 8,300 N/A 21,700 33,200 24,900     แตงตั้งเมื่อ 1 ส.ค. 50 

12.    นายสุรงค  บูลกุล  N/A 65,483 65,483 N/A 31,700 N/A 24,800 แตงตั้งเมื่อ 1 ก.พ. 51  

13.    นายเทวินทร  วงศวานิช  N/A 20,000 20,000 N/A 20,200 N/A 15,800 แตงตั้งเมื่อ 18 ก.พ. 51 

14.    นายไพรินทร  ชูโชติถาวร 
   +   ภรรยา N/A 28,100 28,100 N/A 13,200 N/A 20,700 แตงตั้งเมื่อ 1 ก.พ. 51  

15.    นางสาวเพ็ญจันทร  จริเกษม 10,000 10,000 0 34,000 17,000 18,300 18,300 - 

16.    นางปริศนา  ประหารขาศึก 51,463 60,263 8,800 35,100 8,800 18,400 13,800 - 
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9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล
คณะกรรมการ ปตท. ประจําป 2550 โดยใหคงหลักการแนวทางเดิมเชนเดียวกับป 2550 ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. เสนอ  เพื่อใชในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ และสามารถนําไปใชอางอิงในการทํา CG Rating รวม 3 แบบ คือแบบประเมินผล
คณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการทานอื่น)  โดยมีเกณฑการประเมินผล  คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้ 

 มากกวา 85% = ดีเยี่ยม 
 มากกวา 75% = ดีมาก 
 มากกวา 65% = ดี 
 มากกวา 50% = พอใช 
 ตํ่ากวา 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดวย 4 หัวขอ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  
โครงสรางของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจัดเตรียมและ
ดําเนินการประชุม (Board Meeting) 
  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดําเนินการสวนใหญจัดทําไดดี
เยี่ยม/เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 90.39%   

 2  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดวย  6 หัวขอ คือ ความรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) /  ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวย
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม เปนธรรม และ
สามารถมีคําอธิบายได  (Equitable Treatment) / มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผย
ขอมูล  (Transparency)  / การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) / การ
มีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวากรรมการสวนใหญ
ถือปฏิบัติเปนประจํา คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับ 96.25%   

  3.  แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น)   ประกอบดวย 6 หัวขอ  เหมือนกับแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการตนเอง)  เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง คือ  
ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถอธิบายการตัดสินใจได (Accountability) / ความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) / การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อยางเทาเทียม เปนธรรม และสามารถมีคําอธิบายได (Equitable Treatment) / มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูล (Transparency) / การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว (Vision to 
Create Long Term Value) / การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการทานอื่น) รวมจํานวน 6 หัวขอ เห็นวากรรมการ
สวนใหญถือปฏิบัติเปนประจํา  คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม  เทากับ   98.10%   
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9.10 คาตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร  
 คาตอบแทนกรรมการ  :  ปตท. ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล มี
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลองกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจระดับเดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปน
เบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  ก็ใหไดรับ
คาตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปตท.ไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุนแลว  ดังนี้ 

 (1) คาตอบแทนกรรมการ ปตท. 
  ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 เมื่อวันศุกรที่ 11 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ  แยกเปนดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุม  (เทากับป 2550) 
1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย 
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
 - เบี้ยประชุม  ครั้งละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม)  
1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ที่คณะกรรมการ ปตท. แตงตั้ง ไดแก 
 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 2551  (เทากับป 2550)  :  กําหนดคาตอบแทนที่เปนเงินโบนัสใหสะทอน
และเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. ในอัตราเทากับรอยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2551  แตกําหนดวงเงินสูงสุดไมเกิน 2,000,000 บาทตอคนตอป  และใหคํานวณจายตามระยะเวลา
การดํารงตําแหนง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรับสูงกวากรรมการฯ ในอัตรารอยละ 25   
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ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของป 2551 (ม.ค. – ก.ย. 2551) สรุปคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคล  มีรายละเอียดดังนี้ 
 หนวย  :  บาท 

ลําดับ รายนาม จํานวน 
วัน โบนัส เบ้ียประชุม 

กรรมการฯ 
เบ้ียประชุม 

อนุกรรมการฯ 
สรุปคาเบี้ย 
ประชุม 

รวม 
คาตอบแทน 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  274 1,907,892.85 583,387.10 - 583,387.10 2,491,279.95 
2. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 173 975,803.29 270,000.00 24,000.00 294,000.00 1,269,803.29 
3. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 274 1,545,491.91 450,000.00 90,000.00 540,000.00 2,085,491.91 
4. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน 274 1,545,491.91 470,000.00 48,000.00 518,000.00 2,063,491.91 
5. ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร 274 1,545,491.91 450,000.00 48,000.00 498,000.00 2,043,491.91 
6. นายอําพน  กิตติอําพน 274 1,545,491.91 450,000.00 102,000.00 552,000.00 2,097,491.91 
7. คุณพรทิพย  จาละ  274 1,545,491.91 470,000.00 112,500.00 582,500.00 2,127,991.91 
8. นายพานิช  พงศพิโรดม  274 1,545,491.91 470,000.00 - 470,000.00 2,015,491.91 
9. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  274 1,545,491.91 450,000.00 249,000.00 699,000.00 2,244,491.91 
10. นายนริศ  ชัยสูตร 173 975,803.29 290,000.00 - 290,000.00 1,265,803.29 
11. นางพรรณี  สถาวโรดม 274 1,545,491.91 470,000.00 24,000.00 494,000.00 2,039,491.91 
12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 274 1,545,491.91 470,000.00 - 470,000.00 2,015,491.91 
13. นายชัยเกษม  นิติสิริ 9 50,764.33 9,000.00 - 9,000.00 59,764.33 

กรรมการครบวาระและลาออกระหวางป 
1. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ 101 569,688.63 160,000.00 24,000.00 184,000.00 753,688.63 
2. นายพรายพล  คุมทรัพย 101 569,688.63 160,000.00 - 160,000.00 729,688.63 
3. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตต ิ 101 569,688.63 180,000.00 - 180,000.00 749,688.63 
4. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 213 1,201,422.54 350,000.00 225,000.00 575,000.00 1,776,422.54 
5. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 95 535,845.73 153,548.39 - 153,548.39 689,394.12 
6. นายโอฬาร  ไชยประวัติ  265 1,494,727.58 441,000.00 262,500.00 703,500.00 2,198,227.58 

รวมทั้งสิ้น 22,760,752.69 6,746,935.49 1,209,000.00 7,955,935.49 30,716,688.18 
 
หมายเหตุ : *  1.   นายชัยเกษม  นิติสริิ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 
           โดยมีผลตั้งแตวันที่ 22 กันยายน  2551 
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สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ  ป 2548   ป 2549 ป 2550 และงวด  9 6 เดือนแรกของป 2551 

 

(2) คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่ง
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA ) โดยประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ  และผูบริหารทุกระดับรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดและตั้งคาเปาหมาย (Key Performance 
Indicator : KPI) ไวแตละป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารทุกระดับ  โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
คาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุมธุรกิจช้ันนํา
ประเภทเดียวกัน พรอมทั้งนําเสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงของ ปตท. จํานวนรวมทั้งสิ้น 8 ทาน 
ไดรับคาตอบแทนจาก ปตท. ณ  30  กันยายน  2551  เปนเงินจํานวนรวมทั้งสิ้น  46,319,886  บาท (ไมรวม รักษาการในตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง    ผูบริหารระดับสูงที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุน และรับคาตอบแทนที่บริษัทหรือบริษัทรับผิดชอบ
คาตอบแทนทั้งหมด รวมทั้งผูบริหารบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. )  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

คาตอบแทนรวมของผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  หนวย  :  บาท 

  
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหารระดับสูงของ ปตท.                           หนวย  :  บาท 

ป 2548 ป 2549  ป 2550  9 เดือนป 2551 คาตอบแทน 
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ 

7 3,062,216 6 3,005,232 6 3,659,601 7 3,043,836 

รวม 7 3,062,216 6 3,005,232 6 3,659,601 7 3,043,836 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือน ป 2551 
คาตอบแทน จํานวน

ราย (คน) จํานวนเงิน จํานวน
ราย (คน) จํานวนเงิน จํานวน

ราย (คน) จํานวนเงิน จํานวน
ราย (คน) จํานวนเงิน 

เงินเบี้ยประชุม 15 10,707,750.00 15 10,920,500.00 15 11,764,919.36 15 7,955,935.49 
โบนัสรวม 15 17,777,260.27 15 29,409,589.04 15 30,294,520.55 15 22,760,752.69 
รวม  28,485,010.27  40,330,089.04  42,059,439.91  30,716,688.18 

ป 2548 ป 2549 ป 2550  9 เดือนป 2551 
คาตอบแทน จํานวน

ราย จํานวนเงิน จํานวน
ราย จํานวนเงิน จํานวน

ราย จํานวนเงิน จํานวน
ราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 45,135,600 7 45,145,600 7 51,815,390 8 43,276,050 
โบนัสรวม 8 22,170,695 7 31,668,840 7 22,572,960 - - 
รวม  67,306,295  76,814,760  74,388,350 8 43,276,050 
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9.11 ทรัพยากรบุคคล 
 ตลอดระยะเวลา 29  ปที่ผานมา  ปตท.  เช่ือมั่นวาความเจริญเติบโตขององคกรนั้นขึ้นอยูกับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น 
ปตท. จึงมีนโยบายมุงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคคลใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ
เทคโนโลยี และเปนไปตามมาตรฐานสากล  เพื่อที่จะเสริมสรางและพัฒนาใหพนักงาน เปนทั้งคนดี และคนเกง  ตลอดจนมีสวน
รวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคมโดยสวนรวม และมุงเนนใหพนักงานเปนกลไกหลักในการพัฒนาให ปตท. ไปสูความเปน
องคกรแหงความเปนเลิศ  (High Performance Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงใหกับองคกร  

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในกลุม ปตท.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เทากับ 3,609 
คน ทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจ  โดยใหความสําคัญตอกลุมธุรกิจที่มี
แผนการขยายการดําเนินงานและการลงทุน  ที่สอดคลองตอการพัฒนาประเทศ   ทั้งนี้กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ   
กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และ กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ ยังคงเปนหนวยงานหลัก ที่ไดรับการพิจารณาจัดสรร
กําลังคนเพิ่มใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ   นอกเหนือจากการจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจแลว  ปตท. ยังไดจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    
(1) จํานวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคคลากร             
 จํานวนบุคคลากรแบงตามกลุมธุรกิจ ในชวงป 2548 – งวด 9 เดือนป 2551 มีรายละเอียด ดังนี้  
                                                                                                                                                             หนวย : คน  

ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 กลุมธุรกิจ 
ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. ปตท. กลุม ปตท. 

1. กาซธรรมชาติ 963 - 1,057 - 1,108 - 1,153 - 
2. น้ํามัน 1,302 - 1,239 - 1,254 - 1,232 - 
3. ปโตรเคมีและการกลั่น 51 - 64 - 75 - 68 - 
4. สนับสนุน และ
ปฏิบัติงานในบริษัทที่ 
ปตท.ถือหุน  

840 1/ 922/ 824 1/ 251 2/ 8511/ 2562/ 8891/ 2672/ 

5. บริษัทยอยและกิจการ
รวมคา 

- 4,687 - 4,768 - 7,0863/ - 6,443 

รวม 3,156 4,779 3,184 5,019 3,288 7,342 3,342 6,710 
หมายเหตุ  : 

1/  ไมรวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
2/  รวมพนักงาน ปตท.ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
3/  เพิ่มพนักงานบริษัท PTTRB ซึ่งจัดตั้ง ณ 25 พฤษภาคม 2550 
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คาตอบแทนแกบุคลากร (ไมรวมประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง) 
 หนวย : บาท 

คาตอบแทน ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 
เงินเดือนรวม  2,020,836,159.33 2,313,239,842.61 2,523,442,073.58 2,085,176,887.01 
โบนัสรวม  996,368,672.00 1,138,238,033.75 1,263,194,610.38 1,071,766,103.52 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  199,951,973.02 228,214,687.17 249,207,450.79 206,093,751.18 
อื่นๆ (ถามี) 800,492,308.37 993,909,544.34 1,104,896,055.73 278,628,297.91 
รวม 4,017,649,112.72 4,673,602,107.87 5,140,740,190.38 3,641,665,039.62 

(2) คาตอบแทนอื่นๆ 

 ปตท.ไดจัดสวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับ
ผูบริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุมบริษัทในธุรกิจช้ันนํา
ประเภทเดียวกัน อาทิเชน คาเชาบาน คาปฏิบัติงานตางจังหวัด คาลวงเวลา เปนตน และในป 2548 และ ป 2549 ปตท.ยังไดขอ
อนุมัติจัดสรรสิทธิในการซื้อหุนสามัญ (Warrant) รวม 2 ครั้ง จํานวน 60,000,000 หนวย ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร 
พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและตอบ
แทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงาน ใหมุงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถอยางตอเนื่อง ตลอดจนสรางความรูสึก
เปนเจาของและการมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ใน
อนาคต  ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน แตละคนจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ Warrant  รุนที่ 1  จํานวน 4 ฉบับ และ 
Warrant  รุนที่ 2 จํานวน 4 ฉบับ โดยหนึ่งฉบับมีจํานวนหนวยเทากับรอยละ 25 ของจํานวน Warrant  ทั้งหมดที่ตนไดรับ โดย
ผูบริหาร และพนักงาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ที่ไดรับ โดยซื้อเปนหุนสามัญไดครั้งแรกเมื่อครบกําหนด 1 ป นับจาก
วันที่ ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้งสามารถแปลงสิทธิของ Warrant  ฉบับที่ 2 , 3  และ 4 ที่ไดรับโดยซื้อเปนหุน
สามัญไดเมื่อครบกําหนดปที่  2 ,3 และ 4 นับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูบริหาร และพนักงาน 
สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพื่อซื้อเปนหุนสามัญแตละฉบับได ในวันทําการสุดทายของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ 
Warrant และ Warrant จะหมดอายุลงเมื่อครบกําหนด 5 ปนับจากวันที่ ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant   

(3)    การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  เพื่อใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศ   ในป 2551 ปตท.ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะพัฒนาและใชประโยชนจากทรัพยากร
บุคคลใหเต็มศักยภาพ เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานไดใชความรูความสามารถ
ของตนเองอยางเต็มที่ รวมถึงการมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน และเติบโตไปพรอม ๆ กับความสําเร็จขององคกรดวย  อาทิ
เชน  
  พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ดวยกลไก Learning Organization  
  ปตท. ไดพัฒนาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลองคความรู ( Knowledge Management) ที่สําคัญขององคกร โดย
สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานมีการจัดเก็บขอมูลองคความรูใหเปนระบบและเปนปจจุบัน รวมท้ังเปดโอกาสใหพนักงาน
ทุกระดับสามารถใชประโยชนไดจากระบบฐานขอมูลดังกลาว  ซึ่งจะชวยใหพนักงานสามารถเรียนรู แกไขปญหาตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยสงเสริมใหพนักงานพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการนําไปสูการ
เปน High Performance Organization กรรมการผูจัดการใหญไดแสดงความคิดเห็นในประเด็น Learning Organization ไวดังนี้  
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  “การที่เราจะมุงไปสูองคกรแหงความเปนเลิศไดนั้น ก็ดวยกําลังสติปญญาของคน Learning  เปน Lifetime หยุด
ไมได” 
  สรางพนักงานใหเปน คนเกง และ คนดี ขององคกรและสังคม 
   นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุงเนนพัฒนาพนักงาน ปตท. ใหเปน คนเกง หรือเปนผูที่มี
ศักยภาพสามารถตอบสนองตอความคาดหวังขององคกรในการดําเนินธุรกิจไดแลว ปตท. ยังใหความสําคัญตอการพัฒนา
พนักงานใหเปนคนดี  มีสวนรวมในการพัฒนาและชวยเหลือสังคม โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ( Corporate Governance)   
ที่องคกรกําหนด เปนกรอบใหผูบริหารและพนักงานถือปฏิบัติ   ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมั่นวาการพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี 
และคนเกงนั้น จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 
  รวมประสาน  เพื่อกําหนดเปาหมาย และทิศทางการดําเนินงานขององคกร    
  ปตท. ไดมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานในทุกระดับรวมกันในการกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับ ทิศทางและ
เปาหมายขององคกร  ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองคกรมุงไปสูจุดหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ปตท. 
จึงไดใหมีการกําหนดกระบวนการจัดทําวิสัยทัศน (Vision) และทิศทางองคกร ( Corporate Direction) เปนประจําทุกป โดย
ผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุนมารวมประชุมหารือและกําหนด
วิสัยทัศนและทิศทางขององคกรรวมกัน และถายทอดทศิทางดังกลาวไปสูหนวยงานภายในสายงานตางๆ เพื่อกําหนดเปนกลยุทธ
ธุรกิจ (Business Strategy) และแผนธุรกิจ (Business Plan) รวมทั้งแผนการใชงบประมาณที่มีความสอดคลองกับทิศทางที่องคกร
กําหนด    
  ในป 2551 พนักงาน ปตท. ทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) 
เปนรายบุคคลใหสอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององคกร หนวยงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้งนี้  
วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดที่พนักงานกําหนดนั้น จะใชเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละบุคคล   
   
  พัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่กําหนด  และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกร 
  การพัฒนาพนักงานถือเปนหัวใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนั้น ปตท. จึงไดพัฒนาระบบบริหาร
สายอาชีพของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แบงดําเนินการ เปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารระดับสูง และกลุมพนักงาน  
 ( โดยมีกระบวนการเชื่อมโยงทั้ง 2 กลุมนี้ อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ )  ดังนี้ 
                       -กลุมผูบริหารระดับสูง  (ระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป)  เปนการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท.  (Group 
Leader Development) เพื่อรองรับความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก 
ประเมินศักยภาพ  และจัดทําแผนพัฒนาตัวบุคคลอยางเปนระบบ   มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา 
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบริหารของกลุมปตท. ( PTT Group Human Resources Management and Development 
Committee : PTTGMC ) เปนผูดูแล 
      -  กลุมพนักงาน   เปนการบริหารจัดการภายในสายงาน ของ ปตท. หรือภายในของแตละบริษัทในเครือ สําหรับ 
ปตท.ไดกําหนดใหจัดตั้ง คณะกรรมการที่ปรึกษาระบบการบริหารสายอาชีพ ( Career Management Counseling Committee : 
CMCC)  และ กลุมที่ปรึกษาสายอาชีพ ( Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ   ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบใน
การกําหนดและพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคลใหมีความรู  ความสามารถที่เหมาะสม   เพื่อรองรับทิศทางการดําเนินธุรกิจใน
อนาคต  ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการบริหารสายอาชีพนั้น ก็เพื่อมุงเนนใหพนักงานมีความรู  ความชํานาญสูงสุดในสายอาชีพ  และ
เตรียมความพรอมสําหรับการเติบโตขึ้นดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงตอไปในอนาคต  โดยองคกรจะเปนผูกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาพนักงาน  ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสม ตาม Competency และ Career Profile  รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยน
หนาที่ความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหม  ตลอดจนการ
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แตงตั้งและเลื่อนระดับพนักงานใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานให
เหมาะสมตามความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรนั้น จะนํา ปตท. ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในที่สุด 
 สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน 
 ปตท. ไดจัดใหมีรูปแบบการสื่อความระหวางผูบริหารและพนักงาน  เพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบถึง
แนวทางการดําเนินงานขององคกร   อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความเห็นและมี
สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร   ในป 2551 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ปตท. ที่กําหนดวาระการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง   ยังมีการประชุมคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ 
(Joint Consultation Committee : JCC) ที่กําหนดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานภูมิภาค 
ทั่วประเทศ นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูงยังไดจัดประชุมรวมกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการประชุม
สัญจรทั่วประเทศรวมกับพนักงาน และการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อรับทราบแนวคิดและหาแนวทางแกไขและ
ปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นวาการสื่อความที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางผูบริหารและพนักงานจะ
นําไปสูสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  ซึ่งจะนําพาใหองคกรมุงไปสูเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน 
อยางมีประสิทธิภาพ  

กําหนดใหมีคานิยมรวมของกลุม ปตท. (PTT Group Core Value) 
         ในป 2551 ไดมีการกําหนดคานิยมรวมในการทํางานของกลุม ปตท. คือ S P I R I T (Synergy, Performance 
Excellence, Innovation, Responsibility, Integrity & Ethics, Trust & Respect) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดความเชื่อ การ
ตัดสินใจและพฤติกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของกลุม ปตท. และสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

ปตท. เปนบริษัทจดทะเบียนที่บริหารจัดการธุรกิจดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด นับตั้งแตแปลง
สภาพเปน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ต้ังแตปลายป 2544 โดย
คณะกรรมการไดจัดใหมีนโยบายกํากับดูแลกิจการไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งผลของการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีดังกลาว คือการไดรับรางวัล ไดรับการจัดอันดับจากองคกร/หนวยงาน/สถาบันของภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศตลอดมา ดังปรากฏจากรางวัลตางๆ ที่ไดรับในป 2550  อาทิ  

• รางวัล Asia’s Best Managed and Governed Companies poll 2008  โดยนิตยสาร Euromoney จํานวน  6  รางวัล 
เมื่อ 21 ธันวาคม  2550 (ฉบับ January 2008)   ดังนี้ 

1. Best Corporate governance เปนอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
2. Best Corporate governance เปนอันดับที่ 2 ของเอเซีย 
3. Most transparent Accounts เปนอันดับที่ 2 ของเอเซีย 
4. Most Convincing and Coherent Strategy เปนอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
5. Most Convincing and Coherent Strategy เปนอันดับที่ 4 ของเอเซีย 
6. Most Convincing and Coherent Strategy เปนอันดับที่ 1  ของเอเชีย  Sector -Oil & Gas 

• รางวัล Recognition Awards 2007, The Best of ASIA  โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ของประเทศ
ฮองกง  ฉบับ Apr./May/Jun. 2007   เมื่อ 18 มิถุนายน  2550 

• รางวัล “คณะกรรมการแหงปดีเลิศ (Board of The Year for Exemplary Practices” ประจําป 2549/50 และ 
รางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทท่ีมีผลงานดีตอเนื่อง” (ตอเนื่อง 3 คร้ัง)  โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  เมื่อ 11 ธันวาคม  2550 

• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2550  โดยกระทรวงการคลัง  เมื่อ 29 สิงหาคม  2550  จํานวน  3  รางวัล  ไดแก 
1. รางวัลผลการดําเนินงานดีเดน (ไดรับติดตอกันเปนปที่ 3)   
2. รางวัลการบริหารจัดการองคกรดีเดน 
3. รางวัลการดําเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมดีเดน 

• รางวัลคุณภาพแหงชาติ  Thailand Quality Award (TQA) 2006  แกโรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  โดย
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ  เมื่อ 30 เมษายน  2550 

 คณะกรรมการ ปตท.  มีเจตนารมณที่มุงมั่นดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยนําหลักเกณฑการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มาเปนปจจัยหลักในการ
เสริมสรางองคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน โดย ปตท.ไดมี
การกําหนดไวในขอบังคับของ ปตท. วา  “บริษัทฯ ตองจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติขององคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง” และจากขอบังคับบริษัทดังกลาว ไดมีการจัดทําเปนระเบียบ
บริษัทวาดวยการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแตป 2544 พรอมทั้งจัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ทั้งนี้ 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดกําหนดจรรยาบรรณและขอพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ รวมทั้งไดพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุงเนื้อหาในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับเดิม เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากลปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น โดยการจัดลําดับหัวขอและเพิ่มเติมสาระใหครบถวน โดยครอบคลุมเรื่องการปกปองสิทธิของผูถือหุน      การสงเสริมให 
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ผูถือหุนใชสิทธิโดยครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย เชน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุน การ
ไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ กําหนดคาตอบแทนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอ
บริษัท ซึ่งเนื้อหาจะสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาวขางตน โดยจัดพิมพเปนคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2548  ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
จนถึงปจจุบัน รวมทั้งไดพิจารณานําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.  มาเปนแนวทางปฏิบัติ โดยสรุปสาระสําคัญการดําเนินการดานการกํากับดูแลกิจการไดดังนี้ 
 
1. สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน    

 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไวดังนี้ 
 1.   คณะกรรมการ ปตท. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Long Term 
Value และ Ethics มาใชในการดําเนินงาน มีโครงสรางการบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ปตท. ผูบริหาร
และผูถือหุนอยางเปนธรรม  
 2.  คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ  มีความเปนอิสระและมีการจัดแบงบทบาท
หนาที่ระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 
 3.  คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานที่สําคัญของ ปตท. โดย
จะตองพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาระบบ
บัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเชื่อถือ  
 4.  คณะกรรมการ ปตท. จะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.  และสอดสองดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 5.  คณะกรรมการ ปตท. อาจแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี
ความสําคัญอยางรอบคอบ 
 6.  คณะกรรมการ ปตท.  ตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายป เพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการ  
 7.  คณะกรรมการ ปตท.  เปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อใหคณะกรรมการ  ผูบริหาร พนักงาน 
รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.   
 8.  มีการเปดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไมใชเรื่องทางการเงินอยางเพียงพอ เช่ือถือไดและ
ทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียของ ปตท. ไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน มีหนวยงานประชาสัมพันธและ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ รับผิดชอบในเรื่องการใหขอมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป 
 9.  ผูถือหุน ปตท. จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทางในการ
สื่อสารกับ ปตท.ที่เหมาะสม 
 10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสมและมี
กระบวนการสรรหาที่โปรงใส  เปนธรรม 
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  - ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน 
   ปตท.  ตระหนักเสมอวา สิ่งที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท.  ก็คือ
การมีนโยบายหรือการดําเนินการที่รักษาสิทธิพ้ืนฐานที่ผูถือหุนพึงไดรับและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกรายอยางเปน
ธรรมตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เปนที่ยอมรับจากผู
ลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝายอยูเสมอวาเปนกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
   ปตท. ไดกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุด 
รอบปบัญชีของ ปตท. และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ กฎหมาย ที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัติจาก 
ผูถือหุนแลว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป  

  -  การจัดประชุมผูถือหุน 
      คณะกรรมการ ปตท.  ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในทุกเรื่อง  ดังนั้นในการเตรียมการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2550  ปตท. ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน  และชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการลวงหนา  ถือเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย
อยางเปนธรรมและเทาเทยีมกัน 
  นอกจากนี้ เพื่อใหการพิจารณามีความชัดเจนและโปรงใส รวมทั้งชวยใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีไดอยางเปนรูปธรรม  ปตท.จึงไดกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมฯ  และ
ช่ือบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการลวงหนาขึ้น  สําหรับใชในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนตอบริษัท
อยางแทจริง รวมถึงการคัดสรรบุคคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  โดยกอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550  ปตท. ไดนําหลักเกณฑดังกลาว Post  ไวที่ 
Website ปตท. ที่  http://www.pttplc.com  ต้ังแตวันที่  21  ธันวาคม  2549  จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2550  อยางไรก็ตาม ในป 2550 
ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุม  และไมมีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเปนกรรมการ   

 การสงหนังสือเชิญประชุม 

    จากการปฏิบัติที่ผานมา  ปตท.ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของ ปตท. เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพรอมทั้ง 
เอกสารประกอบการประชุมแกผูถือหุนลวงหนามากกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน  และเพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
ประชุมดวยตนเองได สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทระบุไวในหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชย
กําหนด เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนได และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ ติดตอกันตอเนื่องฉบับละ  3 วัน กอนวันประชุม  3  วัน  เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ปตท.ไดนําขอมูล
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเปดเผยในเว็บไซทของ ปตท. ที่ http://www.pttplc.com กอนลวงหนาวันประชุม  30 วัน  

 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

    ในการจัดการประชุมผูถือหุนฯ ปตท. ไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยจัด
ใหมีเจาหนาที่คอยตอนรับอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ  การใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุน  การเปด
บริการรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม 2 ช่ัวโมง รวมถึงการจัดใหมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย
การดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง  ปตท. ใหโอกาสผูถือหุนที่เทาเทียมกันทุกราย  โดยกอนเริ่มการประชุม  ประธานที่
ประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของ ปตท. รวมถึง
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 
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ขอเสนอแนะ  ถามคําถามในแตละวาระ  และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ  ซึ่งประธานฯ และผูบริหารจะให
ความสําคัญกับทุกคําถามและตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น  และประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการ
ประชุม  รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  ทั้งนี้  สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะ
ดําเนินการลงมติเปนรายคน   อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรปุดวยการลงมติ
พรอมกับนับคะแนนเสียง  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใชในการประชุมผูถือหุนแตละครั้งประมาณ  3 ช่ัวโมง   

    ในป 2550 ปตท. จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550  จํานวน 1  ครั้ง 
และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550  โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

  -  กอนวันประชุมผูถือหุน   

   ปตท. ไดนําขอมูลหนังสือเชิญประชุมฯที่มีรายละเอียดครบถวนเปดเผยในเว็บไซทของ ปตท. กอนลวงหนา 
30 วัน  และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ ขอมูลประกอบที่สําคัญและจําเปนสําหรับการตัดสินใจ 
/ ความเห็นของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมครั้งที่ผานมามีรายละเอียดครบถวน/ รายงานประจําปพรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม/  เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการไวชัดเจน  โดยจัดสงแกผูถือหุนลวงหนากอนการ
ประชุมผูถือหุนเกิน 14 วัน และไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ 
ติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน   เพื่อบอกกลาวผูถือหุนลวงหนาในเวลาที่เพียงพอสําหรับเตรียม
ตัวศึกษาขอมูลกอนมาเขารวมประชุม โดยจัดสงใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของ ปตท.  รวมท้ังไดแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบ
ฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขาประชุมแทนได 

  - วันประชุมผูถือหุน 

   ปตท. ไดกําหนดสถานที่ วันเวลาการประชุมที่ถือไดวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทา
เทียมกันทุกราย  และใหความมั่นใจดานการรักษาความปลอดภัยแกผูถือหุนกําหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ   โดยใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนเวลาประชุมอยางนอย 2 ช่ัวโมง และตอเนื่องจนกวา
การประชุมจะแลวเสร็จโดยใชระบบ Barcode   รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มาประชุม
ดวย 

    ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง  ประธานกรรมการไดทําหนาที่ประธานที่ประชุม โดยกอนเริ่มประชุม
ประธานฯ จะแจงรายละเอียดขององคประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใชบัตรลงคะแนน และเปดเผยผลการ
นับคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน  โปรงใส  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดซึ่งทุกวาระจะ รวมทั้งเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและเพียงพอ  และการตอบคําถามของกรรมการ หรือผูบริหารมี
ความชัดเจน  

   ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  ดังกลาวมีกรรมการเขารวมประชุม  รวม 14  ทาน   
(ขาดเพียง 1  ทาน  เนื่องจากติดราชการตางประเทศ)  กรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง
ทุกคณะ  กรรมการผูจัดการใหญ  รวมทั้งมีผูบริหารระดับสูงและผูสอบบัญชีของ ปตท.  โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย  จํานวน  2  ทาน  
ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบและลงคะแนนเสียง  กรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม  ซึ่งประธานกรรมการได
ดําเนินการอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด  และผลการประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท   
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อนึ่ง สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มีกรรมการเขาประชุม 12 ทาน (ขาด 3 ทานเนื่องจากติดราชการ
ดวน) กรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการผูจัดการใหญ รวมทั้งมีผูบริหาร
ระดับสูงและผูสอบบัญชีของ ปตท. โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย จํานวน 2 ทาน ทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบและ
ลงคะแนนเสียง กรณีมีขอโตแยงตลอดการประชุม ซึ่งประธานกรรมการไดดําเนินการอยางครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและ
ผลการประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันท 

 ในการประชุมผูถือหุน  กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน  กรณีมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของในวาระ
ใด  กรรมการทานนั้นจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอ ไมรวมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ  

  - หลังวันประชุม 

  ปตท. จะจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุน  ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง  รวมทั้งขอ
ซักถามของผูถือหุนในแตละวาระอยางละเอียด  ใหตลาดหลักทรัพยฯภายในเวลาที่กําหนด 14 วัน   และเผยแพรรายงานในเว็บ
ไซทของ ปตท.   (http://www.pttplc.com)   

 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงของผลประโยชน 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการตัดสินใจใดๆ
ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. เทานั้น  และถือเปนหนาที่
ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคล ภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะสงผล
ให ปตท. ตองเสียผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงในดานความภักดีหรือผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือ
ความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว  และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะตองดําเนินการใหบุคคลที่
เกี่ยวของไมมีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวของกับธุรกรรมนั้น ๆ   

  ไดกําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงานทุกคน ตองจัดทํารายงานเปดเผยรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน กับ ปตท.โดยใชแบบฟอรมรายงานการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกันกับผลประโยชนของ 
ปตท.และในการอนุมัติใด ๆ สําหรับกรณีดังกลาวตองยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดพิเศษผิดไปจาก
ปกติ  รวมทั้งไดกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความ
ขดัแยงทางผลประโยชนดังกลาว  ซึ่งที่ผานมายังไมเคยมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกครั้ง ประธานกรรมการจะแจงตอที่ประชุมเพื่อขอความรวมมือกรรมการ
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนวาในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย 
ขอใหกรรมการแจงตอที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือใหความเห็นใดๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยกําหนดในรายงานและเปดเผยขอมูลดังกลาวทุกไตรมาสอยางเครงครัด   

  คณะกรรมการ ปตท.และผูบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย ปตท. จะตองแจงให ปตท.ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน 
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 เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 
เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนดวย   ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ  ทั้งนี้  
ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

2.   บทบาทของผูมีสวนไดเสีย    

  ปตท. ไดใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ต้ังแต  ลูกคา  
ผูถือหุน และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
ปตท. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2548  สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียแตละ
กลุมไวอยางชัดเจน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน ปตท. ยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน  โดยถือเปน
ภาระหนาที่และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ  สรุปไดดังนี้ 

ผูถือหุน   : ปตท. มีความมุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดย
คํานึง 
ถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดี 

พนักงาน : ปตท. ถือวาพนักงานเปนปจจัยความสําเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนับสนุนพัฒนาความสามารถ 
ในการทํางานระดับมืออาชีพ ใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางานอยางเทาเทียม เสมอ
ภาคและไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เปนธรรม 

คูคา   :  ปตท. จะสรางความสัมพันธที่ดีเพื่อเอื้อประโยชนรวมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่มีตอคู
คาอยางเครงครัด 

คูแขง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง
การคาดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 

เจาหนี้   : ปตท. จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด 
ลูกคา   : ปตท. มีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาและประชาชน  

เพื่อใหไดรับผลิตภัณฑและการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม 
ชุมชน และสังคม : ปตท. ตระหนักและหวงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งใหความสําคัญตอกิจกรรมของชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ โดยปฏิบัติ
ตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด 

 
 ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถใชกลไกในการแจงเบาะแส ทั้งภายในองคกรโดยระบบ Intranet Webbord 
และภายนอก โดยผานชองทาง  http://www.pttplc.com  / โดยทางโทรศัพท  / โดยการ  E-mail แจงหนวยงาน Investor  Relation , 
Corporate  Secretary  , Corporate  Public Relation หรือ ศูนยบริหารคําสั่งซื้อและลูกคาสัมพันธ (Customer Relations Center)  
ซึ่งขอคําถาม /ขอรองเรียน / ขอเสนอแนะ ตาง ๆ จะสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ แกไขปรับปรุง และจะตองมีการ
แจงกลับใหทราบถึงการดําเนินการทุกเรื่อง   ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมภายใน จะทําหนาที่กํากับดูแล สอบทาน และสํานัก
ตรวจสอบภายใน จะทําหนาที่ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของทั้งองคกร รวมถึงการรับขอรองเรียนจากทุกชองทาง เพื่อใหมีการแกไข ปรับปรุง  สรุปผลเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการตอไป   

ในป 2550  ปตท. ไมมีขอพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผูมีสวนไดเสีย 
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3.  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส    

   -  กิจกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  ทําหนาที่สงเสริมและกลั่นกรองการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อโดยให ปตท. มีการรณรงคสงเสริมความสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอยางจริงจัง  โดยมีการ
จัดตั้งคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีผูบริหารระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนหัวหนาคณะทํางาน ชวย
ดําเนินการตางๆ ตามนโยบาย และเปนผูจัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงคสงเสริมการปลูกจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหกับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูเกี่ยวของ  โดยภายในองคกร ปตท.  มีการสราง
บรรยากาศของการรณรงค ผานสื่อตางๆ  ภายในองคกร  เชน  การจัดนิทรรศการ  การจัดทํา Website CG  ที่มีขอมูลครบถวน  
และเปดโอกาสใหผูสนใจไดติดตอสอบถามได  จัดรายการเสียงตามสาย  จัดทํา วีดิทัศนเพื่อใชสื่อความฯ  จัดใหมีคอลัมน
เกี่ยวกับ CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบขาวการดําเนินการที่เกี่ยวกับ  CG รวมทั้งให
ความรูและมีกิจกรรมที่นาสนใจ  ซึ่งไดรับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี  รวมทั้งการเผยแพรคูมือกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เปนภาษาอังกฤษ สําหรับนักลงทุนและผูสนใจตางชาติ  รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
นําไปใชเปนประโยชน  หรือนําไปใชอางอิงไดไวในเว็บไซทของ ปตท. ดวย 

  ในป 2551  ปตท. ไดจัดใหผูถือหุนรายยอย นักวิเคราะห นักลงทุนสถาบันเขาเยี่ยมชมกิจการ  โดย ปตท.ไดแจงให     
ผูถือหุนซึ่งมีรายช่ือ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อจายเงนิปนผลระหวางกาลแจงความประสงคในการเขาเยี่ยมชมกิจการของ 
ปตท.  จํานวน 480  คน แบงเปน  3  รุน รุนละ 160 คน  โดยวิธีการจับสลากอยางยุติธรรม  เปดเผยโปรงใส  เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูถือหุน  

  นอกจากนี้ ปตท. ยังใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุม ปตท.  เพื่อใหเปนไปตามแนวทาง 
การบริหารบริษัทในเครือแบบ  “กลุม ปตท.”  โดยกําหนดเปาหมายในการยกระดับมาตรฐานการกํากับดแูลกิจการของบริษัทใน
กลุม ปตท.  ใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  โดยรวมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล  ที่
เหมาะสมสําหรับใชเปนหลักปฏิบัติของ “กลุม ปตท.”  รวมทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลตนเองของแตละบริษัท   (Self-
Assessment)  ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการปรับปรุงพัฒนา “กลุม ปตท.”  ใหดียิ่งขึ้นไป  และเตรียมความพรอมสําหรับ
การเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดี   รวมทั้งกําหนดแผนการดําเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพันธการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก  ต้ังแตป 2549 เปนตนมา โดย ปตท. ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับบริษัท ใน
“กลุม ปตท.” เชน 

   1. แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี “กลุม ปตท.” 
   2. จัดงานสัมมนาใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบตอสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดลอม  โดย
เชิญวิทยากรผูมีความรู  ความสามารถ  และมีประสบการณมาบรรยายใหความรูกับพนักงาน ปตท.  และพนักงานของบริษัทใน 
“กลุม ปตท.” ที่มีหนาที่เกี่ยวของการกํากับดูแลกิจการ  เพื่อเปนการเสริมสรางและแลกเปลี่ยนความรูประสบการณซึ่งกันและกัน 
   3. การจัดงาน PTT Group  CG Day เพื่อเผยแพรการดําเนินการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน “กลุม 
ปตท.” 
   4. การวางแผนโครงการประกวดการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติจริงในหนวยงานปฏิบัติการ 
   5. รวมพิจารณาปรึกษา  หารือ  แลกเปลี่ยนความเห็นภายใน“กลุม ปตท.” เกี่ยวกับคูมือการกํากับดูแลกิจการ
ของแตละบริษัท  ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

  - การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
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   ปตท. มีบริษัทในเครือที่ไปลงทุนและถือหุนถึงกวา 40 บริษัท (เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 8 
บริษัท)  ซึ่งกําไรสุทธิของ ปตท.ในปจจุบันประมาณ 60% มาจากบริษัทในกลุม ปตท.ที่ ปตท. ถือหุน  โดย ปตท. ไดกําหนด
รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. เพื่อสรางใหเกิด Synergy   กําหนดนโยบายที่สอดคลองในทิศทางเดียวกับ ปตท.  
โดยการเสนอใหกรรมการหรือผูบริหารของ ปตท. ไปเปนกรรมการในบริษัทในกลุม ปตท.  เพื่อกํากับดูแลใหบริษัทดังกลาว
กําหนดนโยบายและดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.  ใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม  ดังนั้น  การที่กรรมการหรือผูบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการเกิน 5 บริษัท  จึงมีโอกาสสูง  ซึ่ง ปตท. ไดกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการ  ดังนี้ 
   1.  เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการตามนโยบายของใน “กลุม ปตท.” และติดตาม Monitor ภาพรวมการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใน “กลุม ปตท.” ใหสอดคลองกับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมีมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน 
   2.  เปนการสราง Synergy ใหกับธุรกิจของบริษัทใน “กลุม ปตท.”  เพื่อใหเกิดการประสานผลประโยชนและ
การสรางคุณคาเพิ่มใหกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ และประเทศ 
   3.  เพื่อนําประสบการณความสามารถเฉพาะดานไปชวยเหลือธุรกิจ  เชน  การนําความรูดานการเงินไปชวย
ปรับปรุงพัฒนาดานบัญชี  การเงิน  ใหบริษัทนั้นๆ ดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอไปอยางเขมแข็ง  ซึ่งรวมถึงการไปชวยเหลือบริษัทที่
ไมไดอยูในกลุม ปตท.  ซึ่งสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดไปรวมในการดูแลบริษัทช้ันนําเหลานั้นมาชวยเสริม
ประโยชนใหกับ ปตท. และเปนการสรางความสัมพันธที่ดี  เพื่อเสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจใหกับ ปตท.ดวย 
  4.  ถือเปนหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร   และเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 

   -    ขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการ ปตท. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร  โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอการจัดการ  เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ขางตนแลว 

  -   การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เปนการเงินและไมใชการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหนวยงานฝายบัญชีและสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ 
ปตท. เปนผูรับผิดชอบตองบการเงนิรวมของ ปตท. และบริษัทยอย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป   งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง
และตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ  ทั้งขอมูลทางการเงิน  และไมใช
การเงิน  ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน  และสม่ําเสมอดวย 

   -    ความสัมพันธกับผูลงทุน 

  ต้ังแต ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ต้ังแตเดือนตุลาคม 2544  ปตท. จัดใหมีหนวยงาน
ฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ (Capital Market & Investor Relations Department) ที่ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผย
ขอมูลสําคัญตอนักลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เชน การนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ 
ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร  (MD & A)   
รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ ผลการดําเนินงานและแนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอผูถือหุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
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ไดรับทราบอยางเทาเทียมกันอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง  ผูลงทุนสามารถติดตอกับหนวยงานไดโดยตรง หรือ
ผานทางเว็บไซทของ ปตท.  ( http://www.pttplc.com )  ซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ไดปรับปรุงใหทันสมัยเปน
ปจจุบันอยูเสมอ  ซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญ ๆ อาทิ 

 • รายงานประจําป  
 • ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 
 • การจัดซื้อจัดจาง 
 • การแถลงทศิทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหาร 
 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ 
 • แผนงานที่สําคัญ 
 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมสงเสริม 
 • ผลการดําเนินงานดานการเงิน 
 • ผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน 

  โดยบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอ
ผลงานและการแจงสารสนเทศขององคกรตอนักลงทนุ เจาของกิจการผูถือหุนและผูเกี่ยวของทั้งในทางตรงและทางออมมาโดย
ตลอด  สรุปไดดังนี้ 

 ทางตรง   :  ปตท. มีการนําเสนอผลงานใหแกนักวิเคราะห นักลงทุนและพนักงาน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอใน
รูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขารวม Conference ซึง่จัดโดยสถาบันตางๆ รวมทั้ง การรวมกิจกรรม
พบนักลงทุนรายยอยกับตลาดหลักทรัพยฯ  และผูเกี่ยวของสามารถทําการนัดหมาย (Company visit) เขาพบผูบริหาร ปตท. เพื่อ
สอบถามขอมูลความคืบหนาการดําเนินกิจการ  ป 2551 สรุปไดดังนี้   
 -   Roadshow  ตางประเทศ   12 ครั้ง  
 -   Roadshow ในประเทศ 7 ครั้ง 
 -   Analyst Meeting 4 ครั้ง  
 -   Company Visit / Conference Call 173 ครั้ง  
 -   ทาง E-mail /  โทรศัพท 4 - 6 ครั้ง / วัน 
 -   รวมกิจกรรมตลาดหลักทรัพยฯ สัญจร 2 ครั้ง  
 -   นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 ครั้ง 

 -   นํานักลงทุนรายยอยพบผูบริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 ครั้ง 
 

 ทางออม   :  ปตท. มีการใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ 
ที่ ปตท. แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูสนใจสามารถอานขอมูลไดทางเว็บไซทของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และของ ปตท. (http://www.pttplc.com) 

  :  กรณีท่ีนักลงทุนและผูเกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถาม สามารถติดตอมายังฝายตลาด
ทุนและผูลงทุนสัมพันธ ปตท. โทร. 0 2537 2792 - 3 Email : ir@pttplc.comหรือผานเว็บไซท http://www.pttplc.com   
  นอกจากนั้น ปตท. ยังไดเผยแพรขาวประชาสัมพันธ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนาของการดําเนินงาน 
และโครงการตางๆ รวมทั้งใหบริการตอบคําถามและอํานวยความสะดวกในการติดตอแกสื่อมวลชนและสาธารณชนอยาง
ตอเนื่องในป 2551 สรุปได ดังนี้ 
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  - ทาง e-mail  (ราย)   2,162  ราย 
  - ขาวแจก/ภาพขาว  (ช้ิน)  383   ช้ิน 
  - การแถลงขาว  (ช้ิน)   77  ช้ิน 
  - นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน ทั้งใน/ตางประเทศ    9  ครั้งตอป 

4.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

 - การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง   4  คณะ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยในชวงเริ่มแรกไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องขึ้น 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดวย   ตอมาในป 2547 
คณะกรรมการ ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อชวยสงเสริมและกลั่นกรอง  การดําเนินงาน
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการใหดีเลิศ  ดังนั้น ในปจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม  4 คณะ  
เพื่อชวยกลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอยางรอบคอบภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมุงเนนการสรางประโยชนสูงสุดใหแกผู
ถือหุน โดยคํานึงถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมทั้งมีการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
ไวอยางชัดเจน  ซึ่งรายละเอียดองคประกอบ  สมาชิก  ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะ  
ไดกลาวไวในหัวขอการจัดการแลว 

 -     ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปดวยผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณการทํางานจาก
หลากหลายสาขา ทําใหการปฏิบัติหนาที่กรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสําเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ที่
เห็นไดชัดเจน  เชน ในป 2550  ไดรับรางวัล “คณะกรรมการแหงปดีเลิศ (Board of The Year for Exemplary Practices” ประจําป 
2549/50 และ รางวัลประกาศเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีตอเนื่อง” (ตอเนื่อง 3 ครั้ง)  โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   และไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน  โดยไดรับ  3  รางวัล  ไดแก   1.  รางวัลผลการ
ดําเนินงานดีเดน  (โดย ปตท. ไดรับติดตอกันเปนปที่ 3)   2.  รางวัลการบริหารจัดการองคกรดีเดน    3.  รางวัลการดําเนินการเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดลอมดีเดน  จากกระทรวงการคลัง   

  การใชอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท. จะคํานึงถึงหลักการตามกฎหมาย ขอบังคับ และ
มติที่ประชุมผูถือหุนอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการที่กําหนดไวอยางเครงครัด รวมทั้ง
กํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย   

 คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน และพิจารณาใหความเห็นชอบ ทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ นโยบาย   กลยุทธและเปาหมายของ ปตท.  เพื่อใหฝายบริหารนําไปใชเปนกรอบในการจัดทํา แผนธุรกิจ  แผนสนับสนุน  
และงบประมาณ เปนประจําทุกป   โดยมีกลไกการกํากับดูแลใหผูบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ  
ซึ่งคณะกรรมการ  จะกําหนดตัวช้ีวัดและตั้งคาเปาหมาย  (Key Performance Indicators : KPI)  ทางการเงินและแผนงานตาง ๆ ไว
ต้ังแตตนป  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือนและรายไตรมาส  และเมื่อถึงปลายป คณะกรรมการ ปตท.  จะ
พิจารณาผลการดําเนินงานของฝายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานที่ต้ังไวตามระบบขอตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําป (Performance Agreement  :  PA)    
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  -    การเขารับการอบรมของคณะกรรมการ ปตท.  
  คณะกรรมการ ปตท. และผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญตอการเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ  ดังรายละเอียดตามขอมูลในประวัติของแตละทาน  โดย
กรรมการ ปตท. สวนใหญ มากกวารอยละ 85 มีประวัติไดเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
แลว  ทั้งนี้ ใน ป 2551  มีกรรมการรวม  4  ทานเขารับการอบรม / สัมมนา รวม  6  หลักสูตร  ไดแก 
 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 
1. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน - Directors Certification Program (DCP#90) 

2. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 
- Monitoring of the Quality of Function (MFR6/2008) 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA2/2008) 
- Role of the Chairman Program (RCP19/2008) 

3. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 
- Current Issue Seminar (R-CIS) 
- Role of the Chairman Program (RCP20/2008) 

4. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน - Role of the Chairman Program (RCP20/2008) 

5. ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร - Current Issue Seminar (R-CIS1/2008) 

6. คุณพรทิพย  จาละ - Financial Statement for Director (FSD3/2008) 

7. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต - Directors Certification Program (DCP111/2008) 

8. นายนริศ  ชัยสูตร - Chartered Director Class (R-CDC3/2008) 

 
อดีตกรรมการ 

รายชื่อกรรมการ หลักสูตร 

1. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 
- Monitoring the internal Audit Function (MIA2/2008) 
- Current Issue Seminar (R-CIS1/2008) 

2. พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ - Directors Accreditation Program (DAP62/2007) 

3. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
- Directors Certification Program (Refresher Course 4/2007) 
- The Role of Chairman Program 2000 (RC#16/2006) 
- Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 10/2007) 

4. นายพรายพล  คุมทรัพย  - Directors Accreditation Program (DAP52/2006) 
 
  ปตท.ใหการสนับสนุนและดําเนินการใหกรรมการพิจารณาเขารับการอบรมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องตลอดป รวมถึงการจัดใหคณะกรรมการไดดูงาน
จากหนวยงาน  องคกรอื่นตามความเหมาะสม  ทําใหเกิดมุมมองความคิดที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับธุรกิจของ ปตท. 
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-   การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 

  สําหรับกรรมการที่เขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อให
กรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  เชน  โครงสรางทุน  ผูถือหุน  ผลการดําเนินงาน  
ขอมูลระบบตางๆ ที่ใชงานภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑตางๆ  พรอมทั้งสงมอบคูมือสําหรับกรรมการ  ซึ่งเปนขอมูล
ที่เปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการ ปตท. ใหกับกรรมการ  ทั้งนี้  คูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการ ประกอบดวย 

คูมือกรรมการ  :   
1. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด 
2. พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลัดทรัพย 
3. พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
5. หนังสือรับรองบริษัท 
6. วัตถุประสงคของบริษัท 
7. ขอบังคับบริษัท 
8. ระเบียบบริษัท (13 ระเบียบ) 
9. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท. 
10. คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
 
ขอมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ และโครงสรางการบริหาร 
3. ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
5. รายงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป  
6. รายงานประจําป  ฉบับภาษาไทย และ CD 
7. ขอมูล PTT Group Moving Forward to HPO   
8. ขอมูล Business Enablement Program (BEP) 
9. เอกสารเผยแพรการแปรรูป ปตท.   
10. วารสารรายเดือน PTT Spirit  ในป 2551 
11. Director Fiduciary Duty Check List  
12. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน 
13. หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
14. ขอแนะนําการใหสารสนเทศสําหรับผูบริหารบริษัทจดทะเบียน 
15. คูมือการเรียนรูและการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

 ประธานเจาหนาที่กรรมการผูจัดการใหญ จะเปนผูนําเสนอขอมูล ปตท.  โดยบรรยายชี้แจงใหกับกรรมการใหม
เกี่ยวกับนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  เพื่อนําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงาน ให
กรรมการใหมไดเห็นภาพที่ชัดเจน พรอมกับสงมอบคูมือกรรมการและขอมูลสําหรับกรรมการตามรายการขางตน รวมทั้ง
อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับใชในการศึกษาขอมูลเพื่อการเตรียมตัวกอนการประชุม 
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ปตท.  มีนโยบายที่จะจัดใหมีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน การปฏิบัติงานจริง ใหกับกรรมการเปนระยะ ๆ  เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในองคกรยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ ในป 2551 ไดจัดพาคณะกรรมการไปดูงาน ณ โรงแยกกาซธรรมชาติระยอง  โรงงานปโตรเคมี  โรง
กลั่นของกลุม ปตท. บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  และใกลเคียง  รวมทั้งดูงานดาน CSR ของ ปตท. ณ สวน
สมุนไพรสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ   นอกเหนือจากที่กลาวขางตน  ยังไดมีการจัดนํากรรมการที่สนใจและมีเวลา ไปศึกษาดู
งานโครงการในตางประเทศของ ปตท. และกลุม ปตท.  1 ครั้ง คือ โครงการสรางทอสงกาซธรรมชาติ ที่ประเทศอียิปตเพื่อเปน
ตัวแทนของกรรมการในการใหขอมูล ขอคิดเห็นตอที่ประชุม  เมื่อมีการนําเสนอขออนุมัติโครงการตอคณะกรรมการ 

 -    การแตงตั้งเลขานุการบริษัท 
 ปตท. ไดมอบหมายให  ผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทของ ปตท. ดวย 
ซึ่งปจจุบัน คือ นายอรรถพล  ฤกษพิบูลย   เพื่อใหการบริหารงานของ ปตท. ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบหลัก  ดังนี้ 

• ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆที่คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ 
• ดูแลกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการ 
• ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ 

  -   จริยธรรมการดําเนินธุรกิจของคณะกรรมการ ปตท. 

  เพื่อแสดงถึงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอ 
ผูมีสวนไดเสีย  ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม  ปตท. จึงกําหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการ ปตท.  
ผูบริหาร  พนักงาน และลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของ ปตท.          
ดังรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3  ของคูมือการกํากับดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 
ปตท."  ซึ่งสรุปไดดังนี้  

 คณะกรรมการ ปตท. ควรเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ ปตท. อยาง
ยั่งยืนใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง บริหารงานอยางเต็มความสามารถ ดวยความซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวัง ไมฝกใฝการเมือง  มีความเปนอิสระทั้งการตัดสินใจและการกระทํา โดยไมมีสวน
ไดเสียในกิจการที่เกี่ยวของ หรือที่เปนการแขงขันกับ ปตท.  และมุงมั่นปองกัน และขจัดการกระทํา
ทุจริตทุกประเภท  

 ผูบริหาร และพนักงาน ควรมุงมั่นในการพัฒนา เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม สรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา คํานึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตยในการดําเนินธุรกิจ ตระหนัก และหวงใยถึง
ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท โดยถือประโยชนของ ปตท.เปนสําคัญ   

  ปตท. ไดจัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงาน  เปนบทความ  บทวิทยุ  และบท
วีดิโอ  เพื่อเปนการปลูกฝงใหกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานใชวิจารณญาณ หรือการใชดุลยพินิจตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ให
รอบคอบและถูกตอง โดยสามารถตรวจสอบการกระทําของตนเองไดโดยใหถามตนเองกอนวาสิ่งที่จะกระทํานั้น เปนสิ่งที่
ถูกตองหรือไม  เปนที่ยอมรับและสามารถเปดเผยตอสังคมไดหรือไม  เปนการทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะที่เปน
องคกรแหงจริยธรรมหรือไม  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวตลอดเวลา  
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-    การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 การแตงตั้งกรรมการของ ปตท. เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนเห็นชอบ  โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหา ดําเนินสรรหาบุคคลตามเกณฑที่กําหนด  และเสนอคณะกรรมการ ปตท. ตามลําดับ  ทั้งนี้  ณ  ปจจุบัน  (1  มกราคม  2552)  
คณะกรรมการ  ปตท. มีจํานวน  18  ทาน  ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  13  ทาน  และเปนกรรมการที่เปนอิสระ  9  ทานซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งคณะ   

• กรรมการที่เปนผูบริหาร   1  ทาน 

 ดังนั้น  ผูมีสวนไดสวนเสียจึงสามารถมั่นใจไดวากรรมการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนผูถือหุนไดอยาง
เปนอิสระ และมีการถวงดุลที่เหมาะสม  โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ และไมมี
ความสัมพันธใด ๆ กับฝายบริหาร โดยมีอํานาจแยกกันเพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ
บริหารงานประจําออกจากกันอยางชัดเจน  ถึงแมวาประธานกรรมการจะถือวาไมเปนกรรมการอิสระเนื่องจากเสมือนเปน
ตัวแทนของหนวยงานภาครัฐที่กํากับดูแลหนวยงานดานพลังงาน แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวยกรรมการที่
เปนอิสระ จํานวน 9 คน (เกินกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)  ทําใหเกิดความถวงดุลและสอบทาน อีกทั้งที่ผานมาประธาน
กรรมการไดปฏิบัติหนาที่การเปนประธานอยางเปนอิสระตลอดมา 
 
  -    การกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนของ
กรรมการและผูบริหาร  โดยคาตอบแทนกรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้รายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยขอมูลไวในหัวขอการจัดการ  เรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารขางตนแลว 

  -    การประชุมคณะกรรมการ 
  ปตท. มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอยางเปนทางการลวงหนาตลอดป  โดยในป 2551  
กําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร สัปดาหที่สามของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผูจัดการใหญ จะสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน CD ให
กรรมการแตละทานลวงหนากอนการประชุม ประมาณ 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษากอนการประชุม ทั้งนี้ 
ต้ังแตเดือนเมษายน 2547 เปนตนมา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจัดในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งชวยอํานวย
ความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล และลดการใชเอกสารประกอบวาระการประชุมไดเปนจํานวนมาก   
   
  ในการประชุมทุกครั้ง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยางเปดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการ
พิจารณาเห็นวาเปนผลประโยชนที่อาจขัดแยงกับผลประโยชน ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไมเขารวมประชุมใน
วาระนั้น ๆ  และมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร  และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจาก
คณะกรรมการ ปตท.เพื่อใหกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แตละครั้งใชเวลาประชุม
ประมาณ   3  ช่ัวโมง  ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน  ดังนี้  
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การเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ในป 2551 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.) 
 หนวย : ครั้ง  

การประชุมคณะกรรมการ ในป 2551 (ณ 30 ก.ย. 2551) 

รายชื่อกรรมการ กรรมการ 
ปตท. 

รวม 10 ครั้ง 
ตรวจสอบ 
รวม 6 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 
รวม 2 ครั้ง 

สรรหา 
รวม 3 
ครั้ง 

กําหนด 
คาตอบ 
แทน 

รวม 1 ครั้ง 

การเขาดํารงตําแหนง 
ระหวางป 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ  10/10 -  -  -  -  - 
2. นายนริศ  ชัยสูตร 6/6 -  -  -  -  11  เมษายน  2551 

(แทน นางพนัธทิพย  สุรทิณฑ) 
3. นายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 5/6 - - 3/3 - 11  เมษายน  2551 

(แทน พล.อ.อภิชาต ิ เพญ็กิตติ) 

4. นายจักรมณฑ  ผาสุกวนิช 9/10 -  -  3/3  -  - 
5. พลเอก สมทัต  อัตตะนันทน 10/10 -  2/2 -  -   

6. นายอําพน  กิตติอําพน  9/10 -  -  3/3  1/1  - 

7. คุณพรทิพย  จาละ 10/10 3/3 -  -  -  16 พฤษภาคม  2551 
ไดรับแตงตัง้เปนกรรมการตรวจสอบ 

8. ม.ล.ปาณสาร  หัสดินทร 9/10 -  2/2  -  -  -  

9. นายพานิช  พงศพิโรดม 10/10 -  -  -  -  1  มกราคม  2551 
(แทน นายเมตตา  บันเทิงสุข) 

10. คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 9/10 6/6 - - 1/1 17 ตุลาคม  2551 
ไดรับแตงตัง้เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นางพรรณี  สถาวโรดม 10/10 - - - 1/1 - 
12. นายชัยเกษม  นิติสิริ - - - - - 22 กันยายน 2551 

แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 10/10 -  -  -  -  -  
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กรรมการครบวาระ / ลาออกระหวางป 2551  ในชวง 9 เดือนแรก ป 2551  (ต้ังแต  1 ม.ค. –  30 ก.ย. 2551) 
 หนวย : ครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการ ป 2550 

รายชื่อกรรมการ กรรมการ 
ปตท. 

รวม 10 ครั้ง 
ตรวจสอบ 
รวม 6 ครั้ง 

กํากับดูแล 
กิจการที่ดี 
รวม 2 ครั้ง 

สรรหา 
รวม 2 
ครั้ง 

กําหนด 
คาตอบ 
แทน 

รวม 1  ครั้ง 

การเขาดํารงตําแหนง 
ระหวางป 

1. นางพันธทิพย  สุรทิณฑ  3/4 -  -  1/1 -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 
2. พลเอก อภิชาต เพ็ญกิตติ 4/4 -  -  -  -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 
3. นายพรายพล  คุมทรัพย 3/4 -  -  -  -  ครบวาระ 11 เมษายน 2551 
4. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 3/3 - - - - ลาออก 15 กรกฎาคม 2551 
5. นายโอฬาร  ไชยประวัติ 9/10 5/5 - - - ลาออก 22 กันยายน 2551 
6. นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช   7/7 4/4 2/2 - - ลาออก 1 สิงหาคม 2551 

 -   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดสองดูแลฝายบริหาร โดยจะเปนผูอนุมัติแผนงาน งบประมาณ 
และเปาหมายการปฏิบัติงาน  และมุงมั่นใหฝายบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตาง ๆ ของงาน  ดังนี้ 

 การควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่เหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอเพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานวา ปตท.ไดมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุม
ครบทั้ง  3  ดาน  ไดแก  
 1.  ดาน Management Control  :  โดยตรวจสอบใหหนวยงานมีการดําเนินการตามพันธกิจ  ควบคุมให 
ฝายบริหารมีการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  มีการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินการ 
 2.  ดาน Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดาน เชน  ระบบการจัดซื้อ โดยใชระบบ E-Procurement  ทั้ง
ในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจัดซื้อจากทะเบียนผูคา  (Vendor List)  ของบริษัทเปน
หลัก  เปนตน 
 3.  ดาน Financial Control  :  ปตท.นําระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานมาใช (Result Based Budgeting)  
และระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เชน  
มีสภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี  มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี   มีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี เปนตน  

   ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลด 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตาม
ที่ต้ังไว  ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมีความ
ถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน 
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 การตรวจสอบภายใน 
  สํานักตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งตรวจสอบบริษัทยอย  บริษัทรวม  ใหปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดับสูง  
โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจําป ซึ่งจะมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงขององคกร และไดรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เปนประจําทุกไตรมาส 

 การบริหารความเสี่ยง 
  ปตท.ไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีบทบาทหนาที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร 
ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถ
ยอมรับได  เชน ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  ความเสี่ยงในธุรกิจ  
(Business Risks)  หรือความเสี่ยงในเหตุการณ (Event Risks)  รวมทั้งใหมีการจัดทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
แนวโนมซึ่งมีผลกระทบตอ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมีการจัดทํารายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk  Management 
Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตอืนภัยลวงหนา (Early Warning System) โดยมีการกําหนดดัชนีวัดความเสี่ยง 
(Cretical Risk Indicators : CRI)  เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน  (D/E Ratio)  ตองมีคานอยกวา 1 เทา  เปนตน   

  ปตท.ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง  โดยกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรขึ้น  เพื่อให
ทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจัดการความเสี่ยง  โดยไดพัฒนาระบบขอมูลเพื่อบริหารความ
เสี่ยง เรียกวา “Risk Management Information System : RMIS” 

  -    การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท.   

  คณะกรรมการ ปตท.จัดใหมีการประเมินผลตนเองของกรรมการเหมือนกับป 2550 คือจัดใหมีแบบประเมินผล 
รวม 3 แบบ ไดแก แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และ
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการทานอื่น) เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน 
ปญหาและอุปสรรคในปที่ผานมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และนําขอเสนอแนะมา
ปรบัปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตอไป  ซึ่งไดเปดเผยไวในหัวขอการจัดการแลว 

  -    การสืบทอดตําแหนง 

  มีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร  เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ ในระหวางป 2550 – 2555  
และนโยบาย/แนวทางการพัฒนาผูบริหาร ระดับสูงของกลุม ปตท.  รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล คือ Management  
pool  ประกอบดวยผูบริหาร 350 คน และ Potential Pool ของตําแหนง Key Area  ไวเรียบรอยแลว 
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8. โครงสรางเงินทุน 

8.1 หลักทรัพยของ ปตท. 

8.1.1 หุนสามัญ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,857,245,725 ลานหุน  

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนที่ออกและชําระแลว 28,240,566,250 บาท แบงเปนหุนสามัญ 2,824,056,625 หุน 

8.1.2 พันธบัตรและหุนกู 
ณ วันที่  30 กันยายน 2551 บริษัทมีเงินกูยืมในประเทศที่อยูในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง

จํานวน  36,400 ลานบาท และที่อยูในรูปพันธบัตรและหุนกู ปตท. กระทรวงการคลังไมค้ําประกันจํานวน  79,104 ลานบาท รวม
พันธบัตรและหุนกู ปตท.ในประเทศ ทั้งสิ้น  115,504 ลานบาท และบริษัทมีเงินกูยืมตางประเทศในรูปหุนกู ปตท. สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐและสกุลเงินเยน กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน จํานวนเทียบเทา  45,322 ลานบาท โดยรายละเอียดสําคัญของพันธบัตร
และหุนกู สามารถสรุปไดดังนี้ 

พันธบัตรและหุนกู จํานวน 
(ลานบาท) 

วันครบกําหนด 
ไถถอน หลักประกัน 

พันธบัตร ปตท.ค้ําประกันโดยกระทรวงการคลัง 
- พันธบัตรในประเทศ 

 

 36,400 

 

ป 2551-2563 

 

ไมมี 
 

พันธบัตรและหุนกู ปตท.กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน 
- พันธบัตรในประเทศ 
- หุนกูในประเทศ  1/ 4/ 
- หุนกูตางประเทศ 2/  3/   4/ 
รวม 

 
 1,000 

 78,104  
      45,322 

124,426 

 
ป 2551-2552 
ป 2553-2564 

ป 2557, 2560, 2578 

 
ไมมี 
ไมมี 
ไมมี 

รวมพันธบัตรและหุนกู ปตท.  160,826   
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุนกู ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโนมเครดิตมี
เสถียรภาพ 
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “A2” โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจากมีเสถียรภาพเปนเชิงลบในวันที่ 5 ธ.ค. 
2551 
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุนกูตางประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” โดยไดปรับแนวโนมเครดิตจากมีเสถียรภาพเปนเชิงลบในวันที่ 2 ธ.ค. 
2551 
4/  รายละเอยีดหุนกูในประเทศและหุนกูตางประเทศของ ปตท. 
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หุนกูในประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย : ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน  

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ /  กําหนดการไถถอน 

PTTC10NA 3,300 รอยละ 4.50 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2553 
PTTC11DB 4,000 รอยละ 6.70 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 
PTTC11OA 4,000 รอยละ 5.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 5 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC125A 15,000 
ปที่ 1 - 4 รอยละ 4.25      ปที่ 5 – 8 รอยละ 5.75     
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 8 ป กําหนดไถถอนป 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปที่ 1 - 5 รอยละ 4.50      ปที่ 6 - 10 รอยละ 5.75       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปที่ 1 - 3 รอยละ 5.00  ปที่ 4 - 7 รอยละ 5.95       
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

PTTC153A 6,000 รอยละ 4.86 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ  8 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC156A 4,040 รอยละ 4.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 
PTTC15NA 5,000 รอยละ 7.40 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2558 

PTTC165A 3,000 
ปที่ 1 - 6 รอยละ 5.00      ปที่ 7 - 12 รอยละ 5.95    
จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 12 ป กําหนดไถถอนป 2559 

PTTC165B 2,970 รอยละ 6.17 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 
PTTC16OA 8,000 รอยละ 5.79 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2559 
PTTC17DA 1,500 รอยละ 5.87 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 
PTTC18DA 500 รอยละ 5.91 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 11 ป กําหนดไถถอนป 2561 
PTTC195A 1,000 รอยละ 5.90 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2562 
PTTC208A 4,118 รอยละ 5.95 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2563 
PTTC215A  1,030 รอยละ 6.53 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 15 ป กําหนดไถถอนป 2564 
หุนกูตางประเทศไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ (หนวย :ลานบาท)   

หุนกู 
จํานวน 

(ลานบาท) 
อัตราดอกเบี้ยตอป อายุ / กําหนดการไถถอน 

USD Bond ป 2004 13,586   รอยละ 5.75 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2557 
USD Bond ป 2005 11,607 รอยละ 5.875 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 30 ป กําหนดไถถอนป 2578 
Samurai Bond ป 2007 9,928 1/ รอยละ 2.71 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป 2/ อายุ 10 ป กําหนดไถถอนป 2560 
PTTC11DA ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐ 7,1252/ เฉลี่ยรอยละ 5.55 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 6 ป กําหนดไถถอนป 2554 

PTTC14DA ซึ่ง Swap 
เปนเหรียญสหรัฐ 3,0763/ เฉลี่ยรอยละ 4.74 จายดอกเบี้ยทุกครึ่งป อายุ 7 ป กําหนดไถถอนป 2557 

1/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลเยน จํานวน 36,000 ลานเยน เปนสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 290.51 
ลานเหรียญสหรัฐ และไดใชอนุพันธทางการเงินมาชวยลดตนทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) ดังนี ้
จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.25 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปนอัตราคงที่รอยละ 5.58 ตอป และ 
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จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่รอยละ LIBOR+0.20 ตอป กรณีที่ LIBOR ต่ํากวาหรือเทากับรอยละ4.25 ตอป หรือรอยละ 5.50 ตอป 
กรณีที่ LIBOR มากกวารอยละ 4.25 ตอป และ จํานวน 96.84 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ที่รอยละ 5.37 ตอป โดยคูสัญญาอนุพันธมีสิทธิเปลี่ยนเปน
อัตรา LIBOR+0.20 ตอป ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ขอ 12.2 หุนกู)   

2/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐจํานวน 208  ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตรา
ดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ยรอยละ 5.55 ตอป 
3/  ปตท.ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุนกูสกุลบาทบางสวนจํานวน 3,054 ลานเหรียญบาท เปนสกุลเหรียญสหรัฐ
จํานวน 90 ลานเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงทีเ่ฉลี่ยรอยละ 4.74 ตอป คงเหลือเปนภาระหนี้สกุลบาท จํานวน 2,946 ลานบาท 
 

8.1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ ปตท. 

   8.1.3.1  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548  ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ไดมีมติรับทราบการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant) ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทใน
เครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หนวย แบงเปน 2 รุน คือ 

 รุนที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 40,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2548  
 รุนที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย   เสนอขายในป 2549  

 และอนุมัติการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จํานวน 40,000,000 หนวย เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 
40,000,000 หุนโดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน 4 ฉบับ และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับสามารถใชสิทธิได
ในวันทําการสุดทายของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้รายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  
มีดังนี้ 

 ฉบับที่ 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 
ราคาการใชสิทธิ 

(บาท/หุน) 
อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หนวย : หุนสามัญ) 
ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

2 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

3 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 
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4 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งนี้  นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวันที่ 30 กันยายน  2551  มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งสิ้น  23,461,100 หนวย 

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาทหรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 
                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร ไดแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.ไมไดรับการจัดสรร Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจดัการใหญ 

 8.1.3.2  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หนวย เพื่อรับสิทธิในการซื้อหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน  
ใหแก กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ 
ปตท.  โดยใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจะแบงออกเปน  4  ฉบับ  และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แตละฉบับ  สามารถใชสิทธิไดใน
วันทําการสุดทายของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
ครั้งนี้  ดังนี้ 

 ฉบับที่ 
จํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(หนวย) 

อายุของ 
ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

(ป) 
ราคาการใชสิทธิ 

(บาท/หุน) 
อัตราการใชสิทธิ 
ตามใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯ 

(หนวย : หุนสามัญ)
ระยะเวลาการใชสิทธิ 

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2550 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2551 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 
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3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2552 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิทธิฯ ไดครั้งแรกในวันที่ 28  กันยายน  
 2553 และสามารถใชสิทธิไดในวันทําการ 
 สุดทายของทุก ๆ 3 เดือน  นับจากวันใช 
 สิทธิครั้งแรก  ตลอดอายุของใบสําคัญ 
 แสดงสิทธิฯ และกําหนดวันใชสิทธิครั้ง 
 สุดทาย  ตรงกับวันที่ 28  กันยายน  2554 

 ทั้งนี้ นับแตวันออกและเสนอขาย Warrant จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 มีจํานวนผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(PTT-W2) รวมทั้งสิ้น  3,349,800  หนวย   

หมายเหตุ  - Warrant ที่ออกและเสนอขายเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไมได  เวนแตเปนการโอนทางมรดก   
 โอนใหทายาท  หรือผูแทนโดยชอบดวยกฎหมาย 
                 - ผูที่มีสิทธิไดรับจัดสรร  ไดแก  กรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท.  ไมไดรับการจัดสรร  Warrant  ยกเวน 
 กรรมการผูจดัการใหญ 

8.2 ผูถือหุน 
ปตท. มีโครงสรางผูถือหุน ดังนี้  
(ขอมูล ณ วันปดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลระหวางกาลป 2551 ณ วันที่ 5 กันยายน  2551)  

รายการ หุน (ลาน)  บาท (ลาน) รอยละ 
ทุนจดทะเบียน 2,857 28,572 - 
ทุนชําระแลว     (ณ  วันที่  5  กันยายน 2551) 
    - กระทรวงการคลัง 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดยบลจ. เอ็มเอฟซี 
    - กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่งโดย บลจ. กรุงไทย 
    - สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

2,824 
1,460 
218 
218 
946 

28,240 
14,598 
2,179 
2,179 
9,284 

100.00 
51.69 
7.72 
7.72 

32.87 
ทุนยังไมชําระ 33 332  

 ทั้งนี้ รายช่ือผูถือหุนใหญ15 อันดับแรกของ ปตท. เปนดังนี้  (ณ วันที่  5  กันยายน  2551) 
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ลําดับที่ รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของจํานวน
หุนทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.69 
2.  กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.72 
3.  กองทุนรวม วายุภักษ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 217,900,000 7.72 
4.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 49,018,548 1.74 
5.  NORTRUST NOMINEES LTD. 49,008,507 1.73 
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 46,500,400 1.65 
7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 37,918,065 1.34 
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 36,380,372 1.29 
9.  MELLON BANK, N.A. 30,000,065 1.06 

10. สํานักงานประกันสังคม 23,793,600 0.84 
11. HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 20,688,900 0.73 
12. กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ 17,850,000 0.63 
13. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 15,181,497 0.54 
14. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON 14,694,107 0.52 
15. INVESTORS BANK & TRUST COMPANY 14,354,425 0.51 

  
หมายเหต ุ : 1. ผูถือหุนลําดับที่ 4, 5, 6 และ 13  มีช่ือเปน บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท.ไดตรวจสอบ

 กับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD) แลว ไมสามารถตรวจสอบและเปดเผย Ultimate
 shareholder ได  แตอยางไรก็ตาม กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรายใหญรายเดียวที่เปนตัวแทนภาครัฐ ที่มีสวนใน
 การกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผูแทนมาเปนกรรมการใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง สวนผู
 ถือหุนรายอื่นซึ่งรวมถึงผูถือหุนลําดับที่ 4, 5, 6 และ 13  ไมไดมีพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การ
 จัดการของ ปตท. เชน สงผูแทนมาเปนกรรมการของ ปตท. เปนตน  

2. ผูถือหุนในบริษัท ไทยอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง (Non-
Voting Depository Receipt : NVDR) ในรายการที่ 8 ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน ยกเวน กรณีการใช
สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมตํ่ากวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทไดกําหนดไว โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะ
ขึ้นอยูกับเงินแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงิน
ปนผลประจําปแลวจะตองนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน  เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

 สําหรับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย บริษัทยอยแตละแหงจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทยอยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอยมีเพียงพอและไดต้ังสํารองตามกฎหมาย
แลว  บริษัทยอยนั้นๆ จะพิจารณาจายเงินปนผลเปนกรณีไป 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ขอพิพาททางกฎหมายที่ ปตท. เปนคูความหรือคูกรณี  ซึ่งเปนคดีหรือขอพิพาทที่ยังไมสิ้นสุดและเปนคดีที่อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อยางมีนัยสําคัญ และเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ถูกฟองเรียกคาทดแทนการวางทอ
น้ํามันผานที่ดินเอกชน 
กรณีบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด มีโครงการวางทอน้ํามัน  ศรีราชา - สระบุรี 

ผานที่ดินเอกชน โดยชําระคาทดแทนใหแกเจาของที่ดินตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซึ่งในราย
หางหุนสวนจํากัดสุสวาสกับพวก ปตท.กําหนดคาทดแทนให 2 ลานบาท หางฯ กับพวกไมพอใจจึงไดยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เรียกใหชดใชเงินคาเสียหายประมาณ 1,000 ลานบาท (ตอมาแกฟองเปน 4,900 ลานบาท) ซึ่ง ปตท.และบริษัท 
ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด ตอสูคดีเรื่องคาเสียหายดังกลาว ขณะนี้หางฯ กับพวก ไดยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอขอพิพาทตอ
สถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่  10 มกราคม 2546 และนําคดีไปฟองศาลปกครอง กลาวหา ปตท.และพนักงาน ปตท. ที่
ดําเนินการวางทอน้ํามันชลบุรี-สระบุรี ผานที่ดินของตนโดยไมมีสิทธิ เปนการละเมิดทางปกครอง ทําใหผูฟองคดีไดรับความ
เสียหาย 7,122.5 ลานบาท ปตท.ไดมอบคดีใหสํานักงานอัยการสูงสุดยื่นคําใหการแกคดี และพนักงานอัยการไดแกคดีแลวเมื่อ
เดือนมีนาคม 2546 ศาลปกครองกลางไดสงคดีไปยังศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 เพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวา พรบ. ปตท. ไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ และ
ศาลปกครองไดพิจารณาและมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ใหยกฟองคดี อยางไรก็ตาม  ผูฟองคดีไดอุทธรณคดีตอ
ศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

7.2 คดีปกครองท่ีเก่ียวของกับการแปลงสภาพและการแปรรูปของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มูลนิธิเพื่อผูบริโภคและพวกรวม 5 คน (ผูฟองคดี) ไดยื่นฟองนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ผูถูกฟองคดี) ตอศาลปกครองสูงสุด ขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนพระราช
กฤษฎีกาสองฉบับที่ตราขึ้นภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (พรบ. ทุนรัฐวิสาหกิจฯ) ในกระบวนการแปลง
สภาพจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งประกอบดวยพระราชกฤษฎีกากําหนด
อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย
วาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2544 โดยยกประเด็นตางๆ อาทิเชน 

• กระบวนการตราพระราชกฤษฎีกาไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและเนื้อหาขัดตอบทบัญญัติแหง พรบ. ทุน
รัฐวิสาหกิจฯ และไมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (รัฐธรรมนูญ) 

• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับมีผลทําใหมีการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินไปให ปตท. ที่มีฐานะเปนเอกชน ทําให ปตท. ไดรับเอกสิทธิ์เหนือเอกชนทั่วไป 

• การที่ ปตท. ไดรับโอนอํานาจมหาชนของรัฐ ไดแก อํานาจเวนคืนที่ดิน อํานาจประกาศเขตและรอนสิทธิเหนือ
พ้ืนดินของเอกชนไมสอดคลองกับหลักการตามรัฐธรรมนูญ 
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• การตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับเปนการใชดุลยพินิจไมถูกตอง  ทําใหประชาชนไดรับความเสียหาย และไม
เปนไปตามเจตนารมณในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ใหรับคําฟองดังกลาวไวพิจารณา และไดมีคําสั่งเมื่อวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2549 กําหนดใหผูถูกฟองคดียื่นคําใหการแกคําฟองภายใน 30 วัน ผูถูกฟองคดีจึงไดทําคําใหการยื่นตอศาลไป
เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2549 ภายหลังผูฟองคดีไดทําคําคัดคานคําใหการยื่นตอศาลตามกระบวนการทางศาลปกครองและผูถูกฟอง
คดีไดทําคําใหการเพิ่มเติมยื่นตอศาลไปเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 ที่ผานมา 

อนึ่ง ปตท. ไดยื่นคํารองสอดขอเขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4 ในคดีนี้ดวย และศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งอนุญาตให ปตท. 
เขาเปนผูถูกฟองคดีที่ 4 ไดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 และให ปตท.ยื่นคําใหการภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่ง ปตท.ได
ยื่นคําใหการตอศาลปกครองสูงสุดแลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549  และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ศาลไดมีคําสั่งกําหนดใหวันที่ 
28 กันยายน 2550 เปนวันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริงสําหรับคดีนี้ และกําหนดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2550  ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดไดอานคําพิพากษาคดีนี้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550  ดังนี้  

 (1)  ใหผูถูกฟองคดีทั้งสี่ซึ่งประกอบดวยคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และ ปตท. 
รวมกันกระทําการดังนี้ 

   (ก.) แบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสง
ปโตรเลียมทางทอ 

   (ข.) แยกอํานาจและสิทธิ ในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท.ทั้งนี้ ใหเสร็จ
สิ้นกอนการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตาม พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน 

  (2) ใหยกคําขอตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งหาที่ขอใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนด อํานาจ สิทธิและประโยชนของ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  พ .ศ.  2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิและประโยชนของบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)  (ฉบับที่ 2) พ .ศ.  2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2544 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  สํานักงานศาลปกครองมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีเรื่องขอทราบผลการดําเนินการตาม
คําพิพากษา  เพื่อที่จะรายงานใหศาลปกครองสูงสุดทราบตอไป ซึ่งตอมากระทรวงพลังงานและ ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงาน
ความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาตอสํานักงานศาลปกครอง  ดังนี้ 

   วันที่ 9 มกราคม 2551  กระทรวงพลังงานไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษา
ครั้งแรก 

   วันที่ 11 มกราคม 2551  ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งแรก 
พรอมทั้งไดช้ีแจงตอสํานักงานศาลปกครองเกี่ยวกับการแยกอํานาจมหาชนออกจาก ปตท. วา จากการตรา พรบ.ประกอบกิจการ
พลังงาน ปจจุบัน ปตท.ไมมีอํานาจมหาชนแลวแตอยางใด 

   วันที่ 31 มกราคม 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่สอง 
โดยไดสรุปมูลคาและทรัพยสินของการปโตรเลียม ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ที่แบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

      ปตท.ไดมีหนังสือนําสงทรัพยสินที่แบงแยกใหแกกรมธนารักษ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยปจจุบันอยู
ระหวางการตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และอยูระหวางการดําเนินการจัดทําสัญญาเชา/ใชทรัพยสิน
ระหวาง กรมธนารักษและ ปตท. 
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• วันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่
สาม โดยไดช้ีแจงเพิ่มเติมตอสํานักงานศาลปกครองในประเด็นการทําหนังสือถึงกรมธนารักษ ขอสงมอบทรัพยสินของการ
ปโตรเลียมฯที่แบงแยก และการลงนามในบันทึกความเขาใจการกําหนดหลักเกณฑการคิดคาตอบแทนในการใชทรัพยสินที่
แบงแยกใหแกกระทรวงการคลังฯ ระหวางกรมธนารักษและ ปตท. รวมทั้งแจงเรื่องการตอบขอหารือของกรมที่ดินเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืน 

  อยางไรก็ดี  กระบวนการในการแบงแยกทรัพยสินตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกลาวจะเปนไปตามดุลย
พินิจของศาล  ซึ่งพิจารณาจากผลของการดําเนินการแบงแยกทรัพยสินที่ ปตท.ไดรายงานใหศาลทราบเปนระยะดังกลาวขางตน 

• วันที่ 7 มีนาคม 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่สี่ โดย
ไดรายงานขอพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสํานักการคลัง กรุงเทพมหานคร ประเด็น
ภาษีโรงเรือนของระบบทอสงกาซธรรมชาต ิวาไมอยูในขายที่จะตองเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ.2475 

• วันที่ 25  เมษายน 2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาครั้งที่หา
โดยไดรายงานเรื่องการลงนามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาศาลฯ 
ระหวางกรมธนารักษ (โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง) กับ ปตท. 

• วันที่ 3  มิถุนายน  2551 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ และ ปตท. ไดลงนามในสัญญาใหใชที่ราช
พัสดุที่แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินที่
แบงแยกใหกระทรวงการคลังตามคําพิพากษาศาลฯ  

• เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาลฯ ครั้งที่หกในเรื่องการลงนามสัญญาดังกลาว 

• วันที่ 25 กรกฎาคม  2551 ปตท. ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของ
ศาลฯ ครั้งที่เจ็ดโดยไดรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน  เปลี่ยนแปลง โอนรายการทางทะเบียนทรัพยสินที่
ปตท.ไดแบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

  อนึ่ง ปตท. ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551  เพื่อขอขยายเวลาการดําเนินการตามคํา
พิพากษาออกไป 30 วันนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุญาตให
ตามคําขอเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2551 2551  และ ตอมา ปตท. ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอขยายระยะเวลาการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาออกไปอีก โดยครั้งลาสุด ปตท.ไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาล
ปกครองสูงสุดออกไปอีก 150 วัน นับถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาเดิม  ซึ่งศาลไดมีคําสั่งอนุญาตใหตามคําขอ  ดังนั้น การขอ
ขยายระยะเวลาในครั้งนี้จะครบกําหนดในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 

• วันที่ 13 ตุลาคม  2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลฯ 
ครั้งที่แปด โดยไดรายงานความคืบหนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง โอนรายการทางทะเบียน
ทรัพยสินที่ปตท.ไดแบงแยกใหกระทรวงการคลัง  

• วันที่ 4  ธันวาคม 2551 ปตท.ไดยื่นหนังสือรายงานความคืบหนาการดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลฯ 
ครั้งที่เกา  โดยไดรายงานวา ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียน  เปลี่ยนแปลงและโอนรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ในที่ดิน
เวนคืนเพื่อแบงแยกใหแกกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นแลว และไดยื่นหนังสือรายงานสรุปการดําเนินการตามพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 (หมายเลขดําที่ ฟ.47/2549) ในคราวเดียวกัน 
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                อนึ่ง  ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551
โดยรายงานเริ่มตั้งแตที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติพิจารณาแนวทางการดําเนินการตามคําวินิจฉัย
และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรมธนารักษและปตท. ไดรวมลงนามในบันทึกการแบงแยกและการสงมอบทรัพยสินที่
แบงแยกใหแกกระทรวงการคลัง รวมทั้ง กรมธนารักษและปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนแกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทาง
ทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ในที่ดินเวนคืนทั้งหมดเพื่อแบงแยกใหแกกระทรวงการคลังเสร็จสิ้นครบถวน พรอมสรุปวา  
ปตท. และผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 3ไดรวมกันกระทําการแบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินตามคํา
พิพากษา  สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งแยกอํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชน
ของรัฐออกจากอํานาจและสิทธิของ ปตท.ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยและคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดครบถวนแลว  และเมื่อ
วันที่  26 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองสูงสุดไดบันทึกไวในคํารองของ ปตท. ดังกลาวความวา “..........พิเคราะหแลวเห็นวา  ผูถูก
ฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดาํเนินการตามคําพิพากษาเปนที่เรียบรอยแลว............” 
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6.   โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 
ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปขางหนา (ป 2552-2556) เปนเงินรวมประมาณ 229,840 ลานบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเงินรายป ดังนี้  

หนวย : ลานบาท 
ธุรกิจ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 รวม 

กาซธรรมชาติ 42,737 53,182 19,610 14,063 3,252 132,844 

น้ํามัน 3,580 1,925 1,432 1,465 1,478 9,880 

บริษัทรวมทุน    - กาซฯ   6,892 16,101 4,084 - - 27,077 

     - น้ํามัน - - - - - - 

     - ปโตรเคมีและการกลั่น 4,071 1,000 - - - 5,071 

       - สํานักงานใหญ 11,650 8,710 9,872 8,567 9,671 48,470 

สํานักงานใหญ และอื่นๆ 1,765 1,597 1,087 801 748 5,998 

รวม 70,696 82,515 36,085 24,896 15,149 229,340 
  

 ทั้งนี้ เงินลงทุนสวนใหญ จะเปนการลงทุนในกลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลงทุนในโครงการวางทอสงกาซ
ธรรมชาติเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติแลว และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 12 /2551 วันที่ 22 ธันวาคม 2551 ได
มีมติอนุมัติการดําเนินงานและเงินลงทุนเรียบรอยแลว ไดแก  โครงการทอสงกาซฯเสนที่ 4 บนบกจากระยอง-วังนอย โครงการ
โรงแยกกาซอีเทน โครงการโรงแยกกาซฯ หนวยที่ 6 โครงการกอสรางสถานี NGV เปนตน สวนการลงทุนในบริษัทรวมทุน 
ไดแก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด เปนตน 

 แหลงเงินหลักที่ ปตท. คาดวาจะนํามาใชในการลงทุนตามแผนดังกลาวขางตน จะมาจากเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึง
จากการกอหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งนี้แผนการลงทุนขางตนเปนแผนการลงทุนของ ปตท.เทานั้น ไมรวมแผนการลงทุนของ
บริษัทในเครือ อนึ่ง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทในเครือหลักไดนําเสนอในสวนที่ 2 หัวขอ 3.1 ถึง 3.3 

6.2 โครงการหลักในอนาคตของ ปตท. 

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 เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนในการกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ 
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ตอมาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตองการไฟฟามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 4.5 ตอปตามแผน PDP 2003 เปนเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอปตามแผน PDP 2004 ซึ่งมีผลใหความตองการ
กาซธรรมชาติเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกับความตองการกาซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกกาซธรรมชาติไดมีการปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ปตท.จึงจําเปนตองทบทวนรายละเอียดแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) 
เพื่อใหสอดคลองกับประมาณการความตองการกาซธรรมชาติลาสุดขางตน โดย ปตท. จะไดเพิ่มขีดความสามารถของระบบทอ
สงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก และเรงการดําเนินโครงการในระยะที่ 2 

ทั้งนี้การทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติจํานวน 11 
โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 157,102 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดหา
กาซธรรมชาติ และแผนการขยายโรงไฟฟาใหมตามแผน PDP 2007 รวมท้ังใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลงทุนขยายระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ  ปตท. จึงไดทําการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง
เพิ่มเติม) ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เพื่อใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติจํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 165,077 ลานบาท โดยแบงการลงทุนเปน 3 ระยะ และการเพิ่มการ
ลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเลดังนี้ 

โครงการในระยะที่ 1 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันที่ Block Valve West 7 (BVW#7) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การรับและสงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร สูงสุด 1,300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2549 

• โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต หรือเดิมเรียกวาโครงการทอสง
กาซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเปนการรองรับความตองการใชกาซธรรมชาติของโครงการโรง 
ไฟฟาพลังความรอนรวมพระนครเหนือและพระนครใตรวมท้ังการใชในภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนสง 
เพื่อชวยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการที่จะวางทอสงกาซธรรมชาติ
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 นิ้ว เปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากทอสงกาซธรรมชาติราชบุรี-วัง
นอย ที่อําเภอไทรนอย ไปยังโรงไฟฟาพระนครใต และทอสงกาซธรรมชาติขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 นิ้ว เปน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือ มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด
รวม 480 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ระบบทอสงกาซฯ จากไทรนอยไปยังโรงไฟฟาพระนครใตกอสรางแลวเสร็จ และ
เริ่มสงกาซธรรมชาติไดในไตรมาสที่ 4 ป 2549 และสวนที่ตอไปยังโรงไฟฟาพระนครเหนือจะแลวเสร็จพรอมกับ
โครงการปรับปรุงโรงไฟฟาพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันสํารองที่เขตปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่ม
เสถียรภาพและความยืดหยุนในการสงกาซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไปยังผูใชกาซธรรมชาติในสวนกลาง 
ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มดําเนินงานเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2549 
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• โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก ซึ่งประกอบดวย 

- โครงการกอสรางแทนพักทอพีอารพี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลวเสร็จเมื่อตนป 2551 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแทนพักทอพีอารพี ตอไปยัง
จังหวัดระยอง เปนระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 700 ลานลูกบาศก
ฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดันในทะเล ซึ่ง
กอสรางแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อตนป 2550 

- โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงอาทิตยไปยังแทนพักทอ 
พีอารพี เปนระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลานลูกบาศกฟุตตอ
วัน โครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติเมื่อตนป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากระยองเพื่อเช่ือมกับระบบทอคูขนานบน
บกที่สถานีเพิ่มความดันบางปะกง เปนระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด 
400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มขึ้นเปน 1,200 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน  ภายหลังติดตั้งหนวยเพิ่มความดัน 
บนบก ซึ่งโครงการแลวเสร็จและเริ่มสงกาซธรรมชาติไดต้ังแตเดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากแหลงเจดีเอไปยังแหลงอาทิตย เปน
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โครงการ
แลวเสร็จปลายป 2551 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุด ซึ่งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 บนบก ไดกอสรางแลวเสร็จ 
และเริ่มดําเนินการเมื่อตนป 2550 สําหรับหนวยเพ่ิมความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล คาดวาจะ
แลวเสร็จประมาณปลายป 2553 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว  จากอําเภอวังนอย  ไปยังอําเภอแกงคอย  
จังหวัดสระบุรี  เปนระยะประมาณ 72 กิโลเมตร  มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน  ซึ่งโครงการไดเริ่มสงกาซธรรมชาติไดเมื่อสิ้นป 2549 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันระหวางทาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติจากวังนอยของทอ
สงกาซธรรมชาติบนบก ในการสงกาซธรรมชาติจากอาวไทยไปยังราชบุรีและโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทร
นอย-พระนครใต/พระนครเหนือ  

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 42 นิ้ว จากจังหวัดระยอง ไปยังอําเภอวังนอย 
จังหวัดอยุธยา เปนระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จเริ่มสงกาซธรรมชาติไดตนป 2554  
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โครงการในระยะที่ 3 

• โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันบนระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก เพื่อเพิ่มความสามารถในการสงกาซ
ธรรมชาติระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก  

การเพิ่มการลงทุนในระบบทอเช่ือมในทะเล 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 นิ้ว จากแหลงผลิตอาทิตยเหนือสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน โครงการแลวเสร็จปลายป 2551 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตเชฟรอนสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตบงกชใตสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณป 2554 

• โครงการวางทอสงกาซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 นิ้ว จากแหลงผลิตไพลินสวนเพิ่ม มายังระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดรวม 200 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณตนป 2557 

แผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติดังกลาว จะชวยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตกของ ปตท.(รวมทอสงกาซฯจากแหลงน้ําพอง) จาก 3,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 
(ณ 30 กันยายน 2551) เพิ่มเปน 7,680 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (ณ คาความรอนจริง) 

ทั้งนี้ ปตท. ไดดําเนินการขอรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนโครงการทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย
โรงไฟฟาพระนครใต และ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการตางๆ ตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติดังนี้ 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติในทะเล จากแหลงเจดีเอ - แหลงอาทิตย 

 โครงการติดตั้งหนวยเพิ่มความดันของทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการทอสงกาซธรรมชาติวังนอย – แกงคอย 
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ตอมาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการลงทุนกับโครงการทอสงกาซธรรมชาติจากแหลง
อาทิตย FPSO มายังทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 และโครงการทอสงกาซธรรมชาติไปโรงไฟฟาพระ
นครเหนือ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550 ตามลําดับ 

6.2.2  โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ 
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดอนุมัติให ปตท.ดําเนินการจัดจางผูรับเหมากอสรางโครงการโรงแยก

กาซอีเทน ซึ่งมีกําลังการผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 ขนาด 800 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งมีกําลังการผลิตอีเทนจํานวน 630,000 ตันตอป  กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) จํานวน 1,030,000 ตันตอป 
และ กาซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จํานวน 180,000 ตันตอป โดยอีเทนที่ผลิตไดจากโครงการทั้งสองจะจําหนายเปนวัตถุดิบให
โครงการอีเทนแครกเกอร (Ethane Cracker) ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) ทั้งนี้ คาดวาโครงการโรงแยกกาซอี
เทน และโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6 จะสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาสที่ 2 ป 2553  

6.2.3 การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 
ตามที่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ไดมีผลใชบังคับแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

ปจจุบัน ปตท. ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ซึ่งในเบื้องตน ปตท. ไดมีการจัด
สัมมนาเพื่อช้ีแจง  ทําความเขาใจ เตรียมความพรอมในการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงานแลว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมีการเตรียมความพรอมในประเด็นตางๆ  อีก 
อาทิ 

1. การจัดเตรียมขอมูลเพื่อใหความคิดเห็นประกอบการออกระเบียบ/ประกาศ ของ คณะกรรมการฯ  ในประเด็นตางๆ 
ซึ่งเปนอํานาจคณะกรรมการฯ อาทิ   การใหขอมูลประกอบการพิจารณาในการออกระเบียบของ คณะกรรมการใน
การกํากับกิจการแตละประเภท ซึ่งเกี่ยวกับ ประเภทของกิจการที่ไมควรถูกกํากับ ระดับความเขมขนในการ
กํากับ   หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหใบอนุญาตที่เหมาะสม อายุของใบอนุญาต  ระดับการเปดเผยขอมูล  

2. การเตรียมจัดทําแผนการขยายโครงขายกาซธรรมชาติ ทั้งทอสงกาซธรรมชาติ และทอยอยจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
เพื่อเสนอแผนขยายโครงขายพลังงานตอคณะกรรมการฯพิจารณา 

3. การจัดเตรียมระบบบัญชีแบงแยกตามประเภทใบอนุญาต  

4. การเขาช้ีแจงขอมูลประกอบกิจการพลังงาน ทั้งกิจการกาซธรรมชาติ และกิจการไฟฟา  และรวมยกราง ระเบียบ/
ประกาศของคณะกรรมการฯ 

ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เกี่ยวกับหลักเกณฑการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานไดมี
ผลใชบังคับแลว เมื่อ 9 มกราคม 2552 และปจจุบัน ปตท. อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลเพื่อใชประกอบการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับการประกอบกิจการกาซธรรมชาติใหกับ ปตท. ซึ่งคาดวา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการกาซธรรมชาติ ใหกับ ปตท. ไดภายในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งประกอบดวย ใบอนุญาตการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผาน
ระบบสงกาซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ   และใบอนุญาตการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบ
จําหนายกาซธรรมชาติ 
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6.2.4 โครงการกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติใหเปนเชื้อเพลิงทางเลือกในภาคขนสง ลดผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรพลังงานของประเทศที่สนับสนุนใหใชเช้ือเพลิงที่สามารถจัดหาไดจากแหลงภายในประเทศ ปตท. 
ไดเริ่มนํา NGV มาใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถโดยสารประจําทาง NGV ของ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ต้ังแตป 2536 
และมีการขยายตลาด NGV อยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  มียานยนตที่ใช NGV ประมาณ 127,735  คัน โดยมีสถานี
บริการกาซ NGV ที่เปดใหบริการแลว 303 สถานี ประกอบดวยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑล 154 สถานี และตางจังหวัด 
149 สถานี และยอดจําหนาย NGV เฉลี่ยเดือนธันวาคม 2551 ประมาณ 101 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท. มีเปาหมายใหใชกาซ
ธรรมชาติทดแทนน้ํามันในภาคขนสง 20% เปนปริมาณประมาณ 440 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ณ สิ้นป 2555 (กรณีน้ํามันดิบ ดูไบ 
เทากับ 90 US$/BBL) 

ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยประเทศชาติประหยัดการนําเขาน้ํามันเพื่อใชในภาคการขนสง ปตท. ไดจัดทําแผนแมบทเรงรัด
ขยายการใช กาซธรรมชาติในรถยนตโดยมีเปาหมายในป 2555 มีรถยนตใช NGV จํานวน 332,000 คัน และมีสถานีบริการ 740 
สถานี ขณะนี้ ปตท.ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ  “โครงการแท็กซี่  LPG และแท็กซี่ใหมใช NGV” โดย ปตท.
สนับสนุนคาติดตั้งอุปกรณ NGV ทั้งหมด และถัง NGV (สําหรับระบบ Fumigation) เปนตน และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขต
กรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลักและตามแนวทอสงกาซฯ ของ ปตท. รวมทั้งในอูจอดรถของ Fleet ตางๆ  

 เนื่องจากคาติดตั้งอุปกรณใช NGV มีราคาคอนขางสูง ปตท. ตระหนักถึงภาระของผูบริโภค ดังนั้นจึงจัดตั้งเงินทุน
หมุนเวียน ขึ้น 7,000 ลานบาท (ปตท. 5,000 ลานบาท และ กองทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน 2,000 ลานบาท) สําหรับเงินทุน
หมุนเวียนของ ปตท. 5000 ลานบาทไดจัดสรรเพื่อใหผูบริโภคมีแหลงเงินกูเพื่อการดัดแปลง/ติดตั้ง NGV ในโครงการทุน
หมุนเวียนสําหรับยานยนต NGVโดยมีดอกเบี้ยตํ่าและเงื่อนไขผอนผันตอผูกู  ผาน ผาน 11 ธนาคาร ( กรุงเทพ ,กสิกรไทย, ไทย
ธนาคาร, ไทยพาณิชย,  กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ทหารไทย, ออมสิน, ธนชาต, นครหลวงไทย, ธ.ก.ส.) ณ 31 ธันวาคม 2551  
สามารถปลอยสินเชื่อไดทั้งสิ้น 1468.66 ลานบาท เปนกลุมลูกคารายใหญ 124 ราย วงเงิน 1308.18ลานบาท รายยอย 1640 ราย 
วงเงิน 160.48 ลานบาท สําหรับเงินทุนโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯที่บริหารผานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ 
ปตท. อนุมัติแลว 2 บริษัท วงเงิน 32 ลานบาท และเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน 2000 ลาน
บาท ใชสนับสนุนผูประกอบการรถรวม ขสมก. ในโครงการกรุงเทพฯฟาใสดวย NGV ณ 31 ธันวาคม 2551 อนุมัติแลว 35 บริษัท 
วงเงินรวมประมาณ 1201  ลานบาท อยูระหวางพิจารณาอีก 4 บริษัท วงเงินรวมประมาณ 1053 ลานบาท นอกจากนี้ ปตท. ยังมี
โครงการทดลองใช NGV ในยานพาหนะชนิดอื่น ไดแก โครงการเรือเฟอรี่เกาะชาง ปจจุบันทําการดัดแปลงเรือเฟอรี่แลว 4 ลํา ซึ่ง
ผลการทดลองใชเปนที่นาพอใจสามารถประหยัดตนทุนคาเชื้อเพลิงได 40% และโครงการทดลองใช LNG ในเรือดวนเจาพระยา 
เรือโดยสารขามคลอง แสนแสบ และเรือประมงที่จังหวัดระยอง ปจจุบันทําการทดลองติดตั้งอุปกรณ LNG ระบบเชื้อเพลิงรวม 
(DDF : Diesel Dual Fuel) อยางละ 1 ลํา  หากผลการใชเปนที่นาพอใจจะขยายผลตอไป 

 โครงการโรงงานผลิต LNG ขนาดเล็ก ที่ระยอง ขนาด 20 ตันตอวัน เริ่ม ผลิตต้ังแต พฤษภาคม 2551 และโรงงานผลิต 
LNG ที่หนองตูม ขนาด 18 ตันตอวัน คาดวาจะเริ่ม Commissioning ไดในเดือนกุมภาพันธ 2552 
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6.2.5 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด 

 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนระหวาง ปตท. กับ ปตท.สผ. เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2547 เพื่อพัฒนาและบริหารพื้นที่ที่กําหนดไวใหเปนศูนยรวมธุรกิจทางดานพลังงานของประเทศ เปนที่ต้ังอาคาร
สํานักงานของกระทรวงพลังงาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษัทในเครือ ตลอดจนบริษัทเอกชนทั่วไปที่อยูในธุรกิจพลังงาน โดยมี
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท แบงเปน 100,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะรวมถือ
หุนในสัดสวน 50:50  เพื่อผลักดันโครงการในระยะแรกและระยะตอไป เปดโอกาสใหผูสนใจอื่นๆ เขามาถือหุน 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
ณ วันที่ 30  กันยายน  2551 ทรัพยสินถาวรหลักที่ ปตท. และบริษัทยอยใชในการประกอบธุรกิจมีมูลคาสุทธิหลังหักคา

เสื่อมราคาสะสมเทากับ 347,520  ลานบาท ซึ่ง ปตท. และบริษัทยอยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในจํานวนนี้ (รายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินสําหรับป ของ ปตท.และบริษัทยอย สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2551 ขอ 8 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ-
สุทธิ) 

 นอกจากทรัพยสินถาวรหลักตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของ ปตท. ประกอบดวยปริมาณสํารองปโตรเลียม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมี
ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 69 (FAS 
69) คิดเปนปริมาณน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 196 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ 4,884 พันลานลูกบาศกฟุต หรือรวม
ทั้งหมดเปน 946 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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รายละเอียดปริมาณสํารองปโตรเลียมของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
     ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท  
     และกาซธรรมชาติที่พิสูจนแลว(1) 
 ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเทาน้ํามันดิบ 
 ที่พิสูจนแลว(1)  ท่ีพิสูจนแลว(1)   
 (ลานบารเรล)  (พันลานลูกบาศกฟุต)  (ลานบารเรล) 
 ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ตางประเทศ   รวม 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 138 13 151  3,325 1,833 5,158  688 262 950 
1) Revision of previous  (1) - (1)  67 (1) 66  - - - 
    Estimates            
2) Improved recovery 11 - 11  17 - 17  15 - 15 
3) Extensions and  - 15 15  31 44 75  6 23 29 
    Discoveries            
4)  Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (19) (1) (20)  (221) (94) (315)  (57) (14) (71) 
Total consolidation             
Companies            
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 129 27 156  3,219 1,782 5,001  652 271 923 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 129 27 156  3,219 1,782 5,001  652 271 923 
1) Revision of previous  8 - 8  22 - 22  18 - 18 
    Estimates            
2) Improved recovery (3) 6 - 6  10 - 10  8 - 8 
3) Extensions and  2 45 47  152 3 155  27 46 73 
    Discoveries (4)            
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (19) (2) (21)  (228) (116) (344)  (58) (18) (76) 
Total consolidation             
Companies            
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 126 70 196  3,175 1,669 4,844  647 299 946    

1) ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจนแลวสุทธิที่เปนสวนแบงของ ปตท.สผ. และสวนแบงของประเทศเจาของแหลงปโตรเลียม  
2) รวมโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (MTJDA-B17 Project) 
3) เพิ่มขึ้นดวยวิธี waterflooding ในโครงการเอส 1 
4) ปตท.สผ. ไดขุดพบปริมาณสํารองใหมที่พิสูจนแลวในโครงการเอส1, โครงการยูโนแคล 3, พื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย-บี17, โครงการเวียดนาม แปลง 

9-2 และโครงการอัลจีเรีย 433เอ และ 416บี 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

4.1  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ไดปรับโครงสรางใหม ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มุงเนนการเสริมสราง

ฐานทางดานเทคโนโลยี (Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจัยใหเปนผูเช่ียวชาญในแตละสาขา รวมทั้ง
กําหนดกลไกการดําเนินงานใหมีกระบวนการเชื่อมโยงการทํางานระหวาง สวญ. และกลุมธุรกิจ ผานคณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจ
กาซ คณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจน้ํามัน และคณะกรรมการวิจัยเพื่อธุรกิจปโตรเคมี เปนผูกํากับดูแลงานวิจัยของกลุมธุรกิจและ
บริษัทในเครือใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนการดําเนินธุรกิจ เพื่อรองรับทิศทางองคกรที่มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและ
กระบวนการ สรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดรวดเร็ว และมีศักยภาพสูงในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มบทบาทใหสวนแผนและบริหาร
โครงการ เปนแกนนําการบริหารจัดการโครงการวจิัย การกลั่นกรอง จัดลําดับโครงการงานวิจัยใน สวญ. และกําหนดเปนแผน
แมบท (Master Plan) นอกจากนั้น ยังเพิ่มความแข็งแกรงใหสวนวิจัยตลาดและธุรกิจ โดยมุงเนนงานวิจัยเชิงธุรกิจที่สัมพันธกับ
เทคโนโลยี ใหสามารถสรางมูลคาและโอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจ ตลอดจน
ดําเนินการงานวิจัยเพื่อติดตามและรับทราบความพึงพอใจของ ลูกคา ผูบริโภค และผูมสีวนไดเสีย เพื่อนําสูการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการที่เปนเลิศ  อยางตอเนื่อง   ทั้งนี้โครงสราง สวญ. ไดปรับเปลี่ยนใหม ดังนี้ 
 

 
 

4.2  งานวิจัยและพัฒนาที่สําคัญของ สวญ. 

4.2.1 วิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม 

สืบเนื่องมาจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา 
สงผลใหปริมาณความตองการกาซธรรมชาติภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สวญ. จึงมุงเนนการวิจัยและพัฒนาดานผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม เชน กาซธรรมชาติ โดยใหความสําคัญนับตั้งแตการสํารวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนสง ซึ่งได
ดําเนินงานวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียม โดยมุงเนนดานการวิจัยกระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา การวิจัยและ

ฝายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรม
ปโตรเลียม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการ  

ปโตรเลียมและปโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝายวิจัยและบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
(Environmental Research and  

Management Department) 

สวนวิเคราะหงานวิจัยเชิงธุรกิจ 
(Analytical Business Research Division) 

สวนวิเคราะหเทคโนโลยีและบริหารองคความรู
(Analytical Technology & KM Division 

 สวนบริหารทรัพยสินทางปญญาและวิเทศสัมพันธ
(Intellectual Property Management & Foreign  

ff

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียม และเชือ้เพลิงทางเลือก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

 สวนปฏิบัติการและบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณวิจัย
(Research Facility Operation & Maintenance 

Division) 

ฝายเทคนิคพลังงานประยุกต 
และเครื่องยนตทดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department ) 

    ฝายแผนและบริหารงานวิจัย 
(Research Planning and Management  

Department) 

สวนแผนและบริหารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division)
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พัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชงานโรงงานและระบบทอ ศึกษาวิจัยคุณภาพกาซธรรมชาติ การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยืดอายุการใชงานระบบทอสงกาซฯ โดยคงสภาพทอสงกาซฯ ใหมีประสิทธิภาพดังเดิม การวิจัยและพัฒนาสารปองกันการกัด
กรอน (Corrosion Inhibitor) ของทอสงกาซ เพื่อทดแทนสารที่นําเขาและมีราคาสูง รวมทั้งเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนาดาน
การปองกันการการกัดกรอน (Corrosion) ประเมินการไหลของของเหลว (Fluid Flow) และ การประกันคุณภาพการไหล (Flow 
Assurance) ใหแกกลุม ปตท. ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนธุรกิจสํารวจ ผลิต และขนสงกาซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่งไดมีการดําเนิน
โครงการวิจัยในสวนของงานวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปโตรเลียมตางๆมากมาย เชน งานศึกษาสภาพการกัดกรอนภายในทอ
สงกาซธรรมชาติ งานวิจัยและศึกษาสภาพดินตอการเกิดกัดกรอนภายนอกของแนวทอสงกาซ การศึกษาเทคนิคสําหรับเฝาระวัง
การรั่วไหลของทอสงกาซธรรมชาติ งานติดตามการศึกษาศักยภาพการกับเก็บ CO2 ใตพิภพในประเทศไทย งานวิจัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนําน้ํามัน/กาซกลับมาใช และงานทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ Corrosion Inhibitor ที่ใชในระบบทอสง
กาซธรรมชาติ เปนตน 

4.2.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี 

จากการดําเนินงานของบริษัทในเครือกลุมปโตรเคมีของ ปตท. ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมี จึงเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานดานปโตรเคมีของ
บริษัทในกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูงสุด ดังนั้น สวญ. จึงไดทําการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตปโตรเลียมและปโตรเคมี เพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของหนวยปฏิบัติการ การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานในโรงแยกกาซฯ และ
บริษัทในกลุม ปตท. เชน โรงกลั่นน้ํามันและโรงงานปโตรเคมี ทั้งยังเปนศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพของตัวเรงปฏิกิริยาและตัวดูดซับใหแกกลุม ปตท. และไดดําเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของ
ตัวดูดซับและตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในกระบวนการ ดังเชน ความรวมมือระหวาง ปตท. และ Oxford Catalyst Limited แหงประเทศ
อังกฤษ ในการดําเนินการวิจัยและศึกษาตัวดูดซับ เพื่อปรับปรุงคุณภาพกาซ ลดคาใชจายในการนําเขา ชวยรักษาคุณภาพอากาศ
และสิ่งแวดลอม ทั้งยังชวยตอยอดองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตกาซธรรมชาติ อันจะนําไปสูการประยุกตใชกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนขยายสูตลาดในเชิงพาณิชยตอไป นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเคมีรวมกับ
บริษัทปโตรเคมีในกลุม ปตท. เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ โดยโครงการดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการปโตรเลียมและปโตรเคมีที่มีการดําเนินการ เชน งานวิจัยและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยา งานวิจัยและพัฒนาสูตรพลาสติก
วิศวกรรม งานวิจัยและพัฒนาสารเคลือบผิวพลาสติกวิศวกรรม งานพัฒนาแบบจําลองการประเมินอายุการใชงานตัวดูดซับตางๆ 
การศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยี GTL มาใชในประเทศไทย และการวิจัยการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด
รวมถึงการนํากาซคารบอนไดออกไซดมาใชประโยชน เปนตน รวมถึงทําการศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนสภาวะกาซ
ธรรมชาติใหเปนของเหลว (LNG) และหรือกาซธรรมชาติอัดเหลว LCNG เพื่อใหขนสงกาซธรรมชาติไปใชประโยชนในสถานที่
ตางๆ ไดอยางสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อใหการใชประโยชนจากกาซธรรมชาติแพรหลายและเกิดประโยชนยิ่งขึ้นตอไป 

ในป พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยฯ ไดวางแผนเพื่อขยายศักยภาพงานวิจัยดานปโตรเคมีและพอลิเมอรที่ทันสมัย ณ 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจปโตร
เคมีของกลุม ปตท. โดยเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารปฏิบัติการปโตรเคมีและพอลิเมอร ขึ้นปลายป 2550 คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สําหรับรองรับงานวิจัยและพัฒนา งานบริการเทคนิค งานวิเคราะหและทดสอบ
ตางๆ ในดานปโตรเคมี ใหแกกลุม ปตท.    

4.2.3 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปโตรเลียม ไมวาจะเปนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารหลอล่ืน สวญ. ไดทําการศึกษา วิจัยดาน
คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยตลอดมา  ผลิตภัณฑเช้ือเพลิงของ ปตท. ที่จําหนาย
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จึงลวนแลวแตผานการวิจัยและพัฒนาแลววามีคุณภาพสูง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะวิกฤตดาน
พลังงานที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ ซึ่งราคาน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ปตท. ตระหนักวาราคาน้ํามันคงจะไมลดต่ําลงเชนในอดีต และ
การนําผลิตผลทางการเกษตรมาพัฒนาเปนเชื้อเพลิงทดแทนสามารถชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ลดการพึ่งพาการ
นําเขาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ นับเปนการสรางความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ  ทั้งยังชวยรักษาสภาพแวดลอม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาวะโลกรอนอีกดวย สวญ. จึงดําเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงสังเคราะหจากพืชเพื่อ
ทดแทนผลิตภัณฑจากปโตรเลียมในอนาคต ดังเชน ความสําเร็จในการคิดคนสูตรน้ํามันแกสโซฮอล อี 20 (E20) ซึ่งมีเบนซินและ
เอทานอลผสมกันในอัตราสวนรอยละ 80 และ 20 ตามลําดับ ซึ่งสามารถนําออกจําหนายไดเปนรายแรกของประเทศไทยในวันที่ 
1 มกราคม 2551 และ การจําหนายน้ํามันแกสโซฮอล อี 85 (E85) ซึ่งมีเบนซินและเอทานอลผสมกันในอัตราสวนรอยละ 15 และ 
85 ตามลําดับ ไดเปนรายแรกของประเทศไทยเชนเดียวกัน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ยังผลใหสามารถเพิ่มสัดสวนการใชเอทา
นอลที่สามารถผลิตไดในประเทศ ซึ่งเปนการลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ ตามนโยบายจากภาครัฐ และ สวญ. ยังคงมุงมั่น
พัฒนาโดยเดินหนางานวิจัยการผลิตเอทานอลจากพืชตระกูลหญา เพื่อนําไปสูการผลิตเอทานอลที่มีราคาลดลง อันจะสงผลดีตอ
ผูบริโภคโดยตรงในอนาคต 

นอกจากนี้ ปจจุบันยังไดพัฒนาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมน้ํามันดีเซลในอัตราสวนรอยละ 5 ตอ 95 ตามลําดับ 
(Biodiesel B5) ออกจําหนายในเชิงพาณิชยใชช่ือวา พีทีที บี 5 พลัส  และไดดําเนินการสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลนํารอง 
(Biodiesel Pilot Plant) โดยสามารถใชวัตถุดิบชนิดตางๆ  รวมทั้งศึกษาสายพันธุสาหราย (Algae) สําหรับผลิตน้ํามัน  และทําการ
วิจัยรวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท โตโยตา เทคนิคเคิล เซ็นเตอร 
เอเชียแปซิฟค (ประเทศไทย) จํากัด ในการศึกษาวิจัยการเพาะปลูก การผลิตและการใชน้ํามันไบโอดีเซลจากสบูดํา รวมถึงการ
ดาํเนินการศึกษาและพัฒนาการผลิตน้ํามันดีเซลจากน้ํามันพืช (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซึ่งจะไดผลิตภัณฑเปน
น้ํามันดีเซลคุณภาพสูง และสามารถนํามาใชงานไดเชนเดียวกับน้ํามันดีเซลที่ใชกันอยูในปจจุบัน 

ในสวนของน้ํามันหลอล่ืน สวญ. ไดทําการพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนยานยนตและอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท
เพื่อใหครอบคลุมการใชงานทุกดานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนผูนําในการใช มาตรฐานสากลลาสุดคือ API SM 
ออกจําหนายเปนรายแรกของประเทศ เพื่อใหสนองตอบความกาวหนาดานเทคโนโลยีและยืดอายุการใชงานของยานยนต 
นอกจากนี้ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนของ ปตท. นั้น สวญ. ไดพัฒนาสายผลิตภัณฑออกไปใหหลากหลายยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง เชน ไดริเริ่มและคิดคนน้ํามันหลอล่ืน Performa Gasohol ที่ผานมาตรฐาน API SM และ ILSAC GF-4 ซึ่งมี
คุณสมบัติพิเศษที่ชวยประหยัดเชื้อเพลิงสําหรับยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงแกสโซฮอลและเพิ่มความมั่นใจในการใชงานแกสโซฮอล    
ผลิตภัณฑหลอล่ืนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก Performa Super Synthetic สําหรับรถยนตเบนซิน และ Dynamic Synthetic 
สําหรับรถยนตดีเซล  และผลิตภัณฑหลอล่ืน Performa NGV ซึ่งพัฒนาสําหรับรถยนตเบนซินที่ใชเช้ือเพลิง NGV ที่ผาน
มาตรฐานสากล และยังใชสารเติมแตงที่เหมาะสมทําใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปจจบุันกําลังดําเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑหลอล่ืนที่เหมาะสําหรับยานยนตที่ใชเช้ือเพลิงแกสโซฮอล E20 และ E85 น้ํามันหลอล่ืนสําหรับเชื้อเพลิงรวม
แบบ Diesel Dual Fuel หรือ DDF รวมทั้งผลิตภัณฑหลอล่ืนสําหรับไบโอดีเซล B20 ที่เหมาะสมกับรถยนตดีเซลขนาดใหญ ใน
สวนของภาคอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ  Turbine Oil และ Compressor Oil เปนตน และนอกเหนือจากหลอล่ืนยาน
ยนตและอุตสาหกรรมแลว สวญ. ยังทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑพิเศษ (Specialty Products) เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชน Wax 
และ Asphalt เปนตน ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต ดังนั้นผลิตภัณฑของ ปตท.. จึงครอบคลุม
ความตองการของตลาด และมีคุณภาพเหนือคูแขงในตลาดหลายราย โดยจําหนายในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม  
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4.2.4 เทคนิคพลังงานประยุกตและเคร่ืองยนตทดสอบ 

งานเทคนิคพลังงานประยุกตและเครื่องยนตทดสอบของ สวญ. มุงเนนในการวิจัยและพัฒนาเทคนิค รวมทั้งสรรหา
เทคโนโลยีดานพลังงานประยุกต ทําการวิจัยดานเทคนิคในการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการ
ทดสอบและประเมินผลเครื่องยนต ยานยนต การเผาไหม และมลพิษยานยนตในการผลิตภัณฑเช้ือเพลิงตางๆ นอกจากนี้ยัง
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมในการประยุกตใชกาซธรรมชาติทางอุตสาหกรรมและยานยนต (NGV) ทั้งนี้เพื่อเปนการ
สนับสนุนการตลาดของธุรกิจ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑของ ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ผลิตภัณฑตางๆที่ออกกจําหนายภายใตช่ือ ปตท. จะผานการวิเคราะห ทดสอบ และประเมินผล ดานประสิทธิภาพ 
สมรรถนะ และมลพิษจากหองปฏิบัติการเครื่องยนตทดสอบมาเปนอยางดี 

นอกจากนี้ งานวิจัยที่สําคัญของสถาบันวิจัยฯ ไดแก การวิจัยเพื่อสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงสะอาด
และใชเปนเชื้อเพลิงทดแทน โดยวิจัยและพัฒนาการใชกาซธรรมชาติอัด (Compressed Natural Gas) กับยานพาหนะหรือรูจักกัน
ในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซึ่งสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดในระดับหนึ่ง และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ จึงมีการขยายผลเพื่อใชกับรถยนตโดยสาร ขสมก. และรถแท็กซี่ เนื่องจาก NGV มีราคาต่ํากวาน้ํามันเบนซินและดีเซล
มาก ทั้งนี้ การใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงจะตองติดตั้งชุดอุปกรณควบคุมการใชกาซธรรมชาติในรถยนตเบนซิน (Conversion 
kit) เพื่อใหสามารถใชสลับไปมาระหวางกาซธรรมชาติกับน้ํามันเบนซินได สวญ. จึงไดทําการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการ
ปรับปรุงชุดอุปกรณดังกลาวใหเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ พรอมทั้งคิดคนและพัฒนาอุปกรณจายเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกสสําหรับยานยนตกาซธรรมชาติ เพื่อลดตนทุนคาดัดแปลงติดตั้งชุดอุปกรณกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตและได
นําชุดอุปกรณที่คิดคนดังกลาวมาใชกับรถทดสอบ 100 คัน  พบวามีประสิทธิภาพเทียบเทากับชุดอุปกรณจากตางประเทศ แต
ราคาถูกกวา เหมาะสําหรับการนํามาใชในประเทศ ทั้งยังไดรับอนุสิทธิบัตรอีกดวย นอกจากนี้ ยังทําการศึกษาผลกระทบใน
เครื่องยนตดีเซลที่ปรับแตงเปนระบบเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel Engine) ตอการเผาไหม สมรรถนะเครื่องยนต และมลพิษ
ไอเสีย และไดดําเนินการสรางหองปฏิบัติการทดสอบมลพิษไอเสียของเครื่องยนต (Heavy Duty Engine Emission Test) เพื่อ
สนับสนุนและรองรับการขยายตัวดานการใชกาซธรรมชาติในภาคขนสงของประเทศ 

นอกเหนือจากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติในรถยนตและภาคอุตสาหกรรม  ปตท. ยังไดริเริ่มโครงการใหมๆ ใน
การนํากาซธรรมชาติมาใชใหหลากหลายยิ่งขึ้นในอีกหลายโครงการ เชน โครงการทดลองนํากาซธรรมชาติมาใชกับ รถไฟ 
เรือประมง เรือดวน และเรือขามฟาก ซึ่ง สวญ.  ไดมีสวนรวมในการทดสอบ   วิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการใชงานใน
โครงการเหลานี้  อีกทั้งนักวิจัยของ สวญ. ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการสัมมนา การฝกอบรม การใหความรู และการแกไขปญหา
การใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  

ปตท. ยังใหความสําคัญกับการใชพลังงานสะอาด ซึ่งเปนผลดีตอสิ่งแวดลอมและเปนแนวทางในการลดการพึ่งพา
พลังงานจากเชื้อเพลิงจากตางประเทศ โดยทําการประเมินผล และศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Solar Cell ณ สถานี
บริการน้ํามันของ ปตท. ทั้งยังไดดําเนินการในโครงการนํารอง การนํากาซธรรมชาติมาใชในระบบผลิตไฟฟา โดยใชเครื่องยนต
กาซและนําความรอนจากไอเสียมาทําความเย็น (Combined Heat and Power) ณ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนตัวอยางการอนุรักษพลังงาน การลดตนทุนดานพลังงาน การทดสอบประสิทธิภาพการ
ประหยัดพลังงาน เมื่อแลวเสร็จโครงการจะขยายผลไปสูการลดตนทุนการผลิตกระแสไฟฟา ขยายตลาดกาซธรรมชาติและขยาย
ผลในเชิงพาณิชยตอไป 
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4.2.5 วิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ไมเพียงแตจะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเทานั้น สวญ. ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดลอม จึงได
ดําเนินการวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดและปองกันผลกระทบของปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตอการดําเนินธุรกิจของ
กลุม ปตท. และชุมชนใกลเคียง โดยทําหนาที่คนควา วิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพดานสิ่งแวดลอมทั้งทางอากาศ น้ํา ดิน และ
กากของเสีย แกธุรกิจน้ํามัน ไมวาจะเปนคลังน้ํามันและสถานีบริการน้ํามัน ธุรกิจกาซฯ ปโตรเคมี และการกลั่น และอาคาร
สํานักงาน เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไขหรือลดผลกระทบจากสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด  ตลอดจน
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปองกัน แกไข ควบคุม ฟนฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรมของกลุม ปตท. ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เชน งานวิจัยประเมินมลพิษทางอากาศ เชน สารอินทรียระเหย (VOCs) และไฮโดรเจนซัลไฟด งานวิจัย
มลพิษทางดินและน้ําใตดินบริเวณคลังน้ํามัน และ การพัฒนาแบบจําลองการกระจายมลพิษทางอากาศสําหรับโรงแยกกาซฯ เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการปองกันมลพิษอยางละเอียดและแมนยํา กรณีเกิดเหตุการณจริง จะเปนเครื่องมือที่นําไปสูการปองกันและ
แกไขกรณีฉุกเฉินตางๆ ไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานที่ยึดมั่นตอความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม อันเปนการเสริมภาพลักษณที่ดีของ ปตท. ตอสังคม 

4.2.6 แผน การติดตามวิเคราะหเทคโนโลยี และวิจัยธุรกิจ 

แผนและบริหารงานวิจัย เปนสวนที่สําคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาของ สวญ. โดยจัดทําแผนวิจัยและ
พัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Roadmap) และดําเนินการควบคุมติดตามในการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจัยตางๆ และสราง
เครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเสริมสรางความรูดานปโตรเลียม 
ปโตรเคมี ผลการศึกษาวิจัยที่เช่ือถือได บูรณาการและสรางสรรคผลงานวิจัยอันจะเปนหนทางในการสรางมูลคาและโอกาสทาง
ธุรกิจในเชิงรุก นอกจากนี้ยังดําเนินการสํารวจตลาด ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาและผูบริโภคใน ผลิตภัณฑและบริการ 
ที่ครอบคลุมธุรกิจหลักของ ปตท.   ประเมินและสํารวจภาพพจนองคกรอยางตอเนื่อง   เพื่อที่จะนํามาใชประกอบการวางแผน
ธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการธุรกิจใหสนองความตองการของลูกคาและผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังศึกษาและวิจัย 
ทางดานตลาด ธุรกิจ   สังคม วิเคราะหทางการเงิน ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร และสายโซคุณคาผลิตภัณฑ  เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินโครงการวิจัย และสนับสนุนแผนและกลยุทธองคกร  โดยมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมให ปตท. และ
บริษัทในกลุม ปตท. ใหสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดี  อีกทั้ง ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอองคกรและ
หนวยงานภายในอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยความมุงมั่นในการ
พัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ (High Performance Organization) ตอไป 

อนึ่ง ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาดานพลังงานอยางตอเนื่องและมีเปาหมายที่จะนําไปสูความมั่นคงดานพลังงานของ
ประเทศ สวญ. จึงไดมีการติดตามเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อทราบทิศทาง และแนวโนมดานพลังงานอยางใกลชิด เพื่อเตรียม
ความพรอมกอนที่จะพัฒนานํามาใชในเชิงพาณิชย เชน เช้ือเพลิงชีวภาพ กาซธรรมชาติเหลว การสังเคราะหนํ้ามันจากกาซฯ 
(Gas-to-Liquids) การสังเคราะหน้ํามันจากชีวมวล (Biomass-to-Liquids) การแปลงขยะเปนพลังงาน (Waste to Energy) 
ไฮโดรเจนจากกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อใชประโยชนในเซลลเช้ือเพลิงในลักษณะ Co-Generation  พลังงานนิวเคลียร 
พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานลม เปนตน รวมทั้งเปนศูนยบริหารจัดการความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเปน
ประโยชนตองานวิจัย กลุมธุรกิจ และกลุมบริษัท ปตท. และใหขอมูลเทคนิคแกลูกคาและผูบริโภค เปนการสรางความเขาใจและ
ความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑและบริการของ ปตท. นอกจากนี้ ยังมีการบริหารทรัพยสินทางปญญา สิทธิประโยชน และเงื่อนไขใน
การรวมมือกับสถาบันและบุคคลตางๆ รวมทั้งดูแลเรื่องสิทธิบัตรผลงานวิจัยของ สวญ. อีกดวย 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)                                                                                                                            สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาที่ 147 

นอกจากงานวิจัยและพัฒนา สวญ. ไดจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอมและชุมชน และยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบของ
สถาบันวิจัยฯ ใหสูงขึ้นจนไดรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 (ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบ
และหองปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ที่ผานมา 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 106 คน โดยมีคาใชจายในชวงที่
ผานมาเปนดังนี้ 

                                               หนวย : ลานบาท 

ป 2548 ป 2549 ป 2550 9 เดือนป 2551 

202.22 289.31 526.02 620.08 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
2.1.1 ความเปนมา 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2521 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักดานปโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม อยางไรก็ตามภายใตสภาวะการ
แขงขันที่สูงขึ้น รัฐบาลไดเล็งเห็นความจําเปนในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการแปรรูปการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 
2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย โดยใหจัดตั้ง บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภาครัฐคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท.ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 51 ให ปตท.คงสถานะ
เปนบริษัทน้ํามันแหงชาติและไดรับสิทธิพิเศษตามสถานะ  ดังกลาว รวมท้ังใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมกํากับดูแล
ในดานนโยบายของ ปตท. จนกวาพระราชบัญญัติบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติจะมีผลใชบังคับ จนปจจุบันเมื่อมีการปรับโครงสราง
หนวยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน 

ปตท.แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดภายใตพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจัดตั้งบริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,000 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนแตเพียงผูเดียว/1 ทั้งนี้ นับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งดังกลาว ปตท.
ไดรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด สินทรัพย และพนักงานทั้งหมดจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยเพื่อให ปตท.สามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมีการตราพระ
ราชกฤษฎีกาเมื่อ พ.ศ. 2544 ใหคงอํานาจ สิทธิ และประโยชนของ ปตท. ตามที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยมีอยูตาม
พระราชบัญญัติการปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ โดยกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชนดังกลาว สิ้นสุดลงเมื่อ 
ปตท.สิ้นสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณ และตอมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา 
โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. 
ไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. เชน การ
สํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดินของ
บุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่ง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการ
และเลขานุการ  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม 2550  ไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (“พรบ.การ
ประกอบกิจการพลังงาน”) โดยกิจการกาซธรรมชาติ รวมถึงโครงขายระบบกาซธรรมชาติของ ปตท. จะอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายฉบับนี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใชแลว จะมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) 
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งไดแกไฟฟาและกาซธรรมชาติ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต 

                                                           
/1 ปตท. ไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนําบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดในสวนที่เกี่ยวกับ

สภาพและการจัดตั้งบริษัทมาบังคับใช 
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และการใชอสังหาริมทรัพยของผูรับใบอนุญาต ดังนั้นเมื่อ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  
คณะกรรมการกํากับกิจการฯ จะเปนผูมีอํานาจหนาที่ตางๆ ซึ่งรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการประกาศเขตระบบ
โครงขายพลังงานในสวนของธุรกิจกาซธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกํากับดูแลการใชอํานาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แตทั้งนี้เพื่อใหการประกอบ
กิจการพลังงานของ ปตท. สามารถดําเนินงานไดตอไป ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.ประกอบกิจการพลังงานจึงบัญญัติใหพระราช
กฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2544  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ 
(ฉบับที่ 2) มีผลใชบังคับกับ ปตท. ตอไป จนกวา ปตท. จะไดรับใบอนุญาตตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท เปนหุนสามัญ 2,857,245,725 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท โดยเปนทุนที่ออกและชําระแลว 28,240,566,250  บาท เปนหุนสามัญ 2,824,056,625 หุน 

2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปท่ีผานมา 
ป 2547 

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

 : เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กับกลุม
ผูผลิตกาซธรรมชาติ แหลงอาทิตย ไดแก บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด และบริษัทโมเอโกะไทยแลนด จํากัด โดยมีปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตาม
สัญญา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลาอยางนอย 20 ป โดยคาดวาจะเริ่มสงกาซธรรมชาติ ประมาณ
ตนป พ.ศ. 2550 

กุมภาพันธ : ปตท. แลกหุนสามัญเดิมในโรงกลั่นบางจากทั้งหมดเปนใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย 
(Depository Receipt : DR) ในอัตรา 10 : 5 สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 20.01 
เปนรอยละ 9.28 และจะลดลงเปนรอยละ 6.20 เมื่อผูถือหุนกูใชสิทธิแปลงสภาพ DR หุนกูเปนหุนสามัญ
ทั้งหมด (Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาหามขาย (Silent Period) 18 เดือนนับตั้งแตวันแรกที่ทําการซื้อขาย 
DR คือต้ังแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 

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

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“ไทยออยล”) เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไทยออยลไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และ
ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2547 ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) จํานวนรวม 1,017,679,564 หุน ในราคาหุนละ 32 บาท  
เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนวันแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกัน ปตท. 
ไดจําหนายหุนทั้งหมดในบริษัทไทยลูบเบส จํากัดและบริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด ใหกับไทยออยล และนํา
เงินที่ไดทั้งหมดมาซื้อหุนไทยออยลในราคา IPO ทําให ปตท. สามารถรักษาสัดสวนการถือหุนในไทยออยล
หลังเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดใกลเคียงระดับเดิมคือรอยละ 49.54 
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 : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญารวมทุนกับบริษัทในกลุมธุรกิจปโตรเคมีคือ บริษัทปโตรเคมี
แหงชาติ จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) จัดตั้งบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด โดยมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 40:20:20:20 ตามลําดับ เพื่อ
กอสรางโรงงานและดําเนินการผลิตสารฟนอลปริมาณ 200,000 ตันตอป 

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

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

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

กรกฎาคม  : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 ไดมีการจัดตั้งบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด โดยเปนการรวมทุนระหวาง ปตท., 
บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) (ซึ่งตอมาได
ควบรวมเปนบริษัทใหมช่ือ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548)  
และบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) โดยไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี 
จํากัด (PTTUT)  ขึ้น เพื่อดําเนินโครงการกอสรางโรงงานผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา (Utilities) ใหกับ
ผูถือหุน รวมถึงบริษัทในเครือของผูถือหุนและโรงงานบริเวณใกลเคียง  

 : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน
โครงการทอสงกาซฯ ไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต โดยโครงการจะไดรับสิทธิและประโยชนตาม
หลักเกณฑกิจการที่ใหความสําคัญเปนพิเศษ 

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

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

 :  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที แอ็ลเอ็นจี จํากัด เพื่อประกอบกิจการใหบริการและ
จัดการ เกี่ยวกับการปฏิบัติการและบํารุงรักษาทาเรือขนถายกาซธรรมชาติเหลว (LNG) คลังสํารอง LNG และ
โรงเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุน 100% 

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

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

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

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษัท กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จํากัด ไดลงนามสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ เพื่อใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสาํหรับโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแกงคอย จังหวัด 
สระบุรี  รวมกําลังการผลิตทั้งสิ้น 1,468 เมกะวัตต ในชวงป 2550-2575 โดยมีความตองการใชกาซธรรมชาติ 
เฉลี่ยประมาณ 125 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2550 และ เพิ่มเปน 250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแต ป 2551 
เปนตนไป 

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

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

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

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบใหการสงเสริมการ
ลงทุนกับโครงการตางๆ 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 ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจในการเขารวมทุนกับกระทรวงการคลังในฐานะผูมีสิทธขาดในการจัดหาผูรวมลงทุนตาม
แผนฟนฟูกิจการของบริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เพื่อที่ ปตท. จะสามารถเขา
ตรวจสอบสถานะและมูลคาของ TPI และบริษัทยอยไดอยางละเอียดครบถวน โดยในเบื้องตนคาดวา
กระทรวงการคลังจะจัดสรรหุนให ปตท. รอยละ 30 ทั้งนี้ การเขารวมลงทุนใน TPI จะทําให ปตท.สามารถใช
ธุรกิจของ TPI ในปจจุบันเปนฐานในการขยายการลงทุนของ ปตท. ไปสูธุรกิจปโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 
Integrated) และจะมุงเนนการใชประโยชนจากศักยภาพของธุรกิจที่เกื้อกูลกัน  

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

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษัทยอยของบริษัท ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดขายหุนทั้งหมดรอยละ 40 ที่ถือในบริษัท New 
Links Energy Resources Limited (New Links) ใหกับบริษัท Encore Int’l Limited (Encore) ไดรับคาหุนและ
คาเงินชดเชยรวมเปนเงินทั้งสิ้น 236.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทาประมาณ 9,102 ลานบาท ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 38.33 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลคาที่ซื้อมาในป 2544 ที่ 226.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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(เทียบเทาประมาณ 9,898 ลานบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 43.73 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการที่
ผานมา PTTEPO ไดรับเงินปนผลทั้งสิ้น 33 ลานเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา 1,419 ลานบาท) การขายหุนครั้งนี้ 
เปนการดําเนินตามนโยบายของ ปตท. ที่ตองการให ปตท.สผ. เนนการลงทุนโดยตรงในแหลงปโตรเลียม
แทนการลงทุนผานบริษัท โฮลดิ้ง 

เมษายน : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดลงนามในสัญญาระหวางผูถือหุนรวมกับบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด 
(มหาชน) (NPC) และบริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) จัดตั้งบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มาร
เก็ตติ้ง จํากัด (PTTPM) ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่
รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจดานการตลาดทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑโพลีเมอร 
ของกลุมบริษัทในเครือ ปตท. ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบและบริการ 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการการตลาดการจัดจําหนายและการบริหารตัวแทนจําหนายเพื่อ
สรางความแข็งแกรงทางการตลาดใหกับผลิตภัณฑโพลิเมอร 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษัทยอยของ PTTEPO ไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหลงกาซธรรมชาติชามส (Shams) ของโครงการ
โอมาน 44 กับรัฐบาลของรัฐสุลตานโอมาน โดยมีแผนที่จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติที่อัตราการผลิต 50 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน และคอนเดนเสทที่อัตรา 3,000 บารเรลตอวัน ทั้งนี้ ถือวาเปนผลสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของ 
ปตท.สผ. ที่สามารถขายกาซธรรมชาติใหแกประเทศในตะวันออกกลางไดเปนครั้งแรก 

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

 : เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด (PTTPE) 
ซึ่ง ปตท.และบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) รวมทุนจัดตั้งในสัดสวน 50:50 ขยายกําลังการผลิต 
Ethane Cracker จาก 410,000 ตันตอป เปน 1,000,000 ตันตอป คงขนาดกําลังการผลิตของโรงผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (LDPE) ที่ 300,000 ตันตอป และกอสรางโรงงาน LLDPE ขนาดกําลัง
การผลิต 400,000 ตันตอป ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 944 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีอัตราหนี้สินตอทุน 1:1 คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.ประมาณ 236 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยประมาณไตรมาส 1 ป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษัทยอยของ PTTEP ME ไดลงนามสัญญา
เพื่อการสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กับ National Iranian Oil 
Company (NIOC) ซึ่งเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหราน โดยไดรับสิทธิในการ
สํารวจและพัฒนาเปนระยะเวลา 25 ป รวมทั้งเปนผูดําเนินการและถือสัดสวนทั้งหมดในโครงการสํารวจและ
พัฒนาปโตรเลียมแปลงซาเวห (Saveh) ซึ่งเปนแปลงสํารวจบนบก มีพ้ืนที่ประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 
การลงทุนครั้งนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน
ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
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พฤษภาคม : เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ซึ่งสงผลให 
ปตท.มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจํานวน 27,972,457,250 บาท แบงออกเปน 2,797,245,725 หุน มูลคาหุนที่ตราไว
หุนละ 10 บาท และในวันเดียวกัน ปตท.ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทอีกจํานวน 400,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 27,972,457,250 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 28,372,457,250 บาท แบงออกเปน
จํานวน 2,837,245,725 หุน โดยการออกหุนใหมจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท.จะออกและเสนอขายใหแกกรรมการผูจัดการใหญ 
ผูบริหาร พนักงานปตท. และ พนักงาน บริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. 
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของ ปตท.ประจําป 2548 

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

 : เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (RRC) และบริษัท สตาร
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) ซึ่ง ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 และ 36 ตามลําดับ ในขณะที่ 
CTTC ถือหุนใน SPRC รอยละ 64 โดยโครงสรางของการควบรวมกิจการจะอยูในรูปแบบของการแลกหุน 
โดยมี RRC เปนบริษัทหลัก ทั้งนี้ ภายหลังการแลกหุนแลวเสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุนผาน CTTC) จะ
ถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวมในสัดสวนรอยละ 62 และ 38 ตามลําดับ และสนับสนุนใหนําหุนของ
บริษัทที่ควบรวมเสนอขายตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย คาดวาจะดําเนินการทํา IPO แลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 ทั้งนี้ ปตท.มีแผนจะลด
สัดสวนการถือหุนในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุนที่ ปตท. ถือบางสวน เพื่อทําให
สัดสวนการถือหุนของ ปตท.และ CTTC อยูในระดับเทากันที่ประมาณรอยละ 35 ซึ่งจะทําให 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 กับ
บริษัทกลุมผูขายซึ่งประกอบดวย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) 
ซึ่งเปนบริษัทในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท. จะเริ่มรับ
กาซฯ ในชวงกลางป 2551 ในปริมาณเริ่มตนเทากับ 270 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนเวลา 10 ปแรก และ 250 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวง 6 ปถัดไป อยางไรก็ตามปริมาณซื้อขายกาซฯ จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นไดถึง 
470 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในชวงป 2553 - 2555 ในกรณีที่มีปริมาณสํารองกาซฯ รองรับ สําหรับระดับราคา
กาซฯ จะอยูใกลเคียงกับระดับราคาเฉลี่ยของกาซฯ ในอาวไทย 

 : เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดลงนามสัญญาซื้อหุน (Stock Purchase Agreement) ในสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 59.94 กับบริษัท โปโก โอเวอรซีส โพรดักช่ัน บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ
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บริษัท โปโก โพรดิวซิ่ง (Pogo Producing Company) เพื่อจะเขาซื้อหุนทั้งหมดของกลุมบริษัทโปโกใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหุนทั้งหมดในบริษัท ไทยโป จํากัด และหุนรอยละ 46.34 ในบริษัท บี 8/32 
พารทเนอร จํากัด ซึ่งตามขอตกลง กลุมผูซื้อจะขายหุนรอยละ 10 ของสินทรัพยของกลุมโปโกที่ไดมาใหกับ
บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่บริษัท พลังโสภณสอง จํากัด ไดสละสิทธิที่จะเขาซื้อ
หุนกอนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทําใหในที่สุดแลวสัดสวนการรวมทุนของ PTTEPO ใน
โครงการ B 8/32 & 9A จะเปนรอยละ 25.0 โดยสัมปทานปโตรเลียมแปลง B8/32 อยูในอาวไทย ครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันผลิตปโตรเลียมประมาณวันละ 98,800 บารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบ สวนสัมปทานปโตรเลียมแปลง 9A อยูในอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 
ดังนั้น การเขาซื้อหุนครั้งนี้ จะทําให ปตท.สผ.เกิดรายไดจากการขายปโตรเลียมทันที และจะทําใหปริมาณ
สํารองปโตรเลียมพิสูจนแลว (Proved reserves) เพิ่มขึ้นประมาณ 52 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ ทั้งนี้ การ
เขาซื้อหุนครั้งนี้ จะบรรลุผลสําเร็จหลังจากไดรับอนุมัติจากรัฐบาลไทย 

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบบริษัท 
ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มี
นโยบายที่จะปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกิจปโตรเคมีเพื่อสรางความชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจของ
บริษัทในเครือ และนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในการวางแผนเชิงกลยุทธระหวาง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซื้อไดลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 
4 และสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติเพิ่ม สําหรับโครงการบงกช กับกลุมผูรวมทุนในฐานะผูขาย ประกอบดวย 
บริษัท ปตท. สํารวจและ ผลิต ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท โททาล อีแอนดพี ไทยแลนด และบริษัท บีจี 
เอเชีย แปซิฟค พีทีอี จํากัด เพื่อขยายพื้นที่พัฒนาภายใตสัญญาซื้อขายเดิมใหครอบคลุมพื้นที่ปจจุบันของ
โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากนี้ ปตทไดตกลงรับกาซธรรมชาติเพิ่มเติมเปนจํานวนทั้งสิ้น 61 พันลาน
ลูกบาศกฟุต และ ผูขายจะชําระเงินลวงหนาให ปตท. จํานวน 1,000 ลานบาท ณ วันลงนามทําสัญญา 

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

 : เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน
แปลงเมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กับบริษัท PT Medco E&P Merangin โดยมี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 39 ทั้งนี้ แปลงเมรางิน-1 มีพ้ืนที่ประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบนบก ทางใต
ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบื้องตน คาดวาแปลงเมรางิน-1 เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เปนน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 
ทั้งหมดที่บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ถืออยูจํานวน 8,483,000 หุน คิดเปนจํานวนประมาณรอย
ละ 1.03ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ในราคาหุนละ 58 บาท คิดเปนเงินทั้งสิ้น 492,014,000 บาท 
ภายหลังการซื้อหุนดังกลาว ทําใหปตท. ถือหุน TOC ทั้งสิ้น ในสัดสวนรอยละ 49.99 

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

 : เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดลงนามในสัญญา
แบงปนผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสํารวจปโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพมา 
โดยมี ปตท.สผ.อ. เปนผูดําเนินการ และถือสัดสวนทั้งหมด ทั้งนี้ แปลง M11 ต้ังอยูในอาวเมาะตะมะ มีพ้ืนที่
ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขารวมทุนดังกลาว สอดคลองกับนโยบายของ ปตท.ที่ตองการให 
ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพื่อเพิ่มสัดสวนปริมาณสํารองปโตรเลียม และรองรับความตองการ
พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้น 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ไดมี
มติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง TOC กับบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) และอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของ TOC จาก 8,211,500,000 บาท เปน 8,211,410,000 บาท โดยตัดหุนที่ยังไมออกจําหนายทั้งหมด
จํานวน 9,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งจะทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงเทากับทุนชําระ
แลว  

 : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ได
มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหวาง NPC กับบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) 

 : เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลกัมพูชา ใหเขารวมในสัญญาแบงปนผลผลิต 
(Production Sharing Contract) ในโครงการกัมพูชา B นอกชายฝงประเทศกัมพูชา โดย ปตท.สผ.อ. จะเปน
ผูดําเนินการและถือสัดสวนรวมทุนรอยละ 30 ทั้งนี้ โครงการกัมพูชา B มีพ้ืนที่ประมาณ 6,551 ตาราง
กิโลเมตร และติดกับพื้นที่คาดเกี่ยวไทย-กัมพูชา ทางดานทิศตะวันออก จากการประเมินดานธรณีวิทยา
เบื้องตน คาดวาแปลง B เปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเปนกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 

 : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจาก
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) จํานวนประมาณ 100-120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชลงทุนในโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ BCP โดย ปตท.
ตกลงที่จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 14-16 บาทตอหุน ซึ่งราคาจองซื้อสุดทายจะปรับตามผลของการ
ตรวจสอบสถานะสุดทาย อนึ่ง ภายหลังจากการเขาลงทุนใน BCP ดังกลาว ปตท. จะมีสัดสวนการถือหุนใน 
BCP (รวมหุนที่ถือผานบริษัท สยามดีอาร จํากัด) ไมตํ่ากวารอยละ 25 แตไมเกินรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดที่
จดทะเบียนและเรียกชําระแลว 

 :    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมีมติอนุมัติดําเนินโครงการโรง
แยกกาซฯ หนวยที่ 6 ขนาด 700-800 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดยใชเงินลงทุน 24,045 ลานบาท เพื่อผลิตอีเทน
เปนวัตถุดิบใหเพียงพอกับความตองการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษัท พีทีที โพลิเอทิลีน จํากัด 
(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได 630,000-737,000 ตัน/ป โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตัน/ป 
NGL 160,000-180,000 ตัน/ป คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 1/2552 

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

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ปตท.รวมลงนามกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนสง 
จํากัด (บขส.) ในบันทึกความเขาใจรวมเพื่อดําเนินโครงการติดตั้งอุปกรณและดัดแปลงใช NGV ทั้งใน
รูปแบบของการติดตั้งอุปกรณใชกาซ NGV เพิ่มเติมใหเปนระบบเชื้อเพลิงรวม (Diesel Dual Fuel : DDF) 
และ การดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลเดิมใหเปนระบบเชื้อเพลิง NGV อยางเดียว (Dedicated NGV)   ในรถ
โดยสารประจําทาง ขสมก. รวมทั้งสิ้น 1,000 คัน และในรถโดยสารประจําทาง บขส. จํานวน 30 คัน  

กันยายน : ในวันที่ 12 กันยายน 2548 ปตท.ไดแจงไปยัง Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอ
ยกเลิกบันทึกความเขาใจรวมสําหรับการควบรวมบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และ 
กับ บริษัท สตาร ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) (SPRC) เนื่องจากไมสามารถหาขอยุติรวมกันในสาระสําคัญบาง
ประการในการทําสัญญาควบรวมกิจการไดตามเปาหมายและกําหนดเวลาที่วางไว อยางไรก็ดี การรวม
ปฏิบัติการกลั่นระหวาง RRC และ SPRC ยังคงถือปฏิบัติตอไปตามสัญญาที่มีอยูในปจจุบัน โดย ปตท. ยังคง
ถือหุน RRC และ SPRC รอยละ 100 และ รอยละ 36 ตามลําดับ 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. รวมลงนามในกรอบความรวมมือ
ดําเนินการทดลองรวม 3 ฝาย เพื่อนํากาซธรรมชาติที่เปนผลพลอยไดจากการผลิตปโตรเลียม ณ ฐานผลิต
หนองตูม-เอ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการเอส 1  ซึ่ง ปตท.สผ.เปนผูดําเนินการอยู ไปใชประโยชนโดยการแปร
สภาพใหอยูในรูปของ LNG เพื่อแปรสภาพใหเปน CNG สําหรับจําหนายใหผูบริโภคใชทดแทนน้ํามัน
เช้ือเพลิงในภาคขนสงตอไป  โดยโครงการทดลองมีมูลคาประมาณ 130 ลานบาท 

ตุลาคม : ในวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ไดมีพิธีเปดตัวบริษัท พีทีทีโพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) อยางเปนทางการ ณ 
สํานักงานของบริษัท ช้ัน 11 อาคารสํานักงานพระโขนง ทั้งนี้ เปนการรวมทุนระหวาง ปตท.  บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และ บริษัทบางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจด
ทะเบียน 40 ลานบาท โดยมีสัดสวนการถือหุนระหวาง ปตท. NPC และ BPE ที่รอยละ 50:25:25 ตามลําดับ  

 : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัททอสงปโตรเลียมไทย จํากัด (มหาชน) (Thappline) ครั้งที่ 1/2548 และ 
2/2548 ไดมีมติพิเศษให Thappline ทําการเพิ่มทุน จาก 4,177.5 ลานบาท เปน 8,479 ลานบาท โดยการออกหุน
บุริมสิทธิจํานวน 43.015 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท เพื่อใหบริษัทนําเงินจากเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระ
คาบริการรับลวงหนา (Tariff Prepayment - TPP) ใหแกผูถือหุนที่ยินยอมเพิ่มทุน ทั้งนี้ TPP ดังกลาวเปนเงิน
สนับสนุนที่ผูถือหุนไดใหแก Thappline ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคลอง ตามสัญญาการใชบริการขนสง
น้ํามันทางทอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ยอดหนี้ดังกลาวรวมดอกเบี้ยมีจํานวนประมาณ 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 สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน Thappline 
ไดเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 32.74 เปนรอยละ 31.4 

 : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด (ฟวเจอรพารค) ไดรวมลงนามในขอตกลง
การรวมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) 
สําหรับศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต  โดยโครงการมีกําลังผลิตความเย็น 2,150 ตัน และกําลังผลิตไฟฟา 4.9 
เมกกะวัตต ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 182 ลานบาท 
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 : เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด (TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษัทยอยของบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
(ปตท.สผ.) ซึ่งถือหุนอยูทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 26 คิดเปนจํานวน 73,060,000 หุน มูลคารวมทั้งสิ้น 2,300 
ลานบาท และในวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ ปตท.สผ.ไดมีมติอนุมัติให ปตท.สผ.อ.
ขายหุน TP ดังกลาวของ ปตท.ทั้งนี้ ปตท. ไดรับโอนหุน TP จาก ปตท.สผ.อ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548  

 :  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.สนับสนุนใหบริษัทโรงกลั่นน้ํามัน
ระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ดําเนินการกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในไตรมาส
แรก หรือตนไตรมาสที่สองของป 2549 รวมถึงการออกหุนใหมเพื่อระดมทุน พรอมกับการเสนอขายหุนเปน
ครั้งแรกใหแกประชาชนและพนักงานของบริษัท โดย ปตท.จะลดสัดสวนการถือหุนใน RRC ลงจากรอยละ 
100 เหลือไมเกินรอยละ 50 แตไมตํ่ากวารอยละ 45 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมัติการชําระเงินลงทุนใน TPI หลังจากไดรับ 
รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทาย ซึ่ง ปตท.และกลุมผูรวมลงทุนหลักไดดําเนินการ
รวมกันเสร็จสิ้นเรียบรอย กอปรกับคําสั่งของศาลลมละลายกลางเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งเห็นชอบให
ผูบริหารแผน TPI แกไขขอบังคับของบริษัทเพื่อใหผูบริหารแผนสามารถเรียกและจัดใหมีการประชุมสามัญ 
ผูถือหุน TPI หลังจาก TPI ออกจากแผนฟนฟูกิจการ เพื่อให ปตท. และกลุมผูรวมลงทุนหลักสามารถเสนอ
ตัวแทนเปนกรรมการเสียงขางมากของ TPI ตอไป  

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 บริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) และบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด 
(มหาชน) (TOC) ไดรวมกันจัดประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของทั้งสองบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับบริษัทใหมที่เกิดจากการควบบริษัท ระหวาง NPC และ TOC โดยที่ประชุมฯ อนุมัติใหใชช่ือบริษัท
ใหมวา บริษัท ปตท.เคมีคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น
จํานวน 11,311,410,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 1,131,141,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนของ PTTCH ใหแกผูถือหุนของ NPC และ TOC ที่มีช่ือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนของผูถือหุนของแตละบริษัท ณ วันที่ประชุมผูถือหุนรวมโดยจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนใน
อัตราสวน หุน NPC 1 หุนตอหุน PTTCH 1.569785330 หุน และหุน TOC 1 หุนตอหุน PTTCH 0.784892665 
หุน 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 NPC และ TOC ไดยื่นขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน
หุนสวนบริษัทไดรับจดทะเบียนควบรวมบริษัทเรียบรอยแลว ทั้งนี้ บริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทคือ PTTCH 
จะรับไปซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม
กฎหมายตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เปนตนไป และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพย 
PTTCH เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 และเริ่มทําการซื้อขายบน
กระดานหลักตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2548 

 : เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ปตท. และบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (BCP) ลงนามความรวมมือ
ขยายสถานีบริการกาซ NGV อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงในรถยนต  
บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคาน้ํามัน  โดย ปตท.จะเปนผูลงทุนกอสรางสถานีบริการ NGV  ในสถานี
บริการนํ้ามันบางจาก และ BCP จะใหการสนับสนุนสถานที่ที่จะเปนจุดบริการกาซ NGV และรับกาซ NGV 
จาก ปตท.เพื่อใหบริการแกลูกคาที่สถานีบริการน้ํามันบางจาก  ขณะนี้ ปตท.และ BCP จึงไดเริ่มการกอสราง
สถานีบริการกาซ NGV ในสถานีบริการน้ํามันของบางจากแลว 3 แหง ไดแก สถานีบริการน้ํามันบางจาก 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)           สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 

 สวนที่ 2 หนาที่ 29 
 

สาขากิ่งแกว  สาขานวลจันทร และสาขาราษฎรบูรณะ และเริ่มใหบริการกาซ NGV ไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 
2549 

 : เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ปตท.และผูรวมลงทุนทุกราย ไดแก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ธนาคาร
ออมสิน กองทุนรวมวายุภักษหนึ่ง ผูซื้อเพื่อกระจายหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และผูซื้อเพื่อกระจายหุนใหแก
เจาหนี้ ไดชําระเงินลงทุนใน TPI เรียบรอยแลว โดยเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท.จํานวน 20,270.25 ลานบาท 
คํานวณจากหุนสามัญของ TPI จํานวน 6,142.5 ลานหุน ในราคา 3.30 บาทตอหุน 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548  บริษัทผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด  (DCAP) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนของ ปตท. โดย 
ปตท.ลงทุนรอยละ 35 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ลงทุนรอยละ 35 และการไฟฟานครหลวง ลงทุน
รอยละ 30 ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายไฟฟาจํานวน 50 เมกกะวัตต และน้ําเย็น 12,500 ตันความเย็น  ซึ่งมีอายุ
สัญญา 25 ป มูลคาซื้อ/ขายรวมประมาณ 25,000 ลานบาท กับ บริษัททาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม 
จํากัด (บทม.) เพื่อใชทําระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากนี้ บริษัท 
DCAP ไดลงนามสัญญาซื้อ/ขายน้ําเย็นและไอน้ํากับ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อใชประโยชนใน
อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความตองการน้ําเย็นที่ 6,600 ตันความเย็น และความ
ตองการไอน้ําที่ 8.6 ตันตอช่ัวโมง 

2549 

มกราคม : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบเห็นชอบในหลักการในการยกเลิกสัญญา 
Operating Alliance ระหวางบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม 
รีไฟนนิ่ง จํากัด ( SPRC) ซึ่งจะมีผลถึงการยกเลิกการดําเนินการของบริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
(ARC) ตอไป และเห็นชอบการจัดทําขอตกลงหลัก (Head of Agreement) ระหวาง RRC และบริษัท อะโรเม
ติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) เกี่ยวกับแผนการลงทนุขยายงานของ RRC 

 : เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ดําเนินโครงการ
ระยะที่ 3 (Central Utility Project 2 : CUP2) โดยมี installed capacity สําหรับไฟฟา 126 เมกะวัตต และไอน้ํา 
(ปริมาณผลิตสุทธิ) 80 ตันตอช่ัวโมง วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 5,595 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนในสวน
ของ ปตท.ประมาณ 746 ลานบาท เนื่องจากความตองการของลูกคาบริษัทในเครือ ปตท. และลูกคารายอื่นๆ 
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชน ATC โครงการ CPX II ลูกคาอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง และการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศ เปนตน โครงการดังกลาวคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 3 ป 2550 

กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2549  ปตท. และ กฟผ.ไดรวมลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาน้ํา
พอง เพื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับโรงไฟฟาน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ซึ่งจะชวย
เสริมสรางความมั่นคงในการผลิตไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  โดยโรงไฟฟาน้ําพองของ 
กฟผ. จะใชกาซธรรมชาติ จากแหลงกาซน้ําพองและแหลงกาซภูฮอม (ที่ ปตท.ไดลงนามซื้อขายกาซธรรมชาติ
กับผูผลิตกาซแหลงภูฮอม ไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2548) เมื่อรวมปริมาณกาซธรรมชาติทั้งสองแหลง ปตท.
จะสามารถสงกาซธรรมชาติใหแกโรงไฟฟาน้ําพอง ไดเฉลี่ย 108 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน สัญญามีอายุ 16 ป 
นับตั้งแตป 2549 ถึงป 2564  โดยเริ่มสงกาซฯ ในเชิงพาณิชยต้ังแตเดือน ธันวาคม 2549 

 : เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ไดมีการลงนามในสัญญายกเลิกการรวมดําเนินการกลั่นในรูปแบบพันธมิตร 
(Operating Alliance - OA) ระหวาง บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตาร 
ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด (SPRC) เพื่อเปนการเพิ่มความคลองตัวในการขยายงานในอนาคตของแตละบริษัท 
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โดยใหมีผลบังคับในอีก 3 ปขางหนา หรือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เวนแตทั้งสองฝายจะตกลงใหการยกเลิกมี
ผลกอนวันดังกลาว 

 : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC)  และบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ไดรวมลงนามในขอตกลงในหลักการสําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการ Reforming Complex, Aromatics Complex และ Upgrading Complex 

 : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 ปตท. และบริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) ซึ่งเปนบริษัท
ช้ันนําที่ดําเนินธุรกิจดานการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมี ไดลงนามในบันทึกความเขาใจที่จะ
รวมกันศึกษาความเปนไปไดสําหรับการรวมลงทุนในโครงการผลิตสาร  Acrylonitrile และ  Methyl 
Methacrylate ที่กําลังการผลิต 200,000 และ 70,000 ตัน ตามลําดับในประเทศไทย รวมถึงการรวมกันศึกษา
ความเปนไปไดในการรวมลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีอื่นๆ  ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางความ
แข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของทั้งสองบริษัท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.เขาลงทุนในบริษัท บางจากปโตรเลียม 
จํากัด (มหาชน) (บางจาก) โดยการเขาซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูแปลงสภาพ  เพื่อโครงการปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ในวงเงินจํานวน 120 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในราคาหุนละ 14 บาท 

เมษายน : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท.มีมติใหเพิ่มเงินลงทุนในบริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด สําหรับ
สวนของ ปตท. จากเดิมจํานวน 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 56.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากราคาวัสดุและ
คากอสรางโรงงานผลิตสารฟนอลสูงขึ้น สงผลใหวงเงินลงทุนโครงการสูงขึ้นจากเดิม 200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 283.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนกูแปลงสภาพ 
(Subscription Agreement) ของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บางจาก) กับ บางจาก โดย ปตท.
จะเขารวมลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 14.00 บาทตอหุนและหุนกูแปลงสภาพที่ราคาแปลงสภาพ 14.00 
บาทตอหุน ทั้งนี้ การเขาลงทุนดังกลาวจะเกิดขึ้นพรอมกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ บางจาก ใหกับนัก
ลงทุนสถาบันอีกจํานวน 50 - 55 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2549  ภายหลังจากการ
ซื้อหุนดังกลาว สัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดี
อาร จํากัด) จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.6 ในปจจุบัน เปนประมาณรอยละ 30 

 : เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให ปตท. จัดต้ังบริษัทเพื่อใหบริการดาน 
โลจิสติกส (logistics) ครบวงจรสําหรับธุรกิจปโตรเคมีในกลุม ปตท. โดยมีเงินลงทุนรวมประมาณ 2,380 
ลานบาท โครงสรางหนี้สินตอทุนที่ 1 : 1 ไดรับผลตอบแทนโครงการ (IRR) ประมาณรอยละ16 ปตท. และจะ
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยประมาณไตรมาสหนึ่งของป 2552 

พฤษภาคม :  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) สําหรับการรวมลงทุนใน
โครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) จํานวน 2 ฉบับและลงนามใน
สัญญาการรวมทุน (JVA) จัดตั้งบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัดดังนี้ 
1) MOU สําหรับโครงการ AN ระหวาง ปตท. Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท 

Marubeni Corporation (Marubeni) เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร AN ที่กําลังการผลิต 200,000 ตันตอป
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โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวงตน
ป 2553 

2) MOU สําหรับโครงการ MMA ระหวาง ปตท.และ AKCC เพื่อดําเนินโครงการผลิตสาร MMA ที่กําลังการ
ผลิต 70,000 ตันตอป โดยใชผลิตภัณฑหลักจากโรงงาน AN ไดแก Acetone Cyanohydrin เปนวัตถุดิบใน
การผลิต โดยมสีัดสวนการลงทุนรอยละ 49 และ 51 ตามลําดับ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเริ่มการผลิตในชวง
ตนป 2553 และอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการ Poly Methyl Methacrylate กําลัง
การผลิต 25,000 ตันตอป โดยใช MMA เปนวัตถุดิบ 

3) JVA ระหวาง ปตท. AKCC และ Marubeni ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 47.5  47.5 และ 5 ตามลําดับ เพื่อ
จัดตั้งบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล  จํากัด (PTT Asahi Chemical Company Limited) ทุนจดทะเบียน
เบื้องตน 200 ลานบาท สําหรับดําเนินการเตรียมงานเบื้องตนของโครงการทั้ง 3  

ทั้งนี้ ในเบื้องตนคาดวาวงเงินลงทุนรวมของทั้ง 3 โครงการมีมูลคาประมาณ 484 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดชําระเงินลงทุนใหแกบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (บาง
จาก) จํานวนรวมทั้งสิ้น 4,515,120,000 บาท โดยเปนการซื้อหุนสามัญจํานวน 280,680,000 หุนในราคา14 
บาทตอหุน และหุนกูแปลงสภาพจํานวน 58,560 หนวยในราคา 10,000 บาทตอหนวย ซึ่งสงผลใหสัดสวนการ
ถือหุนของ ปตท.ใน บางจาก ทั้งโดยทางตรงและทางออม (ผานบริษัท สยาม ดีอาร จํากัด) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 
7.6 เปนรอยละ 29.75 

 : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ปตท.ไดลงนามรวมกับ Dawood Hercules Chemicals Limited แหงประเทศ
ปากีสถานในบันทึกความเขาใจรวม (MOU) ในหลักการสําหรับการรวมกันศึกษาและสํารวจโอกาสการรวม
ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจดานพลังงานในประเทศปากีสถาน รวมถึงการสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้งสอง
ประเทศ 

 : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท ปตท.ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB) โดยมีทุนจดทะเบียน
หุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท โดย ปตท.
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อเขาซื้อหุนทั้งหมดของบริษัทยอยของ ConocoPhillips Company (COP) ที่
ดําเนินธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทย 

 : เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ขยายโครงการ
ลงทุนเพื่อดําเนินโครงการ Central Utility 1-4 เปนวงเงินเพิ่มขึ้น 17,800 บาท ระหวางป 2549-2553 เนื่องจาก
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด ไดรับอนุมัติวงเงินลงทุนไปกอนหนานี้แลว 
10,420 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 28,220 ลานบาท คิดเปนเงินลงทุนสวนของ ปตท. 
ตามสัดสวนการถือหุนรอยละ 40 เทากับ 3,763.2 ลานบาท   

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 ปตท.ไดลงนามในสัญญาการซื้อหุน (Share Acquisition Agreement) และสัญญา 
ผูถือหุน (Shareholders Agreement) ในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
โดยสัญญาตางๆ ดังกลาวจะมีผลใชบังคับเมื่อคูสัญญาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับกอนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ 
ปตท.จะใชเงินลงทุนเพื่อถือหุนในบริษัท HMC ในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 250 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อหุนเพิ่มทุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของ HMC โดยที่การดําเนินการดังกลาวแลว
เสร็จในเดือนสิงหาคม 2549 อันจะมีผลให ปตท.เปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของ HMC และมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการบริษัทภายหลังการลงทุนปตท.มีแผนให HMC ดําเนินโครงการ Propane Dehydrogenation and 
Polypropylene (PDH/PP) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PP โดยมีกําลังการผลิต PDH และ PP  310,000 และ 300,000 
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ตันตอปตามลําดับ โดยใชโพรเพน 388,000 ตันตอป จากโรงแยกกาซฯ ปตท. เปนวัตถุดิบ ซึ่งโครงการ 
PDH/PP จะเริ่มดําเนินการใน ไตรมาส 2 ป 2552 

 : บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 520,000,000 หุน 
และหุนของ ปตท. ในฐานะผูถือหุนเดิม จํานวน 877,500,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนที่เสนอขายทั้งสิ้น
จํานวน 1,397,500,000 หุนตอประชาชนและนักลงทุนทั่วไป (IPO) ในราคาหุนละ 18 บาท และเมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยไดรับหุนสามัญของ RRC เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยหุน RRC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เปนตนไป ทั้งนี้ 
ภายหลังจากการเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนหุนสามัญของ RRC ซึ่งถือโดย ปตท.ไดลดลงจากเดิม 
2,274,989,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของหุนกอนการจัดทํา IPO เหลือจํานวน 1,397,489,154 หุน หรือ
คิดเปนรอยละ 49.99 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ RRC นอกจากนี้ RRC ไดจัดสรรหุนสวนเกิน
จํานวน 113,289,000 หุน เพื่อจัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันในประเทศ โดยการยืมหุน
ทั้งหมดจาก ปตท. และจะดําเนินการจัดหาหุนจํานวนดังกลาวเพื่อสงคืนใหแก ปตท. ภายใน 30 วันนับจาก
วันที่เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย   

 : เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ปตท. รวมกับบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  บริษัท 
ปตท. เคมีคอล จํากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ันส จํากัด (PTT-ICT) โดยมีทุนจดทะเบียนเบื้องตน 
150 ลานบาท แบงออกเปน 15 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยแตละบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 20 
เทากันทุกบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานสื่อสารและเทคโนโลยี (ICT) ทั้งหมด โดยผูรับบริการ
ในระยะแรกคือบริษัทผูถือหุนใน PTT-ICT อยู ณ ปจจุบัน รวมทั้งบริษัทในเครือของกลุม ปตท. 

 : เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานความเย็น โครงการศูนยราชการ
กรุงเทพมหานคร ถ.แจงวัฒนะ ระหวาง ปตท.  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) และ การไฟฟา
นครหลวง (กฟน.) โดย ธพส. ซึ่งเปนผูดูแลและพัฒนาโครงการศูนยราชการกรุงเทพมหานคร จะสงมอบที่ดิน
ให ปตท.และ กฟน. ซึ่งเปนผูใหบริการกอสรางโรงผลิตน้ําเย็นภายในพื้นที่โครงการ โดยจะเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย โดยจายน้ําเย็นใหโครงการฯ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2581 
เปนเวลา 30 ป  ปริมาณความตองการพลังงานความเย็น 8,700 ตันตอช่ัวโมง 

กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ปตท.ไดเขารวมลงนามในขอตกลงเบื้องตนกับบริษัท Pars LNG ซึ่งเปนบริษัท
รวมทุนระหวาง National Iranian Oil Company (NIOC) บริษัท Total Pars LNG Ltd. และ Petronas 
International Corporation Ltd. เพื่อนําเขากาซธรรมชาติเหลว (LNG) จากโครงการ Pars LNG ของสาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน ในปริมาณ 3 ลานตันตอป (ประมาณ 400 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน) จากขนาดโครงการทั้งหมด 
15 ลานตันตอป เปนระยะเวลา 20 ป โดยเริ่มนําเขาตั้งแตป พ.ศ. 2554 

 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยอีกจํานวน 71,393,400 หุน สงผลใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท.ใน RRC ลดลงจากรอยละ 
49.99 เปนรอยละ 48.75 

 :  บริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) และบริษัท สตารปโตรเลียม จํากัด (SPRC) ไดลงนามใน
สัญญา Agreement Encompassing Unwinding and Reinstatement Plan for the Operating Alliance  โดยมีผล
บังคับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 โดยสัญญาดังกลาวครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ RRC SPRC และ   บริษัท 
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อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด (ARC) ตองดําเนินการรวมกันเพื่อใหแผนการยกเลิกการปฏิบัติการกลั่นรวม 
พรอมกับแผนการดําเนินการใหแตละบริษัทมีความพรอมที่จะปฏิบัติการกลั่นโดยลําพัง (Unwinding Plan) 
บรรลุวัตถุประสงค 

 : เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ปตท. รวมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีพิธีลงนามใน
สัญญาอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสัญญารวมดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่กอสรางทาเทียบเรือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย กนอ.ไดอนุญาตให ปตท.ใชพ้ืนที่
โครงการทาเรืออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ 2 เนื้อที่ 755 ไร เปนเวลา 30 ป และรวม
พัฒนาทาเทียบเรือน้ําลึกระยะทางหนาทาประมาณ 1,000 เมตร เพื่อดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซ
ธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) การกอสรางมีกําหนดแลวเสร็จสิ้นป 2553 เพื่อรองรับการนําเขา
กาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG สนองความตองการกาซธรรมชาติในประเทศ โดยมีความสามารถรับ LNG 
นําเขาในระยะแรก 5 ลานตันตอป และสามารถขยายเปน 10 ลานตันตอป ในอนาคต 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ปตท. ไดชําระเงินคาซื้อหุนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (HMC) ในสัดสวน
รอยละ 41.443 โดยเปนการซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวน 12,900,685 หุนและซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมจํานวน 
2,806,373 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,089 ลานบาท 

 : คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให ปตท. 
ดําเนินการปรับโครงสรางธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนส โดยการจําหนายหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลิเอ
ทิลีน จํากัด (PTTPE) ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 11,500,000 หุน และหุนสามัญของบริษัท บางกอกโพลี
เอททีลีน จํากัด (มหาชน) (BPE) ที่ ปตท.ถืออยูทั้งหมดจํานวน 85,000,000 หุน ใหแกบริษัท ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) (PTTCH) ในวงเงินประมาณ 1,750,000,000 บาท และประมาณ 2,000,000,000 บาท 
ตามลําดับ และให ปตท.ซื้อหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) ที่ BPE ถืออยู
ทั้งหมดในสัดสวนรอยละ 25 คิดเปนจํานวน 100,000 หุน จาก BPE ในวงเงิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การ
จําหนายหุน PTTPE และ BPE ใหแก PTTCH จะกระทําไดภายหลังการไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ 
PTTCH 

 : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุนสามัญจํานวน 50 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 
100 

 :    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549  ปตท. ไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑอีเทนกับบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน 
จํากัด (PTTPE)   โดยมีปริมาณซื้อขายอีเทน  1,300,000-1,350,000 ตันตอป ที่ผลิตไดจากโครงการโรงแยก
กาซอีเทนและโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  ของ ปตท.  เพื่อใชเปนวัตถุดิบสําหรับโครงการอีเทนแครก
เกอรขนาดกําลังการผลิตเอทิลีน  1,000,000  ตันตอป    

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ปตท.ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท . ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท . จากเดิม 27,972,457,250 บาท  เปน 
28,046,004,250 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,600,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 ปตท.ไดลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (First 
Amendment Agreement) สําหรับโครงการยาดานา เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญา (Daily 
Contract Quantity หรือ DCQ) จากวันละ 525 ลานลูกบาศกฟุต เปนวันละ 565 ลานลูกบาศกฟุต (เพิ่มขึ้นวันละ 40 
ลานลูกบาศกฟุต) ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ปตท.ไดชําระเงินคาหุนสามัญของบริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จํากัด 
(PTTPM) จํานวน 100,000 หุน ราคาหุนละ 100 บาท ใหกับบริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
(BPE) คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการเขาซื้อหุนของ ปตท. ดังกลาว 
PTTPM มีสัดสวนการถือหุนโดย ปตท. และ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) รอยละ 75 และ 25 
ตามลําดับ 

ตุลาคม : ในวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ปตท.ไดโอนหุนสามัญของ PTTPE และ BPE ที่ ปตท. ถืออยูทั้งหมดจํานวน 
11,500,000 หุนและ 85,000,000 หุนตามลําดับ ใหแก PTTCH เรียบรอยแลว และไดรับชําระเงินคาหุน
ดังกลาวคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาทและ 2,000,000,000 บาทตามลําดับจาก PTTCH 
เรียบรอยแลวในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ภายหลังการจําหนายหุนดังกลาว มีผลให PTTCH เปนผูถือหุนรายใหญแต
เพียงรายเดียวใน PTTPE และ BPE ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของแตละ
บริษัท 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,046,004,250 บาท เปน 
28,049,256,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,804,925,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

2550 
กุมภาพันธ : เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเนื้อหาสาระสําคัญของพระราช
กฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนบางประการที่ บมจ.ปตท. ไดรับตาม
กฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย และกําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. 
เชน การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  
เหนือ  หรือขามที่ดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนของ
คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

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

 : เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เปน 
28,051,128,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,805,112,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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เมษายน : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให ปตท.ขยายอายุการใชงานทางบัญชี
ทรัพยสินของระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ต้ังแตรอบป 2550 เปนตนไป ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใชงานระบบทอสงกาซฯ และโรงแยกกาซฯ ของบริษัทที่ปรึกษาฯ โดยระบบทอสงกาซฯ 
หลักของ ปตท. จะขยายอายุการใชงาน จาก 25 ป เปน 40 ป  /โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 3 จาก 15 ป เปน 25 ป/ 
โรงแยกกาซฯ หนวยที่ 4 จาก 15 ป เปน 20 ป ทั้งนี้ การขยายอายุการใชงานดังกลาวจะมีผลใหคาเสื่อมราคา
ในชวง 15 ป นับจากเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป ลดลงปละประมาณ 1,256 ลานบาท 

 : ปตท. เริ่มจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ เอราวัณ ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 สวนแรก : เอราวัณ-
ระยอง-บางปะกง ซึ่งเปนทอสงกาซฯฝงตะวันออกเสนใหม ของ ปตท. ใหกับโรงไฟฟา และโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยในระยะแรกจะเริ่มจายกาซฯ ในปริมาณ 50-250 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และจะเพิ่มเปน 
700 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อทอสงกาซฯ จากแหลงอาทิตยและแหลงเจดีเอแลวเสร็จ ในตนป 2551 และ
เพิ่มสูงสุดเปน 1,900 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เมื่อติดตั้ง Compressor บนแทนพักทอ (PTT Riser Platform, 
PRP) แลวเสร็จในกลางป 2552 ซึ่งเทากับสามารถทดแทนน้ํามันเตาไดในปริมาณ 48 ลานลิตรตอวัน 

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เปน 
28,055,413,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,805,541,325 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ไดมีพิธีเปดระบบทอสงกาซธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครใต ซึ่งเปนทอ
สงกาซฯ ฝงตะวันตกเสนใหม ของ ปตท. โดยสามารถจายกาซฯ จากแหลงกาซฯ ในสหภาพพมา ใหกับ
โรงไฟฟาพระนครใต เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาทดแทนน้ํามันเตา เมื่อเดือนธันวาคม 2549 
ปจจุบัน ปตท. สงกาซฯ ใหกับโรงไฟฟาพระนครใต ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเทากับ
สามารถทดแทนน้ํามันเตาไดในปริมาณ 6.5 ลานลิตรตอวัน 

 : เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
เรื่องแผนการจัดหากาซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซึ่งรวมถึงแผนการจัดหากาซ
ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) จํานวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลานบาท รวมทั้งรับทราบ
ความกาวหนาในการดําเนินโครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ 
ปตท. และเห็นชอบในหลักการใหคาบริการ LNG Receiving Terminal ซึ่งประกอบดวย การใหบริการรับเรือ
นําเขา LNG ขนถาย เก็บรักษาและแปลงสภาพจากของเหลวเปนกาซ และขนสงเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติ
ของ ปตท. เปนสวนหนึ่งของราคา LNG โดยมอบหมายให สนพ. จัดทําหลักเกณฑการกําหนดราคา LNG 
รวมทั้งหลักเกณฑการกํากับดูแลคาบริการ LNG Receiving Terminal   

 : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด (PTTRB)  ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. ไดรับ
โอนธุรกิจคาปลีกน้ํามันในประเทศไทยภายใตเครื่องหมายการคา JET/Jiffy ของ ConocoPhillips Company 
(COP) ทั้งหมด ประกอบดวยเครือขายสถานีบริการ JET 146 แหง รานคาสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการ
ทั้งหมด คลังน้ํามัน และสินทรัพยที่เกี่ยวของอื่นๆ  มูลคารวมทั้งสิ้นประมาณ 281.38 ลานเหรียญสหรัฐ (หรือ
ประมาณ 9,758.5 ลานบาท  ณ อัตราแลกเปลี่ยน 34.681 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ)  ซึ่งมูลคาดังกลาวไดรวม
สิทธิการใชเครื่องหมายการคา JET และ Jiffy เปนเวลา 2 ป และรวมเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 ดวย 
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กรกฎาคม : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติใหการสนับสนุนการดําเนินการควบรวมบริษัท 
อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 
และการรับซื้อหุนคืนจากผูถือหุนของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบรวม เนื่องจาก ปตท. มีนโยบายที่จะ
ปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีและการกลั่น โดยการควบรวมกิจการระหวางบริษัทที่มี
ลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มีความตอเนื่องกันหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดความแข็งแกรง
และเสริมสรางความไดเปรียบทางดานตนทุน เพิ่มมูลคาในสายธุรกิจโรงกลั่นที่มีความเชื่อมโยงกับ              
อะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเนื่อง ปตท. ไดกําหนดบทบาทของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวมใหเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเนื่องของกลุม ปตท.  

 : เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมัติใหดําเนินการควบบริษัท และให
ดําเนินการโอนบัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหแกบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเริ่มทดลองจายกาซธรรมชาติจากแหลงพื้นที่พัฒนารวม ไทย-มาเลเซีย 
(Malaysia-Thailand Joint Development Area : JDA) ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติสงขลา ซึ่งเปนทอสงกาซ
ธรรมชาติเสนใหมของ ปตท. เพื่อสงกาซฯ ปอนใหโรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ.... และไดนําเสนอตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2550 เพื่อใหสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) พิจารณา และเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2550 สนช. ไดมีมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....  โดยรางพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ....ไดแยกงาน
นโยบาย งานกํากับดูแล และการประกอบกิจการพลังงานซึ่งประกอบดวยกิจการไฟฟาและกิจการกาซ
ธรรมชาติออกจากกัน เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีสวนรวมและมีบทบาทมากขึ้น 
เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงใน
ราคาที่เปนธรรมและมีคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ตอบสนองตอความตองการภายในประเทศและตอการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานขึ้น เพื่อกํากับดูแลกิจการพลังงานโดยกําหนดใหมี
หนาที่ปองกันการใชอํานาจผูกขาดโดยมิชอบ ใหการคุมครองผูใชพลังงานและผูไดรับผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการพลังงาน 

 :  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (Combined Heat and Power Producing 
Company Limited)  ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแลวเสร็จตามมติคณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2550  เพื่อดําเนินโครงการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดยระบบพลังงานรวมสําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร 
ถนนแจงวัฒนะ ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา 9.6  เมกกะวัตตและน้ําเย็น 12,000 ตันความเย็น กําหนดเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนกรกฎาคม 2551 ทั้งนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท และ ปตท. ถือหุน
รอยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เปน 
28,131,895,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,813,189,525 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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กันยายน : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ปตท. มีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนของบริษัท อะโรเมติกส 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) จากผูถือหุน
ของ ATC และ RRC ที่คัดคานการควบบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ATC และ RRC มีมติอนุมัติการควบบริษัท และการโอน
บัตรสงเสริมการลงทุนของบริษัท ไปใหบริษัทใหมที่เกิดจากการควบรวม 

 : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เปน 
28,156,549,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,815,654,925 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ตุลาคม : เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ปตท.ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (PTT INTER) โดยมีทุนจด
ทะเบียนหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ลานบาท เพื่อ
ดําเนินธุรกิจในลักษณะเปนตัวแทนของ ปตท.ในการลงทุนโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับกาซธรรมชาติ พลังงาน 
และธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องของ ปตท. รวมกับผูลงทุนอื่นทั้งในและตางประเทศ โดย ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 100 

พฤศจิกายน : เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ ระหวาง 
ปตท. กับ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจัดสงกาซฯให กฟผ. เพื่อมาใชใน
โรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวันละ 114 พันลานบีทียูตอวัน จากแหลงกาซ
ธรรมชาติจากพื้นที่รวม ไทย-มาเลเซีย ผานระบบทอในทะเลของ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จํากัด และระบบทอบนบกของ ปตท. เปนระยะเวลา 25 ป เริ่มตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลคาซื้อขาย
กาซตลอดอายุสัญญาคิดเปนเงินประมาณ 200,000 ลานบาท และในการจัดหากาซฯ สําหรับโรงไฟฟาจะนะ 
ในครั้งนี้ เปนการชวยใหประเทศลดการนําเขาน้ํามันเตาไดประมาณ 920 ลานลิตรตอป หรือเทากับ 23,000 
ลานลิตร ตลอดอายุสัญญา รวมมูลคาที่ประเทศสามารถประหยัดเงินตราจากการนําเขาน้ํามันเตาไดไมตํ่ากวา 
7,200 ลานบาทตอป หรือ 180,000 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา 

 : เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบใหตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน เปนกฎหมายใชบังคับ โดยนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานดังกลาวขึ้น
ทูลเกลา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  
11 ธันวาคม 2550 เปนตนไป 

 : เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท.ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE) ที่
ประเทศสิงคโปร เพื่อใชเปนตัวแทนในการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจปาลมและผลิตภัณฑตอเนื่องใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 เหรียญสิงคโปร รวมเปนเงิน 40 ลาน
เหรียญสิงคโปร หรือประมาณ 942.50 ลานบาท โดย ปตท.ถือหุนใน PTTGE รอยละ 100 

 : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เปน 
28,169,756,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,816,975,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 
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ธันวาคม : เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดตัดสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯไดพิพากษายกคําฟอง
ของมูลนิธิเพื่อผูบริโภคที่ใหเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจสิทธิประโยชนของบริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) พ.ศ.2544 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท 
ปตท.จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 และพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย วาดวยการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2544 สงผลใหบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ไมตองเพิกถอนจากการเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตอยางไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งให บริษัท ปตท.จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการแบงแยกทรัพยสินสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเพื่อวางระบบ
การขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมทั้งแยก อํานาจและสิทธิในสวนที่เปนอํานาจมหาชนของรัฐออกจากอํานาจ
และสิทธิของ บมจ.ปตท.ใหเสร็จสิ้นกอนการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดย ทรัพยสินตามคําพิพากษา ที่ ปตท.ตองโอนใหกระทรวงการคลัง
เปนทรัพยสินที่ได เนื่องจากการปโตรเลียมฯ ใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนและไดจายคาทดแทน
โดยใชเงินทุนของรัฐ  ไดแก ที่ดินเวนคืน 32 ไร ที่การปโตรเลียมแหงประเทศไทยโอนใหกับ ปตท.สิทธิการ
ใชที่ดินของเอกชนเพื่อการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอที่การปโตรเลียมฯโอนใหกับ ปตท. และ 
ทรัพยสินระบบทอสงกาซธรรมชาติ ประกอบดวยทอสงกาซ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณที่ประกอบเปนระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ อันเกิดจากการใชอํานาจมหาชนเหนือที่ดินของเอกชนเพื่อวางระบบดังกลาวในขณะที่
เปนการปโตรเลียมฯ และไดจายเงินคาทดแทนโดยอาศัยทรัพยสินของรัฐซึ่งการปโตรเลียมฯไดโอนแก  ปตท. 
นอกจากนี้ ศาลยังไดวินิจฉัยวา ใหปตท. ยังคงมีสิทธิในการใชที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผนดิน ที่
การปโตรเลียมฯเคยมีอยูตอไป โดยตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดินตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 24 วรรคสี่ ซึ่งเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะที่กําหนดเรื่องการจัดการสินทรัพย
ของรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพเปนบริษัท 

 : เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ไดมีพิธีลงนามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ แหลงยูโนแคล 123 ระหวาง ปตท. กับ
กลุมผูขาย ซึ่งประกอบดวย ปตท.สผ. บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และ บริษัท มิตซุย 
ออยล เอกซโปลเรชั่น จํากัด ทั้งนี้เพื่อนํากาซฯ มาใชเปนเชื้อเพลิงรองรับความตองการใชภายในประเทศที่
ขยายตัวอยางตอเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสําคัญของสัญญาเปนการรวมสัญญายูโนแคล 1 
และ ยูโนแคล 2/3 ที่มีอยูในปจจุบันเขาเปนสัญญาฉบับเดียวกัน ผลจากการรวมสัญญา จะทําใหปริมาณซื้อขาย
กาซฯ จะสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 740 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปน 1,240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ต้ังแตป 
2555 เปนตนไป    

 : เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนรวม ATC และ RRC มีมติอนุมัติรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ควบบริษัทและกิจการของบริษัทใหมที่เกิดจากการควบกันโดยผลของกฎหมาย  

: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550 ปตท.ไดลงนามในสัญญาซื้อหุนระหวาง ปตท. และบริษัท Toyo Thai Corporation 
(Toyo Thai) เพื่อซื้อหุนของบริษัทเอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (NPTC) 
จาก Toyo Thai ที่ถืออยูในสัดสวนรอยละ 40 คิดเปนจํานวน 168,490 หุน ในราคาหุนละ 166.1820 บาท รวม
เปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 28 ลานบาท โดยไดชําระเงินดังกลาวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และภายหลังการเขา
ซื้อหุนดังกลาว ปตท.และ PTTCH จะถือหุนใน NPTC ในสัดสวนรอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ ทั้งนี้ การเขา
ซื้อหุน NPTC ของ ปตท.ดังกลาวเปนไปตามนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและบริษัทใน
เครือเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธหลักของ ปตท. โดย ปตท.ประสงคจะขยายขอบเขตงานของ NPTC ใหเปน
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บริษัทกลางดานซอมบํารุงและวิศวกรรมสําหรับกลุม ปตท.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
ซอมบํารุงและวิศวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุมในอนาคต 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหวาง ปตท.และ ปตท.สผ. จากบริเวณพื้นที่ทางตอน
เหนือของโครงการอาทิตย (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ.จะเพิ่มอัตราการผลิตกาซธรรมชาตจิากบริเวณ
พ้ืนที่ดังกลาว เพื่อขายใหกับ ปตท.เพิ่มขึ้นประมาณ 120 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เปนระยะเวลา 3 ป โดยคาดวา
จะเริ่มผลิตกาซธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจดทะเบียนควบบริษัท จัดตั้งเปนบริษัทใหมคือ “บริษัท ปตท. 
อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) เขียนเปนภาษาอังกฤษวา “PTT Aromatics and Refining Public 
Company Limited” และมีช่ือยอคือ “PTTAR” โดยบริษัทใหมจะรับมาซึ่งทรัพยสิน หนี้ สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทโดยผลของกฎหมาย  และในวันเดียวกันนั้น ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไดรับหลักทรัพยของ PTTAR เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยเริ่มทําการซื้อ
ขายในวันแรกคือ วันที่ 2 มกราคม 2551  

 : เมื่อวันที่ 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เปน 
28,173,881,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,817,388,125 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

2551 

กุมภาพันธ  : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อขายกาซธรรมชาติเหลว 
(LNG) กับบริษัท กาตารแกส โอเปอเรติ้ง จํากัด เพื่อนําเขา LNG ภายใตสัญญาระยะยาวจากประเทศกาตาร ใน
ปริมาณ 1 ลานตันตอป ผานสถานีรับจาย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลมาบ
ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยคาดวาจะดําเนินการกอสรางสถานีแลวเสร็จในป 2554  

 : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาการดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา ไอน้ําและน้ําปราศจากแรธาตุ กับบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) โดย ปตท.จะเปนผูลงทุน
ดําเนินโครงการผลิตสาธารณูปการ เพื่อผลิตจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับหนวยผลิตของโรงกลั่นเดิมและ
รองรับการขยายโครงการ Hydro Cracking Unit ใหมของบางจาก และบางจากจะรับผิดชอบในการจัดหาพื้นที่
ให ปตท. สรางและดําเนินการโรงไฟฟาไดตลอดอายุโครงการฯ โดยโรงไฟฟาจะใชระบบผลิตไฟฟาแบบ
พลังงานรวม Combine Heated and Power (CHP) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง ประกอบดวยเครื่องกังหัน
กาซฯ จํานวน 2 ชุด มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 25 เมกกะวัตต เครื่องผลิตไอน้ําจากไอเสีย (Heat Recovery 
Steam Generator) มีกําลังผลิต 90 ตันตอช่ัวโมง โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยได ภายในชวงไตร
มาสที่ 2 ของป 2552 

 : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการลงนามสัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากแหลงสิริกิต์ิ ในปริมาณไมเกิน 3 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน เพื่อนํามาใชประโยชนในโครงการ NGV โดยเริ่มรับกาซธรรมชาติจริง ต้ังแตวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2551 และสามารถจะรับกาซฯ ไดตอไป จนถึงวันที่กาซฯ หมดหลุม  

 : เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
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ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,173,881,250 บาท  เปน 
28,181,884,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,818,188,425 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

มีนาคม : เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ปตท., บริษัท Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษัท Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดลงนาม Shareholders Agreement ในการดําเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile 
(AN) และ Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท., AKCC และ Marubeni ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 48.5, 48.5 และ 3 ตามลําดับ มูลคาเงินลงทุนประมาณ 760 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีกําลังการผลิต
AN 200,000 ตันตอป และ MMA 70,000 ตันตอป สัดสวนหนี้สิน : ทุน ที่ระดับ 1:1 สถานที่ต้ังโครงการอยูที่
มาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดวาจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชยในไตรมาสที่ 4 ป 2553 

 : เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไดเริ่มจายกาซธรรมชาติเขาระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. 
ที่อัตราการผลิตเริ่มแรก 80 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และสามารถจายกาซในอัตรา 330 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ไดต้ังแตวันที่ 25 เมษายน 2551 

 : เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,181,884,250 บาท  เปน 
28,184,770,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,818,477,025 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

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

มิถุนายน : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,184,770,250 บาท  เปน 
28,188,783,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,818,878,325 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษ ไดมีการลงนามในสัญญาให ปตท.ใชที่ราชพัสดุ พรอมชําระ
คาตอบแทน ทั้งนี้สืบเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให ปตท. 
แบงแยกทรัพยสินในสวนที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สิทธิการใชที่ดินเหนือที่ดินของเอกชนเพื่อวาง
ระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ รวมถึงทรัพยสินที่ประกอบกันเปนระบบขนสงปโตรเลียมทางทอใหแก
กระทรวงการคลังโดยให  ปตท. ยังคงมีสิทธิใชที่ราชพัสดุดังกลาวตอไป  แตตองจายคาตอบแทนเปนรายได
แผนดินตามที่กระทรวงการคลังกาํหนด ซึ่ง ปตท. และกรมธนารักษไดรวมกันสํารวจและตรวจสอบทรัพยสิน
ที่จะดําเนินการแบงแยก และไดมีการลงนามบันทึกการแบงแยกและสงมอบทรัพยสินดังกลาว เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2551 ทั้งนี้ ปตท. สามารถใชทรัพยสิน ซึ่งเปนที่ราชพัสดุมีกําหนดเวลา 30 ป ต้ังแต 1 มกราคม 2551 
ถึง 31 ธันวาคม 2580 ซึ่งปตท.จะตองชําระคาตอบแทนการใชที่ราชพัสดุยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2544 ถึง 31 ธันวาคม 2550  
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 : เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลงเบื้องตนในการซื้อกาซธรรมชาติจากแหลง M9 
ในประเทศสหภาพพมา ในปริมาณ 240 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน โดยไดเริ่มเจรจารายละเอียดในสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ เมื่อ 27 สิงหาคม 2551 คาดวาจะลงนามสัญญาไดภายในตนป 2552  

 : เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,188,783,250 บาท  เปน 
28,190,528,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,819,052,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

สิงหาคม : เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ไดจําหนายหุนบริษัท พีทีที โพลิเมอรมารเก็ตต้ิง จํากัด (PTTPM) จํานวน 100,000 
หุนคิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท ใหแกบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) 
ในราคาตอหุนตามมูลคาตามบัญชี (Book Value) ของหุน PTTPM ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551 คิดเปนมูลคา 
58,318,438.00 บาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันและความรวมมือทางธุรกิจภายในกลุม ปตท. ภายหลัง
การจําหนายหุน ปตท., IRPC, PTTCH จะถือหุน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50, 25,25 ตามลําดับ 

กันยายน : เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ  ปตท .  ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ  ปตท .  จาก  28,190,528,250 บาท  เปน 
28,240,478,250 บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,824,047,825 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 : เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ปตท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ ปตท. ออกใหแกกรรมการผูจัดการใหญ  ผูบริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหนงงานของ ปตท. จาก 2,824,047,825 บาท เปน 28,240,566,250 
บาทแบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,824,056,625 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

ธันวาคม : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ปตท.ไดรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข
ดําที่ ฟ.47/2549 และหมายเลขแดงที่ ฟ.35/2550 ใหสํานักงานศาลปกครองทราบเกี่ยวกับการสงมอบทรัพยสิน
ของการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (“การปโตรเลียมฯ”) ที่ตองแบงแยกตามคําพิพากษาใหกับกรมธนารักษ 
โดยในสวนที่ดินเวนคืนของการปโตรเลียมฯ นั้น ปตท. ไดดําเนินการรวมกับกรมธนารักษและกรมที่ดินในการ
ดําเนินการจดทะเบียนแกไขและเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธิ์) ใหกระทรวงการคลังเสร็จ
สิ้นแลวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ปตท. ไดยื่นคํารองรายงานสรุปการดําเนินการตามคําพิพากษาตอศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อรายงานใหศาลฯ ทราบถึงการดําเนินการตามคําพิพากษาของผูถูกฟองคดีและขอใหศาลฯ พิจารณา
การดําเนินการตามคําพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 4 และหนวยงานที่เกี่ยวของและมีคําสั่งตามที่
ศาลฯ เห็นสมควรตอไป  

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบันทึกไวในคํารองของ ปตท. ดังกลาวขางตนความวา 
“........ พิเคราะหแลวเห็นวา ผูถูกฟองคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามคําพิพากษา
เปนที่เรียบรอยแลว........”   
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ปตท.เปนบริษัทที่ประกอบกิจการกาซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดําเนินธุรกิจการสํารวจ

และผลิต การจัดหา การจัดจําหนายและการคาระหวางประเทศสําหรับผลิตภัณฑน้ํามันและปโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจ
การกลั่นและปโตรเคมีในประเทศ และดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ โดย ณ วันที่ 30  กันยายน 2551 ปตท.
มีการลงทุนในบริษัทตางๆ จํานวนรวม 45 บริษัท 

 โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. แบงออกเปนธุรกิจหลักและธุรกิจการลงทุน ดังตอไปนี้ 

2.2.1 ธุรกิจหลัก 
2.2.1.1 กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษัทในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ เปนผูประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร 
ครอบคลุมต้ังแตการสํารวจและผลิต การจัดหาจากทั้งในและตางประเทศ การขนสงกาซธรรมชาติทางทอ การแยกกาซธรรมชาติ 
การจัดจําหนายและการลงทุนในบริษัทในกลุมที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาซธรรมชาติทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ การสํารวจและ
ผลิตกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. ดําเนินการโดยบริษัทยอย คือ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย 

2.2.1.2 กลุมธุรกิจน้ํามัน  

การดําเนินงานของกลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. สามารถจําแนกไดเปน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

(1) การจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing) โดยครอบคลุมการตลาดคาปลีก การตลาดพาณิชย การตลาด
ตางประเทศ และผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 

(2) การคาระหวางประเทศ (International Trading) ไดแก การนําเขาและการสงออกน้ํามันดิบ/คอนเดนเสท และ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑปโตรเคมีดวย 

นอกจากนี้ กลุมธุรกิจน้ํามันของ ปตท. ยังมีการลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันทั้งในและตางประเทศ 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 
ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นซึ่งอยูภายใตการดูแลของกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นของ ปตท.  

และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสายการเงินและบัญชีองคกร
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กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ 

ธุรกิจปโตรเคม ี
บจ. พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บมจ. ปตท. เคมิคอล จํากัด (PTTCH) /1 49.30% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. พีทีที ฟนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44% 
บจ.  อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส (APS)         40.00% 
บมจ.ไออารพีซี (IRPC) /1    36.26% 
ธุรกิจการกลั่น 
บมจ.ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น( PTTAR)/148.66%  
บมจ. ไทยออยล (TOP) /1                 49.10% 
บจ. สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปโตรเลียม (BCP)  /1 29.75% 

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

ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม) 
ν การลงทุนและการรวมทุน 

การคาระหวางประเทศ (International Trading)
ν น้ํามันดิบ/คอนเดนเสท 
ν ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
ν ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

การจัดจําหนายผลติภัณฑน้ํามัน (Oil Marketing)
ν ตลาดคาปลีก  
ν ตลาดพาณิชย 
 

บจ.พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00% 
บจ.ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 100.00% 
บจ. พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล (PTT INTER) 100.00% 
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1  65.55% 
บจ.ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยูทิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP)            35.00% 
บจ.ไทยออยลเพาเวอร (TP)  26.00% 
บจ. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร (RPCL) 15.00% 
 

ธุร
กิจ

หล
ัก 

การ
ลงทุ

นใน
บร

ิษัท
ตา
งๆ

 

อื่นๆ 
บมจ. ทิพยประกันภัย (TIP) /1          13.33% 
บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ (Enco) 50.00% 
บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส (PTTICT) 20.00% 

บจ.ปตท.คาสากล (PTTT)       100.00% 
 

บจ.ปตท.(กัมพูชา) (PTTCL) 100.00% 
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 100.00% 
บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00% 
บจ. ปตท.กรีนเอ็นเนอรยี่ (PTTGE) 100.00% 
บจ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00% 
บจ.ไทยลูบเบล็นดิ้ง (TLBC) 48.95% 
บจ.ปตท.มารท (PTT Mart) 49.00% 
Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) 45.00% 
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 40.00% 
บจ.ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (PA (Thailand)  35.00% 
บจ.ทอสงปโตรเลียมไทย (THAPPLINE) 33.19% 
บจ.บริการน้ํามันอากาศยาน (IPS) 16.67% 
PetroAsia (Huizhou) (PA (Huizhou)) 25.00% 
PetroAsia(Maoming) (PA(Maoming)) 20.00% 
PetroAsia  (Shantou) (PA (Shantou)) 15.00% 
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) /1 7.06% 
บจ.ขนสงน้ํามันทางทอ (FPT) 2.76% 

บมจ. ปตท. 

กลุมธุรกิจน้ํามัน 

โครงสรางการดําเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษัทในกลุม 

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

            ขอมูล ณ 30 กันยายน 2551 ทั้งนี้ ปตท.มีการลงทุนโดยการถือหุนทางตรงในบริษัทตางๆ รวมทั้งสิ้น 45 บริษัท   
            /1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 8 บริษัท 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้  

สวนที่ 2 หนาที่ 45 

 
2.3 โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ 
 
 

รอยละ 
การถือหุน 

ป 2548 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 
(ตรวจสอบ) 

9 เดือนป 2551 
(สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

ณ 30 ก.ย. 51 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
1. ผลิตภัณฑกาซฯ บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ) - 178,518.61 18.64 187,092.98 14.78 215,511.81 13.88 211,939.34 12.50 
 บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 29,387.75 3.07 30,643.34 2.42 33,569.36 2.16 29,826.77 1.76 
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP)  /1 33,435.99 3.49 40,870.67 3.23 44,083.34 2.84 41,372.21 2.44 
 บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 2,605.46 0.27 3,291.75 0.26 3,768.28 0.24 3,195.77 0.19 
 หัก รายไดคากาซ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (30,377.44) (3.17) (37,981.76) (3.00) (41,000.61)    (2.64) (41,657.25) (2.46) 
 หัก  คาภาคหลวงและคาตอบแทนสําหรับปโตรเลียม - (8,981.95) (0.94) (12,848.71) (1.02) (12,529.15) (0.81) (13,928.85) (0.82) 
รวมรายไดจากผลิตภัณฑกาซ   204,588.42 21.36 211,068.27 16.67 243,403.02 15.67 230,747.99 13.61 
2. ผลิตภัณฑน้ํามัน บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 582,883.80 60.86 804,365.55 63.55 1,041,941.44 67.09 1,249,689.58 73.71 
 บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 32,921.60 3.44 45,468.59 3.59 46,680.50 3.01 62,502.45 3.69 
 หัก รายไดคาน้ํามันดิบ ปตท.สผ.ขายให บมจ.ปตท. - (25,644.32) (2.68) (31,719.29) (2.51) (34,739.73) (2.24) (50,525.11) (2.98) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 19,196.90 2.00 23,393.95 1.85 28,721.29 1.85 37,482.81 2.21 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 1,277.65 0.13 2,080.86 0.16 3,290.41 0.21 3,469.24 0.21 
 บจ. รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) 49.00 196.90 0.02 298.71 0.02 306.12 0.02 339.06 0.02 
 กลุม Subic Bay 100.00 12,624.41 1.32 14,413.67 1.14 15,762.72 1.01 17,175.60 1.01 
 บมจ.โรงกลั่นน้ํามันระยอง (RRC) /2 28,435.17 2.97 12,288.59 0.97 - - - - 
 บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก (PTTRB) 100.00 0.00 - 0.00 - 14,498.81 0.93 22,005.78 1.30
รวมรายไดจากผลิตภัณฑน้ํามัน   651,892.11 68.07 870,590.63 68.78 1,116,461.56 71.89 1,342,139.41 79.17 
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โครงสรางรายไดของ ปตท. และบริษัทยอย แบงตามสายผลิตภัณฑ (ตอ) 

ป 2548 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2549 
(ปรับปรุงใหม) 

ป 2550 
(ตรวจสอบ) 

9 เดือนป 2551 
(สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 

รอยละ 
การถือหุน 
ณ 30 ก.ย. 51 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. ผลิตภัณฑปโตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุมธุรกิจน้ํามัน) - 52,678.03 5.50 68,345.37 5.40 59,707.56 3.84 53,407.95 3.15 
 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) /3 5,323.54 0.56 106.77 0.01 - - - - 
 บจ.พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง (PTTPM) 50.00/4 6,941.29 0.72 21,748.13 1.72 24,572.17 1.58 22,715.24 1.34 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 49.30 2,733.31 0.29 28,670.06 2.26 33,129.79 2.13 - - 
 บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส (HMC) 41.44 - - 3,390.87 0.27 6,984.40 0.45 6,589.99 0.39 
รวมรายไดจากผลิตภัณฑปโตรเคมี  - 67,676.17 7.07 122,261.20 9.66 124,393.92 8.01 82,713.18 4.88 
4. ผลิตภัณฑสาธารณูปโภค บจ.ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น (DCAP) 35.00 - - 298.00 0.02 544.01 0.04 438.14 0.03 
 บจ. พีทีที ยูทีลิตี้ จํากัด (PTTUT) 40.00 - - 369.25 0.03 617.29 0.04 - - 
 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 49.30 - - 2,940.87 0.23 2,410.16 0.16 - - 
 บจ. ปตท.ธุรกิจคาปลีก  100.00 - - - - 1,887.74 0.12 - - 
รวมรายไดจากผลิตภัณฑสาธารณูปโภค  - - - 3,608.12 0.29 5,459.20 0.35 438.14 0.03 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม (PTTEP) /1 1,997.45 0.21 2,928.09 0.23 3,295.05 0.21 2,952.60 0.18 
บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH)/5 49.30 115.19 0.01 2,032.48 0.16 1,407.92 0.09 - - 
บ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) :TTM-T 50.00 - - 1,386.98 0.11 1,171.81 0.08 1,075.82 0.05 
บ.ทรานส ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) :TTM-M 50.00 - - 69.81 0.01 68.40 0.00 58.56 0.0 
บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - 39.70 0.00 46.38 0.00 35.48 0.0 
บ.พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส (PTTPL) 100.00 - - - - 9.31 0.00 43.03 0.0 
บ. ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP) 35.00 - - - - 1.82 0.00 - - 
บ.รีเทล บิซิเนส อัลไลแอนซ (RBA) - - - - - - - 7.62 0.00 
บจ.ปตท. ธุรกิจคาปลีก (PTTRB)/6 100.00 - - - - 87.83 0.01 2,871.79 0.17 

5. รายไดจากการใหบริการ 

บมจ.ปตท.(หนวยธุรกิจน้ํามัน) - - - - - - - 646.41 0.04 
รวมรายไดจากการใหบริการ  - 2,112.64 0.22 6,457.06 0.51 6,088.52 0.39 7,691.31 0.45
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ  - 926,269.34 96.72 1,213,985.28 95.91 1,495,806.22 96.31 1,663,730.03 98.14
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ป 2548 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2549 

(ปรับปรุงใหม) 
ป 2550 

(ตรวจสอบ) 
6 เดือนป 2551 

 (สอบทาน) ผลิตภัณฑ/บริการ ดําเนินการโดย 
รอยละ 

การถือหุน 
ณ 30 มิ.ย. 51 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

6.  อื่นๆ  - - - - - - - -
6.1  รายไดอื่นๆ  - 9,434.98 0.99 15,294.94 1.21 12,346.22 0.79 12,706.24 0.75
6.2 กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน  - 0.69 0.00 9,924.88 0.78 5,392.38 0.35 1,251.93 0.07
6.3 กําไรจากการจําหนายหนวยเงินลงทุน  - - - 7,130.48 0.56 8,428.00 0.54 - -
6.4 ผลตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  - 322.74 0.03 321.59 0.03 - - - -
รวมรายไดอื่นๆ   9,758.41 1.02 32,671.89 2.58 26,166.60 1.68 13,958.17 0.82
7.  สวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนฯ  - 21,651.26 2.26 19,139.45 1.51 31,080.23 2.00 17,638.18 1.04
  - 957,679.01 100.00 1,265,796.62 100.00 1,553,053.05 100.00 1,695,326.38 100.00

 /1     ปตท.ถือหุน ปตท.สผ. ป 2548,  2549, 2550  และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในสัดสวนรอยละ 66.32 , 66.13, 65.73 และ 65.55 ตามลําดับ 
 /2     ตั้งแตวันที่ 5 พ.ค. 49 RRC เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ทําใหสัดสวนการถือหุนของ ปตท. ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 48.75 
         และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปน  บริษัทรวม 

                   /3      วันที่ 2 ต.ค. 49 จําหนายหุนสามัญ BPE ที่บริษัทถืออยูทั้งหมดให PTTCH 
                   /4    วันที่ 27 ส.ค. 51 ปตท. ไดขายหุนสามัญ PTTPM ในสัดสวนรอยละ 25 ใหกับ IRPC  ทําให ปตท. ถือหุนใน PTTPM ในสัดสวนรอยละ 50 
     /5     วันที่ 9 พ.ย. 50 บริษัทถือหุนใน PTTCH 49.80 % ทําใหเปลี่ยนสถานะจากบริษัทยอยเปนบริษัทรวม 
     /6     บริษัท PTTRB จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 
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2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ  
แผนการลงทุนในอนาคตของ ปตท. สวนใหญยังคงมุงเนนการลงทุนในกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ ซึ่ง

เปนการลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของความตองการใชกาซธรรมชาติ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากกาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งประมาณการวาความ
ตองการใชไฟฟาในชวง 5 ปขางหนา (2552-2556) จะมีความตองการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 ตอป ดังนั้น ปตท.จึงตองวาง
แผนการจัดหากาซธรรมชาติใหเพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมถึงการลงทุนเพิ่มใน โครงการ LNG 
Receiving Terminal และระบบเครือขายทอสงกาซธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสอดคลองกับ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2564 (PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และเปนไปตามแผนแมบท
ระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 ซึ่งใชเปนกรอบในการลงทุนกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก
จํานวนรวม 14 โครงการ ไดแก โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 บนบกและในทะเล โครงการทอสงกาซธรรมชาติไทร
นอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือและพระนครใต โครงการทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 4 บนบก เปนตน ทั้งนี้จะทําให ปตท. มี
ความสามารถในการสงกาซฯ ในทะเลและบนบกเพิ่มขึ้นอีก 1,900 และ 2,600 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตามลําดับ โดยโครงการตาง 
ๆ ตามแผนแมบทฯ จะมีผลตอบแทนการลงทุนในสวนของทุนตลอดอายุโครงการ (Internal Rate of Return on Equity, IRROE) 
รอยละ 12.5 

 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติและเกิดประโยชนสูงสุดตลอดสายผลิตภัณฑ ตลอดจนเปน
การสนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีจากขั้นตนสูขั้นกลางและขั้นปลาย ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกกาซอีเทน 
และโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติ หนวยที่ 6 ซึ่งมีขนาดกําลังการแยกกาซฯ 800 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนประมาณรอยละ 12-15) เพื่อผลิตกาซอีเทนสําหรับเปนวัตถุดิบใหกับโครงการอีเทนแครกเกอรขนาด 
1,000,000 ตันตอป ของบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ
สนับสนุนการขยายธุรกิจปโตรเคมีของบริษัทในกลุมไปยังธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลายดวย นอกจากนี้ ปตท.ไดสงเสริมและ
สนับสนุนการใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) เนื่องจากกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่
สะอาดและไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม  

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท.   
 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจตางๆ ทั้งในสวนของการลงทุนใหม การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเขา
ซื้อขายหุนหรือซื้อขายกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบดังนี้ แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การลงทุนที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มและใหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร การเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับบริษัท โดยการลงทุนนั้น
อาจจะเปนการลงทุนโดย ปตท. หรือผานบริษัทในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและศักยภาพของแตละบริษัทนั้นๆ เปน
สําคัญ   

 นโยบายของ ปตท.ท่ีเก่ียวของกับกลุมธุรกิจปโตรเคมี      
• การดําเนินธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท. เริ่มแรกเปนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐ ซึ่งขณะนั้นรัฐมีนโยบายสงเสริม

การลงทุนและมุงเนนการพัฒนาธุรกิจปโตรเคมีในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา และเนื่องจากการลงทุนดังกลาวตองใชเงิน
ลงทุนจํานวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหนวยงานของรัฐจึงเปนแกนนําในการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน 
โดยจัดตั้งบริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) (NPC) ซึ่งใชอีเทนและโพรเพนจากกาซธรรมชาติ เปนวัตถุดิบ(Gas Base) ใน
การผลิตสารโอเลฟนสและตอมา ไดมีการจัดตั้งบริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ATC) ซึ่งใชผลิตภัณฑจาก
คอนเดนเสทเปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะโรเมติกสและ บริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) (TOC) ใชแนฟทาเปนวัตถุดิบใน
การผลิตสารโอเลฟนส (Liquid Base) และในสวนขยายกําลังการผลิตของ TOC ซึ่งใชอีเทนจากกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ โดยที่
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การดําเนินธุรกิจจะแบงสายลักษณะธุรกิจตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเปน Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบงตาม
ผลิตภัณฑ เชน สายโอเลฟนสและสายอะโรเมติกส ซึ่งสายของผลิตภัณฑปโตรเคมีสามารถผลิตผลิตภัณฑตอเนื่องตั้งแตขั้นตนน้ํา
ถึงปลายน้ํา ทั้งนี้ การที่จะใชวัตถุดิบชนิดใดเปนวัตถุดิบในการผลิต หรือการที่จะเลือกผลิตผลิตภัณฑตัวใด จะตองมีการกําหนด
กอนการเริ่มดําเนินการกอต้ังบริษัท กอสรางโรงงาน ตลอดจนเลือกเทคโนโลยีที่จะใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากการลงทุนตองใชเงินจํานวนมาก  

• ในการดําเนินการที่ผานมา การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีของ ปตท.มีการลงทุนทั้งในสวนของ ปตท.และการลงทุน
โดยผานบริษัทรวมและบริษัทในเครือ ลักษณะการทําธุรกิจเปนลักษณะปกติทั่วไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสรางการถือ
หุนภายในกลุม ปตท. นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดังกลาวขางตน ปตท.มีการกําหนดทิศทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจ
โดยพยายามสรางกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งเพื่อสรางความ
ชัดเจนและปองกันความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวา 
 1. ราคาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ มีลักษณะเปน Commodity มีราคาตลาดอางอิงจากแหลงตางๆ ลักษณะการซื้อขาย
เปนการอางอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับทั่วไป 
 2. ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุมปโตรเคมีของ ปตท.เปนไปบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส 
โดยจัดทําเปนสัญญาระยะยาว ที่มีเงื่อนไขเปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ 
 3. มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการบริหารจัดการที่โปรงใสผานคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) 
ของแตละบริษัท มีการคานอํานาจการบริหารจัดการโดยผานคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูอนุมัติการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ใน
กรณีเปนบริษัทมหาชนจํากัด) ที่จะดูแลและรักษาผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย  
 4. มีการจัดโครงสรางในการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทที่ชัดเจน เชน การที่ ปตท.มีทิศทางและนโยบายในการควบ
รวมกิจการระหวางบริษัทที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกันเขาดวยกัน  

• ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจปโตรเคมีและบริษัทในเครือ เพื่อใหสอดคลองกับ 
กลยุทธหลักของ ปตท. โดยภายใตกลุมธุรกิจปโตรเคมี แบงออกเปน 

1. สายโอเลฟนสที่ ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based value chain) โดยกําหนดใหมีการรวมบริษัทที่มีลักษณะ
การดําเนินกิจการหรือมีผลิตภัณฑที่คลายกัน มีกระบวนการผลิตไมซับซอน และลักษณะของผลิตภัณฑหลักเปน Commodity 
เชน ในกลุมธุรกิจปโตรเคมีจะมีการปรับโครงสรางกลุมธุรกิจในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบงสายลักษณะ
ของวัตถุดิบและ Value chain ซึ่งไดดําเนินการควบรวมกิจการระหวาง NPC และ TOC (ปจจุบันคือ บริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด 
(มหาชน)) เพื่อเปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีสายโอเลฟนสที่ใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ (Gas based value chain) 
โดยมุงเนนสายเอทิลีนเปนหลัก เพื่อรองรับและเปนการตอยอดธุรกิจกาซธรรมชาติของกลุม ปตท. เปนลําดับแรก และเพื่อใหมี
ความเชื่อมโยงในการสงตอวัตถุดิบสําหรับการขยายงานของปโตรเคมีขั้นตอเนื่องของ บริษัท ปตท. เคมิคอล 

2.  สายธุรกิจบริการ (Strategic Support Business) เปนธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงและความไดเปรียบคูแขงขันในเชิงการคาใหแกทั้งกลุม ปตท. 

3. สาย Specialties และ Engineering Plastic เปนธุรกิจที่มี Value Chain การทําธุรกิจตอเนื่องไปยังสาย Engineering 
Plastic เชนธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate แมวามีกระบวนการผลิตซับซอน แตยังคงสามารถซื้อลิขสิทธิ์จากเจาของ
เทคโนโลยี เพื่อดําเนินการผลิตไดเอง เชน ธุรกิจสาย Phenol , Polycarbonate 

4. สายธุรกิจรวมทุน (Joint Venture) เปนธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตซับซอน และไมสามารถซื้อลิขสิทธจากเจาของ
เทคโนโลยีได จึงตองอาศัยผูรวมลงทุนที่เปนเจาของเทคโนโลยี หรือเปนกิจการที่ผูถือหุนตองการลงทุนรวมกับ ปตท. โดยตรง 
เนื่องจาก ปตท. มีศักยภาพในเรื่องวัตถุดิบ แตทั้งนี้ผลิตภัณฑหลักจะไมเปนผลิตภัณฑที่เหมือนกับผลิตภัณฑหลักของบริษัทใน
กลุมอื่น ซึ่ง ปตท. จะพิจารณาการลงทุน ทั้งในสวนของการลงทุนใหม และ/หรือการซื้อกิจการ 
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 สําหรับสายอะโรเมติกส ไดดําเนินการปรับโครงสรางทางธุรกิจแลวเสร็จเพื่อใหเกิด Synergy ระหวางกัน โดยการ
ควบรวมกิจการระหวางบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) หรือ RRC และ บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) หรือ ATC  เปนบริษัทใหมช่ือวา “บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PTTAR เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2550 เพื่อใหเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจโรงกลั่นและปโตรเคมีสายอะโรเมติกสและผลิตภัณฑตอเนื่องของ ปตท. 

 

  
 

 
 

กลุมธุรกิจปโตรเคมี 

สายโอเลฟนสท่ีใชวัตถุดิบจากกาซธรรมชาติ
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 สวนที่ 2 หนาที่ 2 

1. ปจจัยความเสี่ยง 

ปตท. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอก โดยถือวาการบริหารความเสี่ยงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตองมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงไดกําหนดเปนนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร (Enterprise Risk Management) ที่
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม และมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทําหนาที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับความเสี่ยงในระดับองคกรจะมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ผานคณะกรรมการจัดการคณะตางๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยูภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยถือเปนหนาที่รับผิดชอบของทุกหนวยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งมีการระบุไวอยางชัดเจนในคําบรรยายหนาที่งาน (Functional Description) ของทุกหนวยงาน 

จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่ปรากฏในปที่ผานมาไดรับการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งรวมกับปจจัยเสี่ยงใหมที่ไดดําเนินการภายใตแผนบริหารความเสี่ยงในป
ปจจุบัน ปตท. จึงทําการปรับปรุงหัวขอปจจัยเสี่ยงที่ปรากฏตอผูลงทุนใหสอดคลองกัน   

การลงทุนในหลักทรัพยของ ปตท. ผูลงทุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยงหลักที่เกิดจากลักษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งนี้  นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง ปตท. ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสี่ยงที่ ปตท. พิจารณาในขณะนี้วาไมมีผลกระทบในสาระสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของ ปตท. สําหรับขอมูลปจจัย
ความเสี่ยงที่อางอิงถึงรัฐบาลหรือขอมูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอมูลดังกลาวไดมาจากขอมูลที่เปดเผยโดยรัฐบาล
และแหลงขอมูลอื่นๆ โดย ปตท. มิไดตรวจทานขอมูลดังกลาว ดังนั้นในการลงทุนผูลงทุนจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบ โดย
ปจจัยความเสี่ยงหลักๆ ดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 

1.1  ความเสี่ยงจากการจัดหากาซธรรมชาติ และความสามารถในการแขงขันดานราคา 
ในปที่ผานมา ปตท. ไดดําเนินการเจรจาจัดหากาซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งจากภายในประเทศและจากสหภาพพมา รวมถึง

การเจรจาจัดหากาซธรรมชาติในรูปกาซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas (LNG) จากกลุมผูขายในภูมิภาคตางๆ เพื่อ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงความตองการ
กาซธรรมชาติเพื่อรองรับการขยายโครงการโรงแยกกาซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อผลิตวัตถุดิบเพิ่มเติมรองรับการขยายตัวของ
โครงการปโตรเคมีขั้นตนและขั้นตอเนื่องของบริษัทในกลุม 

 จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปจจุบันสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติในทุกภาคสวนลดลงโดยเฉพาะในภาค
การผลิตไฟฟา ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบตอ ปตท. ใน 2 ดาน คือ 1.  อาจกอใหเกิดปญหา Take-or-Pay  ปริมาณใหม
ในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่มีอยูแลวในปจจุบัน กลาวคือ ปตท. ไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นต่ําที่กําหนด
ไวในสัญญา ฯ และตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับนั้นไปกอน  และ 2.  อาจไมสามารถรับกาซธรรมชาติจากแหลง
ที่ไดชําระเงินไปแลว (Make-Up) จากแหลงที่มี Take-or-Pay เดิมอยูไดตามแผน ซึ่งประกอบดวยแหลงยาดานา เยตากุน และ       
เจดีเอ  A-18 

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดเตรียมมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขางตน โดย ปตท. ไดมีแผนที่จะใช
สิทธิจากการที่ไดรับกาซธรรมชาติในปริมาณที่มากกวาปริมาณขั้นต่ําในสัญญา ฯ ที่เกิดขึ้นในปกอนหนามาใช  (Carry Forward) 
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ซึ่งจะมีผลให ปตท. สามารถรับกาซธรรมชาติตํ่ากวาปริมาณขั้นต่ําของสัญญา ฯ ได  รวมถึงติดตามความตองการใชกาซธรรมชาติ
อยางใกลชิด เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิด Take-or-Pay ใหม และในขณะเดียวกันก็จะพยายามจัดเก็บ Make-Up ใหไดมากที่สุด 

 ในสภาวะปจจุบันที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 ที่ผานมา แตราคากาซ
ธรรมชาติที่มีสูตรปรับราคาที่อิงกับราคาน้ํามันอยูเพียงบางสวนไมสามารถลดลงตามราคาน้ํามันในตลาดไดทัน  สงผลให
ความสามารถในการแขงขันของกาซธรรมชาติกับน้ํามันเตาลดลงในชวงที่ราคากาซธรรมชาติยังไมสะทอนกับราคาน้ํามันที่ตํ่าลง   

 

1.2 การบริหารจัดการบริษัทในกลุม ปตท.  
 ปตท. ไดแบงโครงสรางการดําเนินธุรกิจออกเปนธุรกิจหลักซึ่งประกอบดวยกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิตและกาซธรรมชาติ  
กลุมธุรกิจน้ํามัน และกลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นที่กํากับดูแลการลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและธุรกิจการกลั่นผานบริษัทใน
กลุม  โดยที่ผานมาไดมีปรับโครงสรางกลุมธุรกิจ  การควบรวมกิจการ  การเขารวมลงทุนในบริษัทตาง ๆ  การขยายธุรกิจทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  พรอมกับการสรางมูลคาเพิ่มภายใตพลังรวมของกลุม ปตท.  เพื่อใหมีการเติบโตอยางแข็งแกรง  
ตอเนื่อง และยั่งยืน จากการขยายธุรกิจดังกลาวสงผลใหโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทในกลุมมีความซับซอนมากขึ้น  ดังนั้น
หากไมมีการบริหารจัดการและกํากับดูแลบริษัทในกลุมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจกอใหเกิดความไมสอดคลองกัน
ระหวางทิศทางกลยุทธของ ปตท. และบริษัทในกลุม  รวมทั้งการแขงขันกันเองระหวางบริษัทในกลุม  ซึ่งจะสงผลกระทบตอผล
ประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพื่อเปนการลดความเสี่ยง ปตท. ไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการองคกรในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อใหเกิด
การสรางมูลคารวมสูงสุด โดยที่ผานมาไดมีการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหารระดับสูงในบริษัทที่ 
ปตท. ถือหุน  เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินธุรกิจไปสูบริษัทในกลุมและสามารถ
กํากับดูแลการขยายงานของบริษัทในกลุมได รวมทั้งใหผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในกลุมรวมกันกําหนดแผน 
กลยุทธ เพื่อเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนธุรกิจของกลุมธุรกิจ  นอกจากนี้ผูบริหารระดับสูงของ ปตท.  ยังไดมองภาพรวมใน
การขยายธุรกิจสูการลงทุนในตางประเทศ   เนื่องจาก ปจจุบัน ปตท. ไดมุงสูการดําเนินธุรกิจในตางประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมี
เปาหมายการสรางรายไดรอยละ 20 จากการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ  จึงทําให ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในตางประเทศโดยตรง  เพื่อเปนการลดความเสี่ยง
ขององคกรในการดําเนินธุรกิจตางประเทศในระยะยาว 

1.3  ระบบบริหารบุคคลเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใตความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและโอกาสในการเติบโตทาง
ธุรกิจ ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท.ที่เช่ือมโยงกันเปนลูกโซ และขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ ทําใหเกิดความ
สลับซับซอนในการบริหารจัดการบริษัทในกลุม ประกอบกับภายใตสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทั่วโลกซึ่งสงผลตอความไมแนนอน
ของตลาดและราคาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของตาง ๆ ทําให ปตท.จําเปนตองจัดเตรียมบุคลากรใหพรอม เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ 
รวมทั้งปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเหมาะสม เพื่อสรางโอกาสและความสามารถในการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้หากการจัดเตรียม
บุคลากรไมสอดคลองกับภาวะดังกลาวก็จะสงผลกระทบตอธุรกิจของ ปตท.โดยตรง 
 ปตท.ลดความเสี่ยงดานการเตรียมบุคลากร โดยใชกลไกการบริหารสายอาชีพ แบงการบริหารเปน 2 กลุม ไดแก กลุม
ผูบริหารระดับเทียบเทาผูจัดการฝายขึ้นไป ใชการบริหารจัดการในรูปแบบกลุม ปตท. (ปตท.และบริษัทในเครือ) เพื่อรองรับ
ความตองการผูบริหารระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผูบริหารระดับ CEO ของกลุม ปตท. เรียกวา 
“คณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบริหารของกลุม ปตท. (PTT GROUP HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND 
DEVELOPMENT COMMITTEE : PTTGMC)” เปนผูดูแล และกลุมพนักงานระดับต่ํากวาผูจัดการฝาย เปนการบริหารจัดการ
ภายในสายงานของ ปตท. หรือภายในของแตละบริษัทในเครือ โดยใชแนวความคิดการบริหารสายอาชีพเชนเดียวกับระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไป ดูแลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาสายอาชีพ สําหรับ ปตท.มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แตละสายอาชีพจะตองจัดทํา
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แผนกําลังคน กําหนด Key Position คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง จัดทําแผนพัฒนารายบุคคลและดําเนินการตามแผน เพื่อให
มั่นใจไดวากลุม ปตท.จะมีผูบริหารและพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอยางตอเนื่อง 
 นอกจากนี้ ปตท. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอองคกรทุกป ผลการสํารวจในป 2551 อยูในระดับ
ดี (4.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งสํารวจจากประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผูบริหาร  ระบบงาน คาตอบแทน  ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอมในที่ทํางาน ฯลฯ และเพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับสอดคลองในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายและกลยุทธขององคกร ปตท. จึงบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใชดัชนีวัดผลการดําเนินงาน ที่ถายทอดลงมา
ตามลําดับตั้งแตคณะกรรมการบริษัท CEO ผูบริหารและพนักงาน ซึ่งการขึ้นเงินเดือนประจําปจะแตกตางกันตามผลการ
ดําเนินงาน 70% และพฤติกรรมการทํางานรวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตนเอง 30%  โดยกําหนดใหมีผูแทนพนักงานเขา
รวมรับฟงการชี้แจงเหตุผลการประเมิน เพื่อใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และไมกอใหเกิดปญหาดานแรงงาน
สัมพันธ 

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1  สัญญาซื้อกาซธรรมชาติมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay  
  ในการจัดหากาซธรรมชาติ ปตท. ไดมีการทําสัญญาซื้อกาซธรรมชาติกับผูขายกาซธรรมชาติ ซึ่งสัญญาดังกลาว ซึ่งมี
การกําหนดปริมาณการซื้อกาซธรรมชาติรายปขั้นต่ําที่ ปตท.จะตองรับซื้อ โดยหากในปสัญญาใด ปตท.ไมสามารถรับกาซ
ธรรมชาติไดครบตามปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดไวในสัญญา ปตท.จะตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนที่ไมไดรับ (Take-or-Pay) 
โดยที่ ปตท.มีสิทธิรับปริมาณกาซธรรมชาติที่ไดชําระไปแลวนั้นในปตอๆ ไป โดยไมตองชําระคากาซธรรมชาติอีก (Make-Up) 
ทั้งนี้ ในปที่ ปตท.จะใชสิทธิในการรับปริมาณกาซธรรมชาติดังกลาว ปตท.จะตองรับซื้อกาซธรรมชาติใหไดครบตามปริมาณซื้อ
กาซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาในปนั้นๆ กอน โดยสาเหตุหลักของการเกิด Take-or-Pay มาจาก ประการที่หนึ่ง ปริมาณความ
ตองการกาซธรรมชาติมีตํ่ากวาปริมาณขั้นต่ําที่กําหนดในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติปจจุบัน ประการที่สอง สําหรับสัญญาซื้อกาซ
ธรรมชาติใหมที่มีขอตกลงวันเริ่มสงกาซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตองการกาซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจ
มีปริมาณต่ํากวาที่ ปตท.คาดไว หรือการกอสรางทอสงกาซธรรมชาติที่จะทําการขนสงกาซธรรมชาติดังกลาวลาชาจนไมสามารถ
จัดสงกาซฯ ใหแกลูกคาไดทันตามวันที่กําหนด หรือการกอสรางโรงไฟฟาใหมที่จะรับกาซธรรมชาติดังกลาวลาชากวาที่กําหนด 
จนทําให ปตท.ไมสามารถรับซื้อกาซธรรมชาติดังกลาวไดตามปริมาณขั้นต่ําในปสัญญานั้น  

นอกจากนี้ ปตท. ยังไดมีการติดตามทบทวนประมาณการความตองการกาซธรรมชาติอยูตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการติดตามกําหนดวันเริ่มรับกาซธรรมชาติของสัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่จะมี
การผลิตในอนาคต เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการรับกาซธรรมชาติของลูกคา ในงวด 9 เดือน ป 2551 ปตท. มีปริมาณ
ซื้อกาซธรรมชาติอยูที่ระดับ 3,539 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน   

ปตท. มีสัญญาซื้อกาซธรรมชาติที่มีเงื่อนไขสัญญาแบบ Take-or-Pay รวม 13 ฉบับ จากสัญญาซื้อกาซธรรมชาติทั้งหมด
จํานวน 15 ฉบับ (รายละเอียดตามขอมูลการจัดหากาซธรรมชาติในหัวขอที่ 3.1.1) และ ปตท. มีเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซตาม
เงื่อนไข Take-or-Pay จากสัญญาซื้อกาซธรรมชาติรวม 3 ฉบับ ไดแก สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากประเทศสหภาพพมา 2 ฉบับ
จากแหลงยาดานาและแหลงเยตากุน และ สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA) แปลง A18 โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้   

 สัญญาซื้อกาซธรรมชาติแหลงยาดานา และ เยตากุน 

เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซฯ จากแหลงยาดานาและเยตากุนเกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึงป 2544 เปนจํานวนเงินรวม 
36,265.75 ลานบาท โดยมีสาเหตุเนื่องจากความลาชาในการกอสรางโรงไฟฟาราชบุรีและโครงการทอสงกาซราชบุรี-วังนอย 
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ประกอบกับความตองการกาซธรรมชาติลดลงเนื่องจากเกิดความตกต่ําทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติในเดือนกรกฎาคม 
2543 ให ปตท. ชําระคากาซธรรมชาติดังกลาวตามเงื่อนไข Take-or-Pay ใหแกผูขายกาซธรรมชาติ จากการกูยืมเงินหรือระดมทุน 
และเปนแกนกลางในการจัดสรรใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมกันรับผิดชอบคาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay 
ดังกลาวรวมถึงสวนตางของราคากาซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลวกับราคากาซธรรมชาติ ณ วันที่
รับกาซธรรมชาติจริง โดยกําหนดให ปตท. รับภาระรอยละ 11.4  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระรอยละ 
12.8 และสวนที่เหลืออีกรอยละ 75.8 ลูกคาผูใชกาซธรรมชาติจะเปนผูรับภาระ (ตามหลักการที่กลาวไวในหัวขอการประกอบ
ธุรกิจของแตละธุรกิจ : ธุรกิจกาซธรรมชาติ) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมจากภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2541 จนถึง
ป 2544 อยูในระหวางรอยละ 3.485-8.745 ตอป ในระหวางป 2544 – งวด 9 เดือนป 2551 ปตท.สามารถรับกาซธรรมชาติจาก
แหลงยาดานาและเยตากุนไดเกินกวาปริมาณขั้นต่ําที่ตองรับ (Make-up) มีผลใหเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติลดลงเปน
จํานวนสะสมรวม 23,167.08 ลานบาท ดังนั้น ยอดเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ จึงมียอดสุทธิ 13,098.67 ลานบาท ดังปรากฏอยูใน
งบดุลของ ปตท. ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และเพื่อใหสามารถเรงรัดการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวคืนกลับมาเร็ว
กวากําหนด ปตท.ไดดําเนินงานติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันกาซธรรมชาติ ณ สถานีควบคุมกาซ BVW#7 (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการสงกาซธรรมชาติของระบบทอสงกาซธรรมชาติฝงตะวันตก และโครงการทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระ
นครเหนือ-ใต สําหรับการติดตามการแบงรับภาระ Take-or-Pay ที่เกิดขึ้น ปตท.ไดมีการจัดประชุมประจําปรวมกับ กฟผ. และ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อติดตามการชําระภาระดอกเบี้ย Take-or-Pay โดยมีการจัดทํารายงานเพื่อสรุป
ยอดภาระหนี้ ณ สิ้นปงบประมาณ ทุกป 

นอกจากนี้เนื่องจากราคาน้ํามันเตาในปจจุบันไดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมากจึงทําใหราคากาซธรรมชาติในปจจุบัน
สูงกวาราคาที่ ปตท. ไดชําระเงินลวงหนา จึงทําใหเกิดกําไรจากการ Make Up ดังกลาวเปนจํานวนมาก โดย ปตท. ไดนําเงินกําไร
ดังกลาวมาลดภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay 

จากประมาณการความตองการและแนวโนมราคาของกาซธรรมชาติ ปตท. คาดวาจะสามารถรับกาซธรรมชาติจาก
แหลงพมาในสวนของ Make Up ไดหมดภายในป 2559 จากเดิมป 2554  เนื่องจากมีกาซธรรมชาติแหลงใหมเขามาในระบบมาก
ขึ้นและปตท.จะตองบริหารการรับกาซธรรมชาติจากแหลงตางๆ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญาและมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้
ปตท. ไดรับความรวมมือจากผูขายกาซธรรมชาติในการดําเนินการจัดสงกาซธรรมชาติ สูงเกินกวาปริมาณสูงสุดที่กําหนดไวใน
สัญญา เพ่ือให ปตท. สามารถเรงรัดการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวคืนกลับมาเร็วกวากําหนด 

 สัญญาซื้อกาซธรรมชาติจากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (JDA) แปลง A18 

เงินจายลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติ จากแหลง JDA แปลง A18 เกิดขึ้นตั้งแตป 2550 โดยมีสาเหตุเนื่องจากโครงการ
วางทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ระยะที่ 3 จาก Arthit PLEM ไปยังแหลง JDA ลาชา โดยโครงการทอสงกาซรรมชาติ กอสราง
เสร็จสมบูรณพรอมรับกาซธรรมชาติไดในเดือนพฤศจิกายน 2551 ทําใหในป 2550 ปตท. มีภาระเงินจายลวงหนาคาซื้อกาซ
ธรรมชาติ เปนจํานวนเงิน 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ปตท.ไดจายเงินลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติ 
จากแหลงดังกลาวแลวคิดเปนจํานวนเงิน 134 ลานเหรียญสหรัฐฯ(หรือคิดเปน 4,545.19 ลานบาท) คงเหลือเปนจํานวนเงิน 31 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะมีภาระเงินลวงหนาคาซื้อกาซธรรมชาติในป 2551 อีกประมาณ 179 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง 
ปตท. เปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด ทั้งนี้ จากการประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติ ปตท. คาดวาจะสามารถรับกาซ
ธรรมชาติจากแหลง JDA แปลง A18 ในสวนของ Make Up ไดหมดภายในป 2554  

อยางไรก็ตาม ยังไมเปนที่แนชัดวา 
• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกวาปริมาณขั้นต่ําตามที่กําหนดไวในสัญญาซื้อกาซธรรมชาติ

ปจจุบันหรือไม  
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• ปริมาณความตองการกาซธรรมชาติในอนาคตจะเปนไปตามที่ ปตท.คาดการณหรือไม หรือกําหนดการแลวเสร็จของ
การกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ภายใตแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2544 - 2554 
(ปรับปรุงเพิ่มเติม) รวมทั้งการกอสรางโรงไฟฟาใหมๆ ที่จะใชกาซธรรมชาติ จะเปนไปตามแผนหรือไม  

• ปตท.จะสามารถจําหนายกาซธรรมชาติในสวนที่ไดชําระลวงหนาไปแลวเมื่อใดและที่ราคาเทาใด เนื่องจากแนวโนม
ราคาน้ํามันเตามีความผันผวน ซึ่งอาจสงผลใหราคากาซธรรมชาติในอนาคตต่ํากวาราคาที่ ปตท. ไดชําระเงินไวลวงหนา 

• ผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงกาซธรรมชาติในปริมาณที่ ปตท. ไดชําระลวงหนาไปแลวในภายหนาไดหรือไม หรือ
จะเกิดเหตุที่ทําใหการสงกาซธรรมชาติชะงกัหรือหยุดลงหรือไม 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตดังที่ระบุขางตน หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามเงื่อนไข Take-or-Pay หรือปญหา
ทางการเงิน หรือความสามารถในการรับกาซธรรมชาติสวนที่ไดชําระไปแลวตามเงื่อนไข Take-or-Pay ดังกลาว อาจสงผล
กระทบตอฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท.ได 

2.2 การปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ  และคาตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 
ราคากาซธรรมชาติที่ ปตท. จําหนายใหแกกลุมลูกคาผูผลิตไฟฟาซึ่งเปนลูกคาสวนใหญนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของ

รัฐบาล ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ ราคาเนื้อกาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ 
ไดแก ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเนื้อกาซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติบวกกับคาตอบแทนในการจัดหาและ
จําหนายกาซธรรมชาติ สําหรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติผานทอซึ่งคํานวณโดยอิงกับประมาณการความตองการใชกาซ
ธรรมชาติของลูกคานั้น ประกอบดวย (1) คาบริการสวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge) ซึ่งครอบคลุมคาใชจายในการลงทุน
และคาใชจายคงที่ในการดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดใหอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนในสวนทุนของผูถือหุนไวอยางชัดเจนและ 
(2) คาบริการสวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งคํานวณจากคาใชจายผันแปรของการขนสงกาซธรรมชาติ 

อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติและคาตอบแทนการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติในปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) กําหนดในประกาศ กพช. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักเกณฑการ
คํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติของการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติตามแผนแมบทระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) โดยใหมีการทบทวนหลักเกณฑดังกลาวไดทุก 5 ป หรือเมื่อสถานการณเศรษฐกิจ
และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

เนื่องจากสถานการณพลังงานและเศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลง ปตท. ไดมีการติดตามสถานการณดังกลาวอยาง
ใกลชิด และไดมีการทบทวนแผนการลงทุนขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
ใหสอดคลองกับความตองการกาซธรรมชาติและใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบตามมติ กพช. เรื่องการทบทวนแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) 
เพื่อใชเปนกรอบการลงทุนกอสรางโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติในอนาคต  

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 (ครั้งที่ 116) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ได
มีมติใหมีการทบทวนหลักเกณฑการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน (รมว.พน.) เปนผูพิจารณา และใหความเห็นชอบหลักเกณฑใหมของการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ โดยให
มีผลบังคับใชในชวงเวลาที่เหมาะสม  รมว.พน. ไดพิจารณาถึงหลักเกณฑและขอกําหนดในการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติ และไดเห็นชอบในหลักเกณฑการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติตามที่เสนอในที่ประชุม กพช. ดังกลาว
ขางตน  และใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป  โดยมอบหมายใหสํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
จัดทําคูมือการคํานวณราคากาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ เพื่อให ปตท.ใชเปนคูมืออางอิงสําหรับการ
คํานวณราคากาซธรรมชาติ และอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติตอไป  
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ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และไดมีการนําเสนอการปรับอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สําหรับระบบทอสง
กาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง (พ้ืนที่1) และระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง (พ้ืนที่3) ตามหลักเกณฑการคํานวณอัตรา
คาบริการสงกาซธรรมชาติที่ไดรับความเห็นชอบจาก รมว.พน./กพช. ดังกลาวขางตน ตอที่ประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เพื่อให กกพ. พิจารณา ตามความในมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 โดย
กระบวนการพิจารณาตองมีขั้นตอนที่โปรงใส และตองรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย  กกพ. จึงไดมอบหมายให สนพ. 
จัดทําการรับฟงความคิดเห็น เรื่องอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนของตนทุนคงที่ลงในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
(Website) ของ สนพ. ต้ังแตวันที่ 22-29 กุมภาพันธ 2551 

ตอมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551  และ 13 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดเขารวมประชุมกับ กกพ. เพื่อช้ีแจงและตอบขอ
ซักถามเกี่ยวกับการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร    

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ปตท.ไดสงหนังสือขอความเห็นชอบอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนตนทุนคงที่
สําหรับระบบทอสงกาซธรรมชาตินอกชายฝงที่ระยอง (พ้ืนที่ 1)  ระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝง (พ้ืนที่ 3)  ระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติบนฝงที่จะนะ (พ้ืนที่ 4) และระบบทอสงกาซธรรมชาติบนฝงที่น้ําพอง (พ้ืนที่ 5)  รวมทั้งอัตราคาบริการสงกาซ
ธรรมชาติสวนของตนทุนผันแปรประจําปงบประมาณ 2551 ไปยัง กกพ.  และ  สนพ.  เพื่อพิจารณา 

เมื่อวันที่  3 กันยายน 2551 ปตท.ไดเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการกํากับดูแลอัตราคาพลังงานและคาบริการที่
ต้ังขึ้นโดย กกพ.  เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการคํานวณอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติสวนของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร 

อยางไรก็ตาม ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวาการปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหมจะเกิดขึ้นเมื่อใด ทั้งนี้ 
หาก ปตท.ไมสามารถปรับเปลี่ยนอัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติใหม อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของ ปตท.ได 

2.3 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑของ ปตท. 

ราคาจําหนายผลิตภัณฑทั้งในประเทศและตางประเทศของ ปตท.และบริษัทในกลุมเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก  
ที่ผานมาราคากาซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจาก
หลากหลายปจจัย ซึ่ง ปตท.ไมอาจควบคุมได ในปจจุบันการปรับตัวขึ้นลงของราคาปโตรเลียมไมมีทิศทางที่แนนอน สงผลให 
ปตท. และบริษัทในเครือซึ่งเปนบริษัทประกอบกิจการคาปโตรเลียมไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยความผันผวนของ
ราคาปโตรเลียมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก  

• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแตละภูมิภาคซึ่งไดรับผลกระทบจากการทรุดตัวของตลาดที่อยูอาศัย และภาวะสินเชื่อ
ตึงตัวในสหรัฐอเมริกา 

• การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค อุปทานและปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ คอนดอนเสท ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑปโตรเคมีในตลาดโลก 

• เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผลิตและสงออกปโตรเลียม โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิภาคตะวันออกกลาง 
• การกําหนดนโยบายการผลิตปโตรเลียมของกลุม OPEC (Organization of The Petroleum Exporting Countries)  
• การเขาซื้อ/ขายตราสารอนุพันธน้ํามันของกลุมนักลงทุน (Hedge Funds) ในตลาดซื้อขายลวงหนา (NYMEX, ICE)  
• สภาพภูมิอากาศ 
• การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภูมิภาค 
• อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติที่อาจสงผลกระทบกับโรงกลั่น แหลงผลิตน้ํามัน และเรือขนสงน้ํามัน 
• การแขงขันโดยพลังงานทดแทน 
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 แมวาตนทุนกาซธรรมชาติที่ ปตท. ซื้อจากผูขายกาซธรรมชาติจะสามารถสงผาน (Pass through) ไปใหกับลูกคาหลัก 
ซึ่งไดแก ผูผลิตไฟฟาที่ซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายกาซธรรมชาติได แตหากราคาขายกาซธรรมชาติ
อยูในระดับที่สูงเกินไป จะสงผลใหความตองการใชกาซธรรมชาติลดลงได ดังเชนกรณีราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
มากอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2548 ที่สงผลใหราคากาซธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักสําหรับผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญตางๆ เพิ่มขึ้น ปตท.จึงไดนําสวนลดราคากาซธรรมชาติในอนาคตที่ 
ปตท.จะไดรับจากผูผลิตกาซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติตางๆ ในอาวไทยคิดเปนมูลคาปจจุบันรวม 4,500 ลาน
บาทมาเกลี่ยลดราคากาซธรรมชาติที่จําหนายให กฟผ.และผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญตางๆ ในงวดเดือนตุลาคม 2548 - มกราคม 
2549 เพื่อเปนการบรรเทาผลกระทบตอประชาชนจากตนทุนการผลิตไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป 2550 ปตท.ไดเรียกคืน
สวนลดราคากาซธรรมชาติในอนาคตดังกลาวไดทั้งหมด นอกจากนี้ ที่ผานมารวมทั้งในอนาคต ปตท.ไดมีการกําหนดคาสูงสุด
ของคาตอบแทนในการจัดหาและจําหนายกาซธรรมชาติ เพื่อรักษาฐานลูกคาไวและเพื่อเพ่ิมฐานลูกคาดวย  ซึ่งอาจกระทบตอ
ผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

ราคาจําหนายผลิตภัณฑของ ปตท. ที่ขายใหกับลูกคานั้น ปตท. จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาจําหนาย
ผลิตภัณฑทั้งผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและปโตรเคมีทางหนึ่ง และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ คือ กาซธรรมชาติ 
น้ํามันดิบ คอนเดนเสท และปโตรเคมีอีกทางหนึ่ง ซึ่งลวนสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และผล
ประกอบการของ ปตท. ทั้งสิ้น 

 ปตท. ไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องและมีระบบ โดยไดมุงเนนใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในลักษณะกลุม ปตท. (PTT Group) เพื่อใหเกิดการสรางมูลคารวมสูงสุด โดยที่ผานมาผูบริหารกลุม ปตท. มีนโยบายจัดตั้งทีม 
Price Risk Management เพื่อบริหารความเสี่ยงในเรื่องราคาน้ํามันรวมกันภายในกลุม ปตท. ภายใตโครงการ Oil Supply Chain 
Integration Management (OIM) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณความเคลื่อนไหวราคาน้ํามันระหวาง ปตท. และบริษัทในกลุม 
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในเรื่องนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับแนวทางการ
จัดทําแผนธุรกิจของกลุม ปตท. 

 ปจจุบันกลุม ปตท.ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดานราคาปโตรเลียมและปโตรเคมี โดยการทําสัญญาซื้อขายตรา
สารอนุพันธทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหวางบริษัทคูคา โดยมีการกําหนดเปาหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหสอดคลองกับแผนธุรกิจของกลุม ปตท. ซึ่งการเขาซื้อขายตราสารอนุพันธใน
ตลาดการคาอนุพันธทุกครั้งจะมีการวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใชในการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม
กับชวงเวลาและจุดประสงค เชน การทํา Swap หรือ Option และการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกครั้งจะทําควบคูและ
สอดคลองไปกับปริมาณเนื้อน้ํามันของ ปตท. (Physical) เพื่อบริหารตนทุนซื้อ และบริหารราคาขาย เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาที่มีตอผลตอบแทนและผลประกอบการของกลุม ปตท.  

2.4 การดําเนินการของรัฐบาลซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอผูถือหุนรายอื่น 

  กอนการเสนอขายหุนเพิ่มทุน กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมดของ ปตท. แตเพียงผูเดียวและตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 กําหนดใหกระทรวงการคลังคงสัดสวนการถือหุนใน ปตท. ไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุน ดังนั้น  ปตท. ยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรัฐบาลโดยกระทรวง 
การคลังเปนผูถือหุนรายใหญ และตราบเทาที่ภาครัฐยังคงเปนผูถือหุนที่มีสทิธิออกเสียงขางมากใน ปตท. ภาครัฐจะยังคงมีสิทธิเลือก
กรรมการและผูบริหารระดับสูงสวนใหญของ ปตท. ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจรายวันของ ปตท. ได  รวมถึงการกํากับดูแล ปตท. 
ใหดําเนินการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ 
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ผูถือหุนรายอื่น และอาจสงผลกระทบตอการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของ ปตท. ดังตัวอยางตอไปนี้  

การนําเขากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

กรณีที่กระทรวงพลังงานไดมอบหมายให ปตท.รับภาระการนําเขากาซ LPG ในป 2551 ในชวงที่กําลังการผลิตใน
ประเทศไมเพียงพอตอปริมาณความตองการ ซึ่งราคากาซ LPG ที่นําเขามีสวนตางจากราคาในประเทศคอนขางมาก  ดังนั้นจึง
สงผลให ปตท. ตองจายเงินไปกอนในชวงที่มีการนําเขากาซ LPG โดย ปตท.จะไดรับเงินชดเชยกลับคืนเมื่อรัฐบาลปรับสูตรราคา
กาซ LPG ใหม แตอยางไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องความชัดเจนของนโยบายการปรับราคากาซ LPG ซึ่งสงผลตอระยะเวลา
การไดรับเงินชดเชยกลับคืน รวมถึงสงผลกระทบตอผลประกอบการของ ปตท. ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานใน
เรื่องดังกลาวเปนดังนี้ 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ไดพิจารณาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาราคา
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และไดมีมติดังนี้  

• ยกเลิกการชดเชยราคากาซ LPG โดยปรับขึ้นราคาขายสง โดยใหยกเลิกการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากการ
สงออกกาซ LPG  และยังคงนโยบายราคากาซ ณ คลังเทากันทั่วประเทศ โดยเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากกาซ 
LPG ในระดับที่เพียงพอสําหรับชดเชยการขนสงไปยังคลังกาซภูมิภาค 

• เห็นชอบหลักเกณฑการกําหนดราคา ณ โรงกลั่นกาซ LPG โดยกําหนดเพดานที่ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอย
ละ 60 บวกราคาสงออกกาซ LPG รอยละ 40 และราคาฐานที่ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ ทั้งนี้ ใหราคา ณ โรงกลั่น
คํานวณจากสัดสวนของตนทุนการผลิตระหวางโรงแยกกาซฯ และราคาสงออกกาซ LPG โดยใหทยอยปรับสัดสวนการ
ผลิตระหวางโรงแยกกาซฯ และโรงกลั่นน้ํามันไปสูระดับจริงคือ 60 ตอ 40 ซึ่งมีสูตรคํานวณดังนี้ 

 ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซ < ราคา ณ โรงกลั่น < ตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ 60%  

       + ราคาสงออกกาซ LPG 40% 

 พฤศจิกายน – กอนวันที่ปรับราคาขายสง 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ราคา ณ โรงกลั่นของเดือนกอนหนา 

 วันที่ปรับราคาขายสง – มีนาคม 2551 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ตนทุนการผลิตโรงแยกกาซฯ 95% + ราคาสงออก 5% 

 เมษายน - มิถุนายน 2551 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ตนทุนการผลิตโรงแยกกาซฯ 90% + ราคาสงออก 10% 

 กรกฎาคม - กันยายน 2551 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ตนทุนการผลิตโรงแยกกาซฯ 80% + ราคาสงออก 20% 

 ตุลาคม - ธันวาคม 2551 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ตนทุนการผลิตโรงแยกกาซฯ 70% + ราคาสงออก 30% 

 มกราคม 2552 เปนตนไป 

 ราคา ณ โรงกลั่น = ตนทุนการผลิตโรงแยกกาซฯ 60% + ราคาสงออก 40% 
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• ในการดําเนินการดังกลาวขางตน กบง.ไดมอบอํานาจใหประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเปนผูพิจารณาให
ความเห็นชอบในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม 

และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551  กบง.ไดมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการแกไขปญหาราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
และไดมีมติที่สําคัญ ดังนี้  

• ใหคงราคา ณ โรงกลั่น กาซ LPG เทากับตนทุนการผลิตจากโรงแยกกาซฯ รอยละ 95 บวกราคาสงออกกาซ LPG รอยละ 
5 ของเดือนมีนาคม 2551 ไวจนถึงเดือน กรกฎาคม 2551  หลังจากนั้น ใหมีการพิจารณาปรับสูตรราคา ณ โรงกลั่นของ
กาซ LPG ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

• ใหรักษาระดับราคากาซ LPG โดยใหคงราคากาซ LPG ภาคครัวเรือนไว และใหปรับเพิ่มราคากาซ LPG ที่นําไปใชใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนสง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อนําไปชดเชยการนําเขากาซ LPG จาก
ตางประเทศ 

• มอบหมายใหกรมธุรกิจพลังงานและสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน รวมกันจัดระบบ การจายเงินชดเชยสําหรับกาซ   
LPG ที่นําเขา และการสงเงินเขากองทนุน้ํามันเชื้อเพลิง จากการใชกาซ LPG ที่มิใชการใชในภาคครัวเรือน 

• มอบหมายใหสํานักนโยบายและแผนพลังงานรับไปดําเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เพื่อ
กําหนดอัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อัตราเงินชดเชยและอัตราเงินกองทุนน้ํามันฯ คืนสําหรับกาซ LPG ที่ผลิต 
จําหนาย และนําเขา เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดมีมติที่สําคัญเกี่ยวกับ
แนวทางการแกไขปญหากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)   ดังนี้ 

• เห็นชอบใหยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดราคากาซ LPG ณ โรงกลั่น โดยวิธีกําหนดเพดานใหประกอบดวยตนทุนการ
ผลิตจากโรงแยกกาซธรรมชาติรอยละ 60 บวกราคาสงออก LPG รอยละ 40 และกําหนดราคาฐานตามตนทุนการผลิต
จากโรงแยกกาซธรรมชาติตามมติ กบง. เมื่อ 12 ตุลาคม 2550 

• หลักการจัดสรรปริมาณกาซ LPG ที่ผลิตไดในประเทศใหกับปริมาณความตองการในภาคครัวเรือนและปโตรเคมีเปน
ลําดับแรก สวนปริมาณที่เหลือจะถูกนําไปจัดสรรใหภาคขนสงและอุตสาหกรรมตอไป ทั้งนี้ หากไมเพียงพอ ใหมีการ
นําเขากาซ LPG จากตางประเทศ รองรับในสวนที่ขาด 

• หลักการกําหนดสวนตางระหวางราคากาซ LPG ในภาคครัวเรือนกับภาคขนสงและอุตสาหกรรมเทากับ 6 บาท/กิโลกรัม 
โดยให กบง. พิจารณาทบทวนการคํานวณใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

• แนวทางการเพิ่มสวนตางราคาขายปลีกกาซ LPG ในภาคครัวเรือนกับภาคขนสงและอุตสาหกรรมโดยวิธีการปรับเพิ่ม
อัตราเงินสงเขากองทุนน้ํามันฯ สําหรับกาซ LPG ในภาคขนสงและอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเดือนละ 2 บาท/กิโลกรัม เปน
เวลา 3 เดือน  โดยเดือนแรกเพิ่มขึ้น 2 บาท/กิโลกรัม เดือนที่สองเพิ่มขึ้น 4 บาท/กิโลกรัม และเดือนที่สามเพิ่มขึ้น 6 บาท/
กิโลกรัม และตั้งแตเดือนที่สี่ใหใชอัตราที่เพิ่มขึ้น 6 บาท/กิโลกรัม   โดยมอบหมายให กบง. รับไปดําเนินการพิจารณาใน
รายละเอียดตอไป 

• เมื่อดําเนินการตามแนวทางการแกไขปญหากาซ LPG ในสวนของมาตรการราคาขางตน โดยเฉพาะการชําระหนี้จากการ
ชดเชยการนําเขากาซ LPG ไดหมดแลว มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ทบทวนและนําเสนอ กพช. พิจารณาหลักการใน
การคํานวณราคากาซ LPG ในภาคขนสงและอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้นตอไป 

 



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 11 

 การตรึงราคากาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) 

ปตท.ไดกําหนดราคาขาย NGV ที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2550 - ธันวาคม 2551 เนื่องจากเปน
ชวงแรกของการทําตลาด และ ปตท.จําเปนตองแขงขันกับเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น คือ กาซ LPG ซึ่งมีการควบคุมราคาจากภาครัฐให
มีราคาต่ํากวาตนทุนที่แทจริง แตการกําหนดราคาขาย NGV ที่ 8.50 บาท/กิโลกรัม ทําให ปตท. ตองรับภาระการขาดทุนอยูจํานวน
หนึ่ง  ดังนั้น ปตท.จึงไดเสนอขอปรับราคา NGV ตอ กพช. เพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริง ซึ่ง กพช. ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนด
ราคาขาย NGV โดยปรับขึ้นเปนขั้นบันไดที่ไมเกิน 12 บาท/กิโลกรัม ในป 2552 และไมเกิน 13 บาท/กิโลกรัม ในป 2553 และ
หลังจากป 2554 เปนตนไปใหปรับราคาใหสะทอนตามตนทุนที่แทจริงไดโดยมีคาการตลาดในระดับที่ ปตท. สามารถเลี้ยงตัวได
ในระยะยาว  ทั้งนี้ ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ NGV ขึ้นกับนโยบายรัฐเนื่องจาก การขึ้นราคา NGV จําเปนตองมีการปรับราคา
กาซ LPG ควบคูกันไปดวย  ขณะที่ภาครัฐยังไมมีความชัดเจนถึงแนวทางในการปรับราคากาซ LPG ขึ้นไปจึงถือเปนความเสี่ยง
ประการหนึ่ง 

ปตท. มีแผนรองรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว กลาวคือ ถึงแมรัฐบาลจะไมมีการปรับราคากาซ LPG ขึ้น ปตท. ก็ยังคงมีแผน
ในการปรับราคา NGV ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก กพช.  ซึ่งอาจมีผลกระทบในแงของจํานวนรถที่หันมาดัดแปลงใช NGV ซึ่ง
อาจไมเปนไปตามแผน  อยางไรก็ตาม ราคา NGV ที่ปรับในป 2552 – 2553 ยังคงอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 ของราคาน้ํามัน
ดีเซล  ดังนั้นกลุมผูใชรถในเชิงพาณิชย ไดแก รถบรรทุก/หัวลาก และรถโดยสารยังมีความคุมทุนในการดัดแปลงใช NGV อยู
เนื่องจาก เทคโนโลยีในการดัดแปลงเครื่องยนตดีเซลไปใชกาซ LPG ยังไมมีการพัฒนาไปเทาที่ควร 

2.5 อํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีไดรับตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ถูกงดและจํากัด ภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน
ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

ตามที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้  จะมีผลใชบังคับเมื่อพนสามสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ซึ่งในกรณีนี้มีผลบังคับใชในวันที่ 18 มีนาคม 2550 เนื้อหาสาระสําคัญของพระ
ราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เปนการงดหรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชนที่ บมจ.ปตท. ไดรับตามกฎหมายวาดวย การปโตรเลียม
แหงประเทศไทย  โดยผลของกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ดังนี้  

1.  งดอํานาจ สิทธิ และประโยชนไมใหเปนของ บมจ. ปตท. อีกตอไป ไดแก 

1.1 สิทธิและประโยชนเสมือนเปนผูรับสัมปทานตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม (ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

1.2 สิทธิในการที่ทรัพยสินของ บมจ.ปตท.ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ซึ่งไดแก ทรัพยสินที่ไดมาจาก
การเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ทั้งกอนและหลังการจัดตั้ง บมจ.ปตท. และทรัพยสิน
ของ บมจ.ปตท.ในระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ (มาตรา 5 แหง พรฎ. กําหนด อํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนฯ พ.ศ. 2544) 

1.3 อํานาจในการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในกรณีที่ บมจ.ปตท. มีความจําเปนตอง
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อใหไดมาซึ่งแหลงปโตรเลียม เพื่อจัดสรางโรงกลั่นปโตรเลียม โรงแยกกาซ ทาเรือ 
คลังปโตรเลียม หรือเพื่อใชในการวางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ หรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว  (มาตรา 38 แหง พรบ. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2521) 

 2.  กําหนดใหอํานาจ สิทธิ และประโยชน ของ บมจ.ปตท. ตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียมแหงประเทศไทย  เชน 
การสํารวจและประกาศเขตระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  การวางระบบขนสงปโตรเลียมทางทอ  ไปใต  เหนือ  หรือขามที่ดิน



  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 ผูออกตราสารหนี้ 
 

 สวนที่ 2 หนาที่ 12 

ของบุคคลใดๆ ฯลฯ ไปเปนของคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท  โดยคณะกรรมการกํากับฯ จะตองกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการปฏิบัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.  คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ประกอบดวย ปลัดกระทรวงพลังงาน เปนประธาน  ผูแทนกระทรวง 
มหาดไทย  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 3 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และมี
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

 เหตุผลที่รัฐตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  เนื่องจากเห็นวา  ปตท. มีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันการ
ประกอบธุรกิจปโตรเลียมไดอยางเทาเทียมกันกับผูประกอบธุรกิจปโตรเลียมอื่น 

 คณะกรรมการกํากับฯ ไดออกประกาศคณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน 4 
ฉบับ ไดแก ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสรางและบํารุงรักษาระบบการขนสงปโตรเลียม
ทางทอ  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ เรื่อง แบบบัตรประจําตัวกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
และอนุกรรมการที่คณะกรรมการกํากับการใชอํานาจของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แตงตั้ง  ประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง การพิจารณาคาทดแทนสําหรับการดําเนินการในเขตระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  และประกาศคณะกรรมการกํากับฯ 
เรื่อง  กําหนดเงื่อนไขอื่นในการสํารวจเพื่อสรางระบบการขนสงปโตรเลียมทางทอ  โดยประกาศคณะกรรมการกํากับฯทั้ง 4 ฉบับ
ดังกลาวไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

ตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการตราพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลใชบังคับเปนกฎหมายแลวต้ังแตวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (“พรบ.การประกอบ
กิจการพลังงาน”) โดยกิจการกาซธรรมชาติ รวมถึงโครงขายระบบกาซธรรมชาติของ ปตท. จะอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับ
นี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใชแลว จะมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“คณะกรรมการกํากับกิจการฯ”) ซึ่ง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งไดแกไฟฟาและกาซธรรมชาติให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย รวมถึงอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑการกําหนดอัตราคาบริการของผูรับใบอนุญาต 
และการใชอสังหาริมทรัพยของผูรับใบอนุญาตซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

1.  กรณีที่มีความจําเปนที่ ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จะตองใชอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางระบบโครงขาย
พลังงานซึ่งครอบคลุมโครงขายระบบทอกาซธรรมชาติ ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย โดย
ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (“สํานักงาน”) เปนเจาหนาที่เวนคืนและใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่
ไดมาจากการเวนคืนตกเปนของแผนดิน และสํานักงานมีหนาที่ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยดังกลาว ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับกิจการฯ กําหนด 

2.  คณะกรรมการกํากับกิจการฯ มีอํานาจใหความเห็นชอบแนวหรือที่ต้ังระบบโครงขายพลังงานที่ผูรับใบอนุญาตเสนอ 
เพื่อใหสํานักงานดําเนินการประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายพลังงาน  และเมื่อมีการประกาศเขตระบบโครงขายพลังงานแลว 
ผูรับใบอนุญาต มีอํานาจวางระบบโครงขายพลังงานไปใต เหนือ ตาม หรือขามระบบโครงขายพลังงานของผูรับใบอนุญาตราย
อื่น สาธารณสมบัติของแผนดิน ที่ดินของบุคคลใด รวมทั้งปกหรือต้ังเสา หรืออุปกรณในพื้นดินของบุคคลใดที่มิใชเปนที่ต้ังของ
โรงเรือน โดยผูรับใบอนุญาต จายคาใชประโยชนหรือทดแทนตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกํากับกิจการฯ 
ประกาศกําหนด 

 ดังนั้น เมื่อ พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  คณะกรรมการกํากับกิจการฯ จะเปนผูมี
อํานาจหนาที่ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการประกาศเขตระบบโครงขายพลังงาน ในสวนของธุรกิจกาซ
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ธรรมชาติ  แทนคณะกรรมการกํากับดูแลการใชอํานาจของ ปตท. ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดอํานาจ สิทธิ และ
ประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีอํานาจดังกลาว 

 นอกจากนี้ ในบทเฉพาะกาลของ พรบ.การประกอบกิจการพลังงานยังไดกําหนดวา เพื่อใหการประกอบกิจการพลังงาน
ของ ปตท. สามารถดําเนินงานไดตอไป ใหพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2544  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) มีผลใชบังคับกับ ปตท. ตอไป จนกวา ปตท. จะไดรับใบอนุญาต
ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน อันประกอบดวย ใบอนุญาตการประกอบกิจการการขนสงกาซธรรมชาติทางทอผาน
ระบบสงกาซธรรมชาติ  ใบอนุญาตประกอบกิจการการเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ   ใบอนุญาต
ประกอบกิจการการจัดหาและคาสงกาซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการประกอบกิจการการคาปลีกกาซธรรมชาติผานระบบ
จําหนายกาซธรรมชาติ รวมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา สําหรับโครงการผลิตไฟฟาและพลังงาน
รวมของ ปตท.  ซึ่ง ปตท. ตองชําระคาธรรมเนียมการประกอบกิจการพลังงานรายปรวมประมาณ 150 – 200 ลานบาท  ทั้งนี้เมื่อ 
ปตท.ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานดังกลาวแลว  พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 2) ก็จะไมใชบังคับกับ ปตท. อีกตอไป  
การประกอบกิจการพลังงานของ ปตท.จะตกอยูภายใตบทบัญญัติแหง พรบ.การประกอบกิจการพลังงานอยางเต็มรูปแบบ 

3.   ความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพัฒนาระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี 
ความสําเร็จของการขยายตัวทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลัก คือ การเติบโตอยางตอเนื่องของความตองการใช

กาซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบทอสงกาซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อ
รองรับความตองการกาซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การขยายตัวของธุรกิจของ ปตท. ยังถูกจํากัดดวยความสามารถในการ
ขนสงของระบบทอกาซธรรมชาติใหครอบคลุมพื้นที่การใช ความสามารถในการแยกกาซธรรมชาติ  และความสําเร็จในการ
กอสรางโรงงานปโตรเคมีในกลุม ปตท. ซึ่งรับผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาตินําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต 

ปตท. มีแผนพัฒนาการขยายโครงขายระบบทอสงกาซธรรมชาติ ตามแผนแมบทระบบทอสงกาซธรรมชาติฉบับที่ 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการกาซธรรมชาติในอนาคต  เชน โครงการทอสงกาซ
ธรรมชาติไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนือซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถสงกาซธรรมชาติไดในป 2552  โครงการทอสง
กาซธรรมชาติเสนที่ 4 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถสงกาซธรรมชาติไดในป 2554  และแผนการสรางมูลคาเพิ่ม โดยการ
กอสรางโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 6  และโรงแยกกาซอีเทน ที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและ
เริ่มสงผลิตภัณฑไดในป 2553 รวมทั้งการรวมทุนขยายธุรกิจกาซธรรมชาติ เชน โครงการรวมทุนผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ํา
เย็น โครงการสถานีรับจายกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal Project 

การพัฒนาโครงการตางๆ อาจลาชากวาแผนที่ประมาณการไวจากสาเหตุหลายประการ เชน การจัดหาบริษัท
ผูรับเหมากอสรางที่ลาชา ผูรับเหมาดําเนินงานกอสรางลาชาไมเปนไปตามกําหนด การจัดซื้ออุปกรณที่ตองใชระยะเวลาในการ
จัดหาและขนสงนาน (Long Lead Items) ซึ่งการลาชาดังกลาวที่ผานมาเปนผลมาจากสภาวะตลาดที่มีโครงการกอสรางทั่วโลก
เปนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่ไมอยูภายใตการควบคุมของ ปตท. ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติจาก
รัฐบาลและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ซึ่งเปดโอกาสใหมี
การรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ ดังนั้นหากโครงการตางๆ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด จะสงผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ ปตท. ได  

ปตท. ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานที่มีความสําคัญตอการแลวเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อให
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว เพื่อลดระดับความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหอยูภายใตการควบคุม อาทิ เชน 
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การเรงรัดการจัดจางผูรับเหมากอสราง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณสําหรับการกอสรางอยางใกลชิด การจัดหาทีมงานที่มีความรู
ความสามารถมาปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง การจัดเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทุก
ขั้นตอนของการดําเนินโครงการและนําไปยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด การติดตามและวิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงาน
โครงการ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอเพื่อช้ีแจงประเด็นขอสงสัยตาง ๆ และเพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช นอกจากนี้  ปตท. ยังไดจัดใหมีหนวยงาน
มวลชนสัมพันธ ทําหนาที่วางแผนพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดําเนินการโครงการ และ
ทําการประชาสัมพันธช้ีแจงขอมูลโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความรูความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมให
โครงการเปนที่ยอมรับจากประชาชน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หาก
กําหนดแลวเสร็จของโครงการลาชากวาแผนที่วางไว 

4.   ความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ 

4.1 ภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในเชิงพาณิชยในการดําเนินธุรกิจ 
การดําเนินธุรกิจสํารวจ ผลิต และขนสงกาซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเคมีและผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป

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

ดังนั้น ปตท. จงึใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทางดานปฏิบัติการ โดยการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบทอ
สงน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ของทุกหนวยการผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด (Preventive 
Maintenance)  การนําระบบบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) และการบริหารความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Management) มาประยุกตใช  อีกทั้งยังดําเนินการตามระบบมาตรฐานสากล โดยขอการรับรองระบบการจัดการอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) และระบบการจัดการคุณภาพ (ISO  
9001) ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานและทุกกระบวนการทํางานของ ปตท. ตามความเหมาะสม รวมทั้งการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินและแผนจัดการสภาวะวิกฤต เพื่อปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการเพื่อการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Management : BCM)  รวมไป
ถึงการซอมแผนปฏิบัติการดังกลาว  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาธุรกิจจะสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ปตท. ไดมีการซื้อประกันภัยคุมครองความเสี่ยงสําหรับทรัพยสินหลักที่ใชในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีพึงปฏิบัติ และไดทําประกันภัยเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทตองหยุดดําเนินการ 
(Business Interruption) แตการซื้อประกันภัยดังกลาวอาจไมสามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดทุกประเภท 
เนื่องจากไมมีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัยความเสียหายทุกประเภท หรือเนื่องจากบางครั้งหากซื้อประกันภัย คาเบี้ย
ประกันภัยสําหรับการประกันภัยความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไมคุมคาทางเศรษฐกิจ และถึงแมวา ปตท.จะเชื่อวาบริษัทใน
กลุมมีการทําประกันภัยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไมสามารถควบคุมวงเงินในการทําประกันภัยทรัพยสินของ
บริษัทตางๆ ใหเพียงพอตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งบางบริษัท ปตท. ตองพึ่งพิงการผลิตสินคาของบริษัทนั้น ดังนั้น หาก
เกิดความเสียหายในทรัพยสินที่ไมไดทําประกันครอบคลุมเต็มมูลคาในจํานวนที่มีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่ผูรับประกันภัยมี
ปญหาทางการเงินรุนแรงหรือตองเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกลาวอาจสงผลกระทบในดานลบอยางรายแรงตอฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได 
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4.2 ขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

  การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท. ตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัย ในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายน้ํามันและกาซธรรมชาติ บริษัทในกลุม 
ปตท.ที่ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและโรงกลั่นน้ํามันก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยซึ่งมีแนวโนมที่จะเขมงวดมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยขึ้นใหมใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับใชกฎหมาย อาจจะทําใหเกิดขอจํากัดตอการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทําใหตนทุนในการสํารวจ การพัฒนา การกอสราง การผลิต การขนสง และการจําหนายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญได  
นอกจากนี้ ในการดําเนินการโครงการตางๆ ซึ่งรวมถึงการกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ โรงแยกกาซธรรมชาติ และ
โรงงานปโตรเคมี จะตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และไดรับความเห็นชอบกอนการ
ดําเนินการกอสราง จึงอาจมีความเสี่ยงในประเด็นของระยะเวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาให
ความเห็นชอบรายงานดังกลาว รวมถึงการยอมรับของชุมชนที่อาจจะกอใหเกิดความลาชาของการดําเนินโครงการไมแลวเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้รวมถึงการยอมรับของชุมชนตอการดําเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนที่ปฏิบัติการในชวงระยะเวลา
ดําเนินการ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการเพิ่มรายไดของ ปตท. ในอนาคต 

  จากประเด็นดังกลาวขางตน ในขณะนี้ไดมีการศึกษาและประเมินผลกระทบของคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง และมีแนวโนมที่จะมีการกําหนดกฎหมายและขอบังคับเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศที่เขมงวด
มากยิ่งขึ้น จึงอาจสงผลตอการปฏิบัติงานของโรงงานในกลุม ปตท. ที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่ดังกลาว  ตลอดจนอาจทําใหโครงการ  
ตางๆ  เกิดความลาชาในการอนุมัติหรือไมไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบรายงาน EIA  นอกจากนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่องสิทธิชุมชน มาตรา 67 วรรคสอง  ไดระบุใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะได
ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพให
ความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินโครงการดังกลาว   ดังนั้น จึงอาจมีการกําหนดกฎหมายหรือขอบังคับในเรื่องดังกลาวออกมา
รองรับ ซึ่งอาจทําใหโครงการพัฒนาของ ปตท. เกิดความลาชาในกระบวนการอนุมัติรายงาน EIA  รายงานการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) หรือการใหความเห็นประกอบเชนกัน  

อยางไรก็ตาม ปตท. ไดมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกลาว โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําการติดตามและ
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินงานของ ปตท. อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย รวมทั้งการติดตอประสานงานและเขารวมในการใหความคิดเห็นกับหนวยงาน
ราชการอยางใกลชิด เพื่อนําขอมูลมาวางแผนงานหรือกําหนดมาตรการตาง ๆ รองรับ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับใหมทันทีที่มีการประกาศใช และจัดใหมีการดําเนินงานมวลชนสัมพันธที่มุงเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

5.   ความเสี่ยงทางการเงิน 

5.1 ความผันผวนของคาเงินบาท 
การเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทตอเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอรายไดสวนใหญ

ของ ปตท. แมวารายไดสวนใหญของ ปตท. เปนเงินบาท แตจากการที่ราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี
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อางอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทําใหรายไดของ ปตท. ผันผวนตามคาเงิน
บาท อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทจะสงผลกระทบตอกําไร (margin) ของ ปตท. ในระดับหนึ่ง เนื่องจากกําไร
สวนใหญของ ปตท. จะถูกกําหนดเปนเงินบาทไวที่คาคงที่ โดยมีตนทุนขายที่เปน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอิงกับราคา
ตลาดโลกเชนเดียวกับราคาขาย   

นอกจากนี้ความผันผวนของคาเงินบาท ยังมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และ
บริษัทยอยมีภาระหนี้เงินกูตางประเทศคงคางอยู โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  ปตท. และบริษัทยอยมีเงินกูยืมและหุนกู
ตางประเทศเทียบเทา 74,807.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.55 ของยอดรวมเงินกูยืมระยะยาวและหุนกูทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย
เงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 1,937.51 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เทากับ 23,000 ลานเยน โดยเงินกูสกุลเยน ปตท. ได
ทําการปองกันความเสี่ยงของคาเงินเยนโดยใชอนุพันธทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยนเปนสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่อิงกับสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทําให ปตท. สามารถปดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของคาเงินเยนตอสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแลวเปนสวนใหญ นอกจากนี้บริษัทรวมทุนของ ปตท. สวนใหญมีเงินกูตางประเทศ
จํานวนสูง ดังนั้นจึงกลาวไดวาความผันผวนของคาเงินบาทตอเงินสกุลตางประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลังของประเทศ อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได 

เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของคาเงินบาทดังกลาว ปตท.ไดดําเนินการจัดโครงสรางของเงินกูที่เปนเงินสกุล
ตางประเทศ ใหมีสัดสวนสมดุลกับรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เปน
สกุลตางประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซื้อ-ขายเงินสกุลตางประเทศลวงหนา (Forward) เพื่อเตรียมการชําระหนี้เงินกู
สกุลตาง ๆ และธุรกรรมการคา เชน  คากาซธรรมชาติและน้ํามันดิบที่นําเขาจากตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอยาง
เหมาะสม นอกจากนี้ ปตท.ไดดําเนินการจัดทํานโยบายทางการเงินและสินเชื่อ (Treasury and Credit Policy) เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท.และกลุมบริษัทที่ ปตท.ถือหุนอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยรวมถึง
ขอกําหนดในเรื่องการจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินของ ปตท. 

5.2 การใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุม ปตท. 
ในอดีตที่ผานมา ซึ่งรวมถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย ปตท.ไดใหการสนับสนุนทาง

การเงินตามสัญญาสนับสนุนจากผูถือหุนแกบริษัทในกลุมหลายบริษัท นอกจากนี้ ปตท.ยังไดเขาไปมีสวนรวมกับผูบริหาร 
เจาหนี้ และผูถือหุนใหญอื่นๆ ของบริษัทเหลานี้ในการปรับโครงสรางหน้ีดวย โดยรูปแบบของการปรับโครงสรางหนี้นี้ อาจจะ
เปนไปในรูปของ (1) การใหความสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่มีการขาดสภาพคลองในชวงดําเนินการเชิงพาณิชย (Cash 
Deficiency Support : CDS) ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปของหนี้ดอยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ
ขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา (Trade Credit) และ/หรือ (3) อื่นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ปตท. ไดใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกบริษัทในกลุมแลวเปนจํานวนเงิน 226.98 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 30,455.58 ลานบาท ประกอบดวยการใหเงินกูตาม
สัดสวนการถือหุน จํานวน 37 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 29,869.98 ลานบาท และการขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา 189.98 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และอื่น ๆ ไดแก การซื้อหุนกูแปลงสภาพดอยสิทธิ 585.6 ลานบาท (ดูรายละเอียดในหัวขอ 12.3) 

ปตท. มีนโยบายไมสรางภาระผูกพันทางการเงินใหมเพิ่มจากที่มีอยูเดิม ยกเวนในกรณีจําเปนและเปนประโยชนตอ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหความสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู และ/หรือสินเชื่อทางการคาเปนรายกรณี ซึ่ง 
ปตท. มีความเชื่อวานโยบายและการดําเนินการดังกลาวจะสามารถสรางความแข็งแกรงอยางยั่งยืนใหกับบริษัทในกลุม ปตท. ได  

ในการใหความสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทในกลุมเหลานี้ ไมวาจะเปนในรูปแบบของหนี้ดอยสิทธิหรือสินเชื่อทาง
การคา แมวาผลประกอบการของบริษัทเหลานี้ต้ังแตป 2546 สวนใหญจะดีขึ้น ปตท.ไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทเหลานี้จะ
สามารถชําระคืนเงินใหแก ปตท. หรือบริษัทเหลานี้จะไมประสบกับปญหาทางการเงินอีก หรือจะไมตองการการสนับสนุนทาง
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การเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งไมวากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. 
นอกจากนี้ หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุมบริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเปนผูผิดนัด (Default) ภายใตสัญญาขอตกลงการใหการ
สนับสนุนจากผูถือหุน อาจสงผลใหเจาหนี้บางรายเรียกใหหนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได (Acceleration) ปตท.ไมสามารถยืนยัน
ไดวา ปตท.จะไมเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 50 หรือเขาควบคุมการบริหารบริษัท
ในกลุมเหลานี้ หาก ปตท.เห็นวาการดําเนินการดังกลาวจะเปนประโยชนมากกวา กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเขาควบคุมการบริหาร
บริษัทในกลุมเหลานี้ ภายใตมาตรฐานการบัญชีไทยกําหนดให ปตท.จะตองมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุมเขากับงบ
การเงินของ ปตท. ต้ังแตวันที่มีอํานาจในการควบคุมดวย ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินรวม
ของ ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม การขนสงกาซธรรมชาติและการผลิต รวมทั้ง

ธุรกิจปโตรเคมีเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง ในทางปฏิบัติถึงแม ปตท.จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยางใกลชิด 
แตการใชเงินทุนดังกลาวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไวเนื่องจากหลากหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ ปตท. 
เชน การผันแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งไมอาจคาดการณได การเปลี่ยนแปลงอุปสงคและอุปทานของพลังงาน 
กาซธรรมชาติ รวมทั้งราคากาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑปโตรเลียมและปโตรเคมี และการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก เปนตน  
ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสําเรจ็และตนทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการซึ่งรวมถึง 
• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
• สถานการณการเมืองของประเทศไทย และ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและตางประเทศ  
• ภาวะอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 
• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและตางประเทศ  
• ตนทุนเงินกู  

 ซึ่งจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ที่มุงเนนการสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาวและการเปนบริษัทที่มีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให ปตท.มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอยางระมัดระวังโดย
คํานึงถึงแหลงเงินทุนตางๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสรางเงินทุนที่สามารถดํารงอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ตางๆ ใหอยูระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงไดกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดหา
เงินทุนอยางตอเนื่อง ปตท.จึงมีความเชื่อวาจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตไดเพียงพอ ดวยตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 
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สวนที่ 2 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปโตรเลียม ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ปโตรเลียม รวมทั้งรวมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับปโตรเลียม 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107544000108 

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

โทรศัพท : 0-2537-2000 

โทรสาร : 0-2537-3498-9 

รายละเอียดของหุนกูท่ีเสนอขาย 

ผูออกหุนกู : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ช่ือเฉพาะของหุนกู : หุนกูไมมีประกัน ผูถือหุนกูสามารถไถถอนไดกอนกําหนดของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2567 

ประเภทของหุนกู : หุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน มีผูแทนผูถือหุนกู และผูถือ
หุนกูสามารถไถถอนกอนกําหนดไดในปที่ 8 

จํานวนและมูลคาหุนกูที่เสนอขาย : จํานวนไมเกิน 15,000,000 (สิบหาลาน) หนวย คิดเปนมูลคาหุนกูรวมไมเกิน 
15,000,000,000 (หนึ่งหมื่นหาพันลาน) บาท  

มูลคาที่ตราไวตอหนวย  : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย : 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  

อายุหุนกู : 15 (สิบหา) ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันออกหุนกู : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 

วันครบกําหนดไถถอนหุนกู : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 

อัตราดอกเบี้ย : สําหรับปที่ 1 ถึงปที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 5.00 (หาจุดศูนย) ตอป 

สําหรับปที่ 6 ถึงปที่ 8 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.20 (หกจุดสองศูนย) ตอป 

สําหรับปที่ 9 ถึงปที่ 15 อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 6.80 (หกจุดแปดศูนย) ตอป 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายณอคุณ  55 ไมมี ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล   2526 - 2528 หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เชียงใหม 
สิทธิพงศ       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2528 - 2540 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    - M.Sc. (M.E.) Oregon State University U.S.A.   2541 - 2543 รองอธิการบดี ฝายวิจัยและ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    - Ph.D. (M.E.) Oregon State University U.S.A.   ทรัพยสิน  
    - ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   2544 - 2546 รองอธิการบดี ฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 47   2546 - ปจจุบัน  รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
    - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน    ธ.ค.50 - ม.ค51 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
      รุนที่ 4  พ.ศ. 2550   ม.ค51 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        
นายจักรมณฑ   60 ไมมี ไมมี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 - 2544 รองเลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
ผาสุกวนิช    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State  2544 - 2545 เลขาธิการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
       University in Northridge, U.S.A. 2545 - 2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 
    - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุนที่ 12 2547 – ก.ย. 51 ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 9 เม.ย.47-ปจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
      หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร(วปอ.)  รุนที่ 39   24 มิ.ย.47-1 ธ.ค.49 กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 1ธ.ค.49 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     ป 2547 : หลักสูตรDAP 20/2004  / FND 13/2004 2549 - มี.ค.51 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
       ป 2549 : หลักสูตรACP 14/2006 / DCP 71/2006 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
       ป 2551 : Current Issue Seminar 1/2008 / 

                  RCP 20/2008 
 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน  ธนาคารแหง

ประเทศไทย 
      กรรมการ  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 
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สัดสวนการ
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ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

พลเอก สมทัต   64 ไมมี ไมมี -  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.ทบ.) 2541 ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ 
อัตตะนันทน       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 2545 ผูบัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม 
    -  หลักสูตรเสนาธิการทหารบก  2546 ผูบัญชาการทหารสูงสุด   กองบัญชาการทหารสูงสุด  กระทรวงกลาโหม 
     หลักสูตรหลักประจํา ชุดที่ 53 2549 – มี.ค.2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
    -  หลักสูตรเสนาธิการทหาร   11 เม.ย. 49- ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
       กองบัญชาการทหารสูงสุด รุนที่ 23 27 เม.ย. 49- ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
    -  หลักสูตร การทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ    ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วีนีเม็กซ อุตสาหกรรม จํากัด 
       รุนที่ 26  ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท พีนาเฮาส จํากัด (มหาชน) 
    -  ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
       หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่คัลเลอร จํากัด 
       ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 10    
    -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
      ป 2549 : หลักสูตร DAP 53/2006,  FND 29/2006

                   ACP 14/2006 
   

        ป 2550 : หลักสูตร DCP 90/2007         
       ป 2551 : หลักสูตร RCP 20/2008                 
คุณหญิงชฎา  63 ไมมี ไมมี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ   2535 - 2542 รองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
วัฒนศิริธรรม     อังกฤษ   2542 กรรมการและรองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ   2542 - 31 ม.ค. 50 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
     อังกฤษ   2549 - มี.ค.51 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิลเลียมส    30 เม.ย.50-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     U.S.A.   25 พ.ค.50-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
    -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   25 พ.ค.50-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
       ป 2545 : หลักสูตร DCP 2/2002   ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
       ป 2551 : หลักสูตร RCP 19/2008, MFR 6/2008,    

   MIA 2/2008 
   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
      กรรมการ สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) 
      กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
      ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
      กรรมการ UNESCAP Business Advisory Group 
      รองประธานกรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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คุณพรทิพย   59 ไมมี ไมมี - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  เม.ย.43 – มี.ค.2547 รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
จาละ     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มี.ค. 2547-ปจจุบัน เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - เนติบัณฑิตไทย 2549 – มี.ค.2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
    - Master of Laws (LL.M.) University of Michigan, 2542 - ปจจุบัน กรรมการ คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการ 
        U.S.A.   อุทธรณและการรองทุกข สํานักงาน ก.พ. 
      -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2543 - ปจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 43 2544 - ปจจุบัน กรรมการวิธีปฏิบัติราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ทางปกครอง  
       ป 2551 : หลักสูตร FSD 3/2008 2544 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการองคกรรวมไทย – มาเลเซีย 
     2544 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง  
       สํานักงานศาลปกครอง 
     2544 - ปจจุบัน กรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
     2547 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
       กระทรวงการคลัง 
     2547 – ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ สํานักงาน ก.ล.ต. 
        2549 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
     30 เม.ย.50-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
      16 พ.ค.2551-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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นายอําพน   53 ไมมี ไมมี - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 - 2544 ผูชวยปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กิตติอําพน    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. Economics)   (ฝายตางประเทศ)  
       Northeastern  University, Boston U.S.A.  2544 ผูตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตรประยุกต) 2545/2547 รองปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
       Clemson University, South Carolina U.S.A. 2546 ผูอํานวยการ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
    - ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุน 3 (CIO)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2547 - ปจจุบัน เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
       หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 45  12 เม.ย. 48-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  26 ม.ค.49- ปจจุบัน กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
       ป 2549 : หลักสูตร DCP 80/2006  1 ธ.ค.49- ปจจุบัน ประธานกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   

     ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
       กรรมการ/ กรรมการนโยบาย

การเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

      กรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
      กรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
      กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      กรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  คณะที่ 7 
      กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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นายจุลยุทธ   60 ไมมี ไมมี - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2547 - 2549 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
หิรัณยะวสิต    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2549 – ก.ย. 51 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  11 เม.ย. 51 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
    - ปริญญาบัตร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร    
      หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุนที่ 40    
    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
     ป 2551  :  หลักสูตร  DCP 111/2008            
นายพานิช 59 ไมมี ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา 2544 รองอธิบดี  กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร 
พงศพิโรดม     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    และสิ่งแวดลอม (เดิม) 
    - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสุขาภิบาล 2545 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน    
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    กระทรวงพลังงาน 
    - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม 2547 ผูตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน 
     แหลงน้ํา  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 2548 อธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน  กระทรวงพลังงาน 
    - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม 2549 – ปจจุบัน อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
     ชายฝงทะเล  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย   กระทรวงพลังงาน 
    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1 ม.ค.-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     ป 2549  :  หลักสูตร  DAP 52/2006 ปจจุบัน กรรมการ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
          หลักสูตร  UFS 1/2006  อนุกรรมการกลั่นกรอง โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด 
นายนริศ 53 ไมมี ไมมี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  2541 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ชัยสูตร     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2547 ผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2549 – ปจจุบัน ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
    - ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) University of  กรรมการ บริษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
     Hawaii, U.S.A.  ประธาน สภาวิจัยแหงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร 
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  ประธาน ชมรมศิษยเกาอีสเวสเซนเตอรและฮาวายในประเทศไทย 
     หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 39  ประธาน คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปคแหงประเทศไทย 
    - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง  ประธาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
     สาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 4  นายกสมาคม สมาคมธรรมศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 
    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการและประธาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
     ป 2548 : หลักสูตร DAP 32/2005, FND 19/2005  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
        ป 2549  :  หลักสูตร DCP 82/2006                    กรรมการ   บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 6 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นางพรรณี  60 ไมมี ไมมี - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) 2543 – 2544 รองผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 
สถาวโรดม       สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2544 – 2545 รองผูอํานวยการและ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 
    - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ผูอํานวยการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2545 - 2549 ผูอํานวยการ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง 
       หลักสูตรการปองกัน  ราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 44 2549 – 30 ก.ย.

2551 
ผูอํานวยการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 

    -  Bond Markets : Fixed Income Analysis, 28 ก.ค.48-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        Economic Development Institute of The World 29 ส.ค.48-ปจจุบัน กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        Bank (1996) ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น  
    - Advanced Executive Program, 2004, Kellogg     จํากัด (มหาชน) 
       School of Management, Northwestern      

   University, U.S.A.  
 กรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  

    - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการ 
    ตลาดทุน (วตท.) 

 กรรมการและกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
     : หลักสูตร DAP  42/2005    ตลาดหลักทรัพย 
        : หลักสูตร FND 22/2005      
        : Fostering a Board  and Management Team    
     : หลักสูตร DCP 72/2006    
        
            
        
        
        
           



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 7 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 
ม.ล. ปาณสาร   63 ไมมี ไมมี  -  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  2529 - 2540 รองศาสตราจารยระดับ 9   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หัสดินทร        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2529 - 2540 รองศาสตราจารยระดับ 9   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     -  Master of Architecture, University   of  2540 - 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
        Pennsylvania, U.S.A.  2540 - 2546 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2546 - 2548 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
        หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 37 2546 - 2548 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
     -  สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุน 33  11เม.ย.49-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   25พ.ค.50 - ปจจุบัน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
      ป 2549 : หลักสูตร Developing CG      ปจจุบัน  กรรมการ  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
        Setting the CEO /  Performance Plan &     กรรมการ สภามหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย 
        Evaluation  และหลักสูตร UFS  2/2006  กรรมการจัดการทรัพยสิน   สภากาชาดไทย 
นายชัยเกษม   60 ไมมี ไมมี - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  2539 รองอธิบดีอัยการฝายปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 
นิติสิริ      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2543 อธิบดีอัยการฝายคดีทรัพยสินทางปญญา สํานักงานอัยการสูงสุด 
    - เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง  และการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 
     เนติบัณฑิตยสภา 2544 อธิบดีอัยการฝายคดีอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 
    - LL.M. Columbia University, U.S.A. 2545 อธิบดีอัยการฝายปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 
    - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2546 รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 - ปจจุบัน อัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 
    - Cert. In International Procurement,    22ก.ย.51– ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     Georgetown  University  ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห 
    - นักบริหารระดับสูง (ก.พ.) หลักสูตรที่ 1  รุนที่ 14  กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
      หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38  กรรมการ คณะกรรมการอัยการ 
    - นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (อส.)  รุนที่ 1  กรรมการ คณะกรรมการตํารวจ 
    - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย     อุปนายก เนติบัณฑิตยสภา 
     สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) 9)  รุนที่ 9  กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    - ประกาศนียบัตร The Role of the Chairman  กรรมการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
     Program (RCP)   กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
    - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  กรรมการ สภามหาวิทยาลัยโยนก 
     (วตท.)  รุนที่ 5    
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
      หลักสูตร DCP 8/2001 และ RCP 16/2007     
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 8 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ 
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

 นายประเสริฐ 
 บุญสัมพันธ 

56 ไมมี ไมมี -   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2539 - 2542 ผูจัดการใหญ ปตท. น้ํามัน   
(ระดับรองผูวาการ) 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

    -  M.B.A., Utah State University,  U.S.A.  2543 - 2544 ผูจัดการใหญ ปตท. กาซธรรมชาติ  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
    -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์    (ระดับรองผูวาการ)  
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2544 - 2546 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

    -  ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ธุรกิจกาซธรรมชาติ  
       กิตติมศักดิ์ 2546 – 31ธ.ค.50 กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  และเลขานุการ  
       หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (1 ม.ค. 51–ปจจุบัน) ประธานเจาหนาที่บริหารและ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
       ภาครัฐรวมเอกชน  (ปรอ.) รุนที่ 10  กรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการ  
    - Certificate in Advanced  Management  และเลขานุการ  
      Program, Harvard Business School, U.S.A. ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
    -  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา  กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
       หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
       ประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารชั้นสูง  กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
       (ปปร.) รุนที่ 6  กรรมการ  บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
    -  สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผูบริหาร  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
        ระดับสูง  (วตท. รุน 3 ป 2549)   กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
    -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
       (IOD)  ป 2547 : หลักสูตร DAP 26/2004  กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย 
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เอกสารแนบ 2  หนาที่ 9 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ
ถือหุน 
บริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายอนนต  
สิริแสงทักษิณ 

56 0.000425 ไมมี -  วิทยาศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ  
   มหาวิทยาลัย 

ก.พ.39 - ก.ย.44 รองผูจัดการใหญอาวุโสจัดหาและจําหนายกาซ 
ธุรกิจกาซธรรมชาติ 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

     -  พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต ต.ค.44 - ก.ย.45 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและจําหนายกาซ บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ  
     -  Certificate in Project Investment    ต.ค.45–18 ก.พ.51 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        Appraisal and Management and  ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
        Global Leadership, Harvard University,  Secondment ในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร/  
        U.S.A  กรรมการ  
    -   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   ประธานกรรมการ  บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
        (IOD)  กรรมการ บริษัท  สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
         ป 2549 : หลักสูตร DAP 52/2006  กรรมการ บริษัท  ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
                        หลักสูตร DCP 73/2006  กรรมการ บริษัท  ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
    -   สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร  กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
        ผูบริหารระดับสูง (วตท. รุนที่ 1 ป 2548)  กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
          กรรมการ บริษัท  ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
          กรรมการ บริษัท  อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด 
      กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จํากัด 
      กรรมการ บริษัท  เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด 
        



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 10 

   
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการ
อบรม ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายพิชัย   59 0 ไมมี  -  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  2539 - 2542 รองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
ชุณหวชิร      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543 - 2544 ผูจัดการใหญ ปตท. น้ํามัน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
    -  M.B.A., Indiana University of  รักษาการผูจัดการใหญ ปตท. อินเตอรเนชั่นแนล  
       Pennsylvania, U.S.A.  รักษาการรองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร  
    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน 2544  รองผูวาการการเงินและบัญชีองคกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
     ราชอาณาจักร หลักสูตร ก.ย.46 - ธ.ค.47 รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
     การปองกันราชอาณาจักร ต.ค.44 – ธ.ค.50 รองกรรมการผูจัดการใหญ การเงินและบัญชีองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    ภาครัฐรวมเอกชน  (วปรอ.)  รุนที่ 13 ม.ค.51 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
     -  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
    -  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
      ทางบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
        บริษัทไทย (IOD)  กรรมการ  บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
        ป 2548 : หลักสูตร DAP 49/2005  กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  
    - สถาบันวิทยาการตลาดทุน   กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
    (หลักสูตร วตท.5) รุนที่ 5  ประธานกรรมการ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
      ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
      กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
      ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน   กองทุนประกันสังคม 
      ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานบัญชีบริหาร  สภาวิชาชีพบัญชี 
        

 



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 11 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายทรงวุฒิ   58 0.000035 ไมมี  -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม 2540 ผูชวยผูวาการประจําสํานักผูวาการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
ชินวัตร        โยธา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 - 2545 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท  ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
     -  M.Eng. (Civil Engineering),  Lamar 2546 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร บริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) 
      University, Beaumont, Texas,U.S.A. ปจจุบัน กรรมการ บริษัท  ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
     -  Certificate in Advanced  กรรมการ บริษัท  เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด 
      Management Program,   กรรมการ บริษัท  พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส  จํากัด 
        Banff School, Canada    
     -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร    
        หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร    
        ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 16    
     -  Certificate in Advanced    
      Management Program,    
      Harvard Business School, U.S.A.    
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
        ป 2548 : หลักสูตร DAP 35/2005    
        
        



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 12 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายจิตรพงษ  59 0.000744 ไมมี  -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2539 - 2542 รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
กวางสุขสถิตย **        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 - 2546 กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
     -  M. Eng. (Industrial Engineering)  

    Lamar University, Texas, U.S.A. 
2546 – ธ.ค.50 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ

สํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

     -  Doctor of Engineering (Industrial Engineering) ม.ค.51-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

        Lamar University, Texas, U.S.A.  ปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  
     -  Stanford Executive Program,   และรักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ  

        Stanford University, U.S.A.  หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  

     -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

        หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร   ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
        ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.)  รุนที่ 12  ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด 
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด 
        ป 2547 : หลักสูตร DCP 42/2004,  FN 9/2004  ประธานกรรมการ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จํากัด 
      กรรมการ  บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน)  
      กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 
      กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
      กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
      กรรมการ  บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
      นายกสมาคม สมาคมกาซธรรมชาติ สําหรับยานยนตไทย 
        
        

หมายเหตุ : นายจิตรพงษ  กวางสุขสถิตย   ดํารงตําแหนงเฉพาะประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป 



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 13 

 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายปรัชญา   57 0.000182 ไมมี  -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   2539 - 2542 กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
ภิญญาวัธน **        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2543 - 2544 รองผูวาการแผนและพัฒนาองคกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
      -  M.S. (Civil Engineering), Stanford 2544  รองผูวาการกลยุทธและพัฒนาองคกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
         University, U.S.A. ต.ค.44 - ต.ค.45 รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
     -  Ph.D. (Civil Engineering),University  พัฒนาองคกร  
        of Texas at Austin, U.S.A. ต.ค.45 - ธ.ค.46 รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกร  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
     -  ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2547 - ธ.ค.50 รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
        หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวม  ปโตรเคมีและการกลั่น  
        เอกชน  (ปรอ.)  รุนที่ 15 ม.ค.51-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยIOD  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  
         ป 2545 : หลักสูตร DCP 14/2002 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไออารพีซี  จํากัด (มหาชน) 
      ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร โลจิสติกส จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
      ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
      กรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด  
      กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 

หมายเหตุ : ปรัชญา  ภิญญาวัธน ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจน้ํามัน เพิ่มอีก 1 ตําแหนง  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 14 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายวิโรจน 59 0.000634 ไมมี    -  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2539 - 2541 ผูอํานวยการกลุมธุรกิจปโตรเคมี การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
มาวิจักขณ           เกียรตินิยมอันดับ 2  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 - ก.ย.44 รองผูวาการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
       -  M.S.C.E. (Civil Engineering)  2542 - 2548 กรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการ บริษัท ปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 
          University of Texas at Austin,U.S.A.  ต.ค.44 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    -  Ph.D. (Civil Engineering)   1ม.ค.49-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ  ปตท.    
          University of Texas at Austin,U.S.A.  ปฏิบัติงาน Secondment  ในตําแหนง บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
      -  Program for Management Development,   กรรมการอํานวยการ / กรรมการและเลขานุการ  
         Harvard University, U.S.A.    
     -  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
         ป 2546 : หลักสูตร DAP 1/2003  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) จํากัด 
                        หลักสูตร DCP 38/2003  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
      กรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
      กรรมการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
      กรรมการ คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย 
      กรรมการ The Offshore Technology & Management  
       (OTM), AIT 
        

 



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 15 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายชายนอย 58 0.000176 ไมมี -  ปริญญาตรีการบัญชีชั้นสูง  2543 - 2548 กรรมการอํานวยการ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
เผื่อนโกสุม **       California College of commerce, U.S.A. 2549 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สังกัดธุรกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    -  ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหาร  ปโตรเคมีและการกลั่น  
       ธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  1ส.ค.50 - 27ธ.ค.50 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน บริษัท  โรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) 
    -  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา       Secondment ในตําแหนงกรรมการ  
       หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  ผูจัดการใหญ/กรรมการและเลขานุการ  
       ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง 27ธ.ค.50 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด  
       (ปปร.) รุนที่ 6  Secondment ในตําแหนง 

กรรมการผูจัดการใหญ / 
(มหาชน) 

      - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  กรรมการและเลขานุการ  
        (IOD) :  ป 2550  :  DAP 63/2007  ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด  
      กรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด 
      กรรมการ  บริษัท ยูทิลิตี้ จํากัด  
      ประธานกลุมโรงกลั่นน้ํามันปโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
        

หมายเหตุ : นายชายนอย  เผื่อนโกสุม ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
     บริษัท  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 16 

 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล อายุ 

(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายเพิ่มศักดิ์  58 0.000143 ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเครื่องกล)  2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแยกกาซ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ชีวาวัฒนานนท*       University of Santo Tomas Manila, Philippines  ธรรมชาติ  
       Program (AEP) โดย GE Management 

   Development  Institute 
2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
ผูจัดการใหญ 

บริษัท ทรานส-ไทย มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 

    -  ประกาศนียบัตร Senior Executive Program   2547  
        โดย  Sasin Graduate Institute of Business  บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
       Administration of Chulalongkorn University  

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
รองผูจัดการใหญอาวุโส  

    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  2547 - 2549  
       ป 2547 : หลักสูตร DCP  52/2004     บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
      

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท. 
ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ  

     2549 - 2550  
      บริษัท อะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด  (มหาชน) 
      

รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท . 
ปฏิบัติงาน Secondment  ในตําแหนง 
กรรมการผูจัดการใหญ  /  กรรมการ  

     2550-2551 รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท . 
ปฏิบัติงาน Secondment  ในตําแหนง 
ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ 

 
บริษัท  ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

        
         

หมายเหตุ : นายเพิ่มศักดิ์  ชีวาวัฒนานนท ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 17 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายมารุต   
มฤคทัต 

56 0.000059 ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   (สาขาปโตรเลียม)  
  University   of Taxas at Austin, U.S.A.   

2545 - 2546  รองผูจัดการใหญอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  
(มหาชน) 

    - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาปโตรเลียม) 
  University of  Taxas at Austin, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance 
  Management  สถาบัน Insead  ฝรั่งเศส 

2546 – 2549  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ปตท .ปฏิบัติงาน   
 Secondment ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ/ 
 กรรมการ  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  
(มหาชน) 

    - ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน ราชอาณาจักร 
  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

2549-ปจจุบัน   รองกรรมการผูจัดการใหญ ปตท .ปฏิบัติงาน  
 Secondment ในตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ/ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  
(มหาชน) 

       รวมเอกชน (ปรอ.)  รุนที่ 17    เลขานุการคณะกรรมการ  
    - สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ปจจุบัน  กรรมการ Carigali-PTTEPI Operating Company   
       ป 2547 :  DAP 13/2004, DCP 46/2004   Sdn. Bhd.         
นายสุรงค 53 0.000232 ไมมี  - Bachelor of Science Industrial Engineering    15 พ.ย.2545 -   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและจําหนาย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
บูลกุล       and Operations Research, Syracuse  16 มี.ค. 2548   กาซธรรมชาติ    
       University, New York, U.S.A. 16 มี.ค.2548-   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจการคา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     - Master of Engineering Operations Research 31 ม.ค.2551   ระหวางประเทศ  
       and Industrial Engineering Cornell University, 1 ก.พ.2551-   รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจการคา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
       U.S.A. ปจจุบัน   ระหวางประเทศ  
     - Master of Business Administration, Cornell    กรรมการ บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
       University, U.S.A.    ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด  
     - PMD, Harvard University, Boston, U.S.A.    กรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด 
     - นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ    กรรมการ  บริษัท บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด  
       ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. 8)    
        
         



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 18 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายไพรินทร 52 0.000100 ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  2532-2548 กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท บางกอก โพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
ชูโชติถาวร     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2548-1 ก.พ.2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด 
    - Master of Engineering in Chemical   ปโตรเคมีและการกลั่น ปฏิบัติงาน  
     Engineering (Tokyo Inst. of Tech.) , Japan   Secondment ในตําแหนงกรรมการ  
    - Doctor of Engineering in Chemical   ผูจัดการ  
     Engineering (Tokyo Inst. of Tech.), Japan  2549-1 ก.พ.2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
    - PTT Executive Leadership Program/  ปโตรเคมีและการกลั่น ปฏิบัติงาน   
     GE Crotonville U.S.A.  Secondment ในตําแหนง  
    - NIDA Executive Leadership  กรรมการผูจัดการ  
     Program 2007/Wharton  1 ก.พ.2551- รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
     University of Pennsylvania, U.S.A  ปจจุบัน ปโตรเคมีและการกลั่น  
    - Directors Certification Program 51/2004/  1 ก.พ.2551- กรรมการผูจัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากัด  
     Thai Institute of Directors   ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด 
    - Director Accreditation program   2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี  โปลีเมอร จํากัด 
     24/2004/ Thai Institute of Directors  2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก โพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
    - Industrial Liaison Program (ILP) 2005/  2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด 
      Massachusetts Institute Technology U.S.A  ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท อัลลายแอนซ แพลนท เซอรวิส จํากัด 
       กรรมการ บริษัท พีทีที ฟนอล  จํากัด 
      กรรมการ บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
      2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
      2544-ปจจุบัน กรรมการบริหาร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี  
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
      2547-ปจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนา  
        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC) 
        
        



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 19 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายเทวินทร 50 0.000071 ไมมี - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมเคมี 2527 - 2532 วิศวกร บริษัท ยูโนแคล ไทยแลนด จํากัด 
วงศวานิช     เคมี – เกียรตินิยมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณ 2532 - 2536 หัวหนาสวน  แหลงปโตรเลียม, พัฒนาและ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
     มหาวิทยาลัย   ประเมินธุรกิจ  
    - ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี  Rice University, 2537 ผูชวยกรรมการผูจัดการดานบริหาร บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
     U.S.A. 2538 - ต.ค.2542 รองผูจัดการใหญ – วางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
    - ปริญญาโทวิศวกรรมปโตรเลียม  พ.ย. 2542 –  รองผูจัดการใหญอาวุโส – พัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
     University of Houston, U.S.A. 14 ก.ค. 2545   
    - โครงการอบรมผูบริหารระดับสูง  15 ก.ค. 2545 -  รองผูจัดการใหญอาวุโส – สายงานปฏิบตัิการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
     สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 2546   
     (S.E.P. รุน 7)  15 ธ.ค. 2546 - รองผูจัดการใหญอาวุโส – โครงการลงทนุภูมิภาค บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 
    - โครงการอบรมผูนําสากล (Program for  31 พ.ค. 2547   
     Global Leadership – PGL)   1 มิ.ย.2547- ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนงผูชวย บริษัท ปตท. จํากัด  (มหาชน) 
     สถาบัน Harvard Business School, U.S.A. 17 ก.พ. 2551 กรรมการผูจัดการใหญ พัฒนาธรุกิจองคกร  
    - โครงการอบรมกรรมการ (Director  18 ก.พ. 2551- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ รักษาการรองกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
     Certificate Program – DCP รุน 21)  31 ก.ค. 2551 ผูจัดการใหญ กลยทุธและพัฒนาองคกร  
     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 ส.ค. 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
    - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ 27 เม.ย.50-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  
     ประชาธิปไตยสําหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร. 30 ม.ค.51-ปจจุบัน กรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
     รุน 10) สถาบันพระปกเกลา    
        



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 20 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ 
(ป) 

สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธของ
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นายวีรศักดิ์ 54 0 ไมมี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล   กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บางกอกโพลเีอททีลีน จํากัด (มหาชน) 
โฆสิตไพศาล       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการผูจัดการ  
    - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรม)  รองกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน) 
      Texas A&I University, U.S.A.  กลุนธุรกิจผลิตภัณฑโพลเิมอร  
    - Director Certification Program (DCP)  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานธุรกิจการคา บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน) 
       รุน 82/2006  กรรมการและผูจัดการประชาสัมพันธ บริษัท เอก็ซอนโมบลิ จํากัด 
    - Finance for Non-Finance (FN)  รุน 30/2006  Lubes Country Manager บริษัท เอก็ซอนโมบลิ จํากัด 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ปจจุบัน กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด  (มหาชน) 
      ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   
      รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ  
      กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส จํากัด 
      กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากดั (มหาชน) 
      กรรมการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล  
       เซอรวสิ จํากดั 
      กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตติ้ง จํากดั 
      กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากัด 
      กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากดั 
      ประธานกลุมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
        

หมายเหตุ : นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล  ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการใหญ ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหนง  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป



 
    เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 

เอกสารแนบ 2  หนาที่ 21 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล อายุ (ป) 
สัดสวนการ   
ถือหุนบริษัท 

(รอยละ) 

ความสัมพันธ
ของครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ระยะเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษทั 

นางสาว 53 0.000035 ไมมี -  อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2541 - ก.ย. 2544 ผูอํานวยการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
เพ็ญจันทร     - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต 1 ต.ค.44 - มี.ค.48 ผูจัดการฝายจัดหาและบริหารเงินทุน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
จริเกษม        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 เม.ย.48 - 6 ธ.ค.48 ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    - หลักสูตร Executive Leadership Program 7 ธ.ค.48 - 31พ.ค.49 ผูจัดการฝายกลยุทธการเงินองคกร รักษาการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
       ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร  
        รวมกับ The Wharton School, University 1 มิ.ย.49 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการเงินองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
       of Pennsylvania, U.S.A. ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลลายแอนซ รีไฟนนิ่ง จํากัด  
    - หลักสูตร Finance for Senior   กรรมการ บริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 
     Executive  ของสถาบัน Harvard       
       Business School of New York, U.S.A.    
        
        
นางปริศนา 
ประหารขาศึก 

54 0.000214 ไมมี - พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร 
   และการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2539 - 2540 ผูจัดการสวนบัญชีบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

    - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)   2540 - 2541 นักบัญชีอาวุโส รักษาการผูอํานวยการฝายบัญชี   การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
     มหาวิทยาลัยเกริก  สํานักงานใหญ  
    - M.B.A.(Business Administration), 2541 - ก.ย. 44 ผูอํานวยการฝายบัญชี สํานักงานใหญ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
     Tarleton State University, U.S.A. ต.ค.44-31พ.ค.49 ผูจัดการฝายบัญชี สํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
    - Certificate of International Oil & Gas  

   Accounting, Professional  Development  
   Institute, University  of North Texas,  
   U.S.A. 

 1มิ.ย.49-30 พ.ย. 49 ผูจัดการฝาย ประจํารองกรรมการผูจัดการใหญ
การเงินและบัญชีองคกร รักษาการ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญบัญชีองคกร รักษาการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญบัญชีองคกร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

       1 ธ.ค.49 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบัญชีองคกร บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
         สํานักงานใหญ  
        

 


