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 ส่วนท่ี 1  หนา้ท่ี 1  

ส่วนที ่1  บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์ 

1.ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107544000108 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 
ทุนจดทะเบียน :      28,572,457,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,857,245,725 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 
ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่า  :      28,562,996,250 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท  
  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้ 3.2 โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.และบริษทัในกลุ่ม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  
  โทรศพัท ์0-2537-2000  โทรสาร  0-2537-3498-9  
         เวบ็ไซด ์ http://www.pttplc.com 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : โทรศพัท ์  0-2537-2150-1  
 โทรสาร    0-2537-2169 / 0-2537-2171 

อีเมล ์ corporate@pttplc.com 
ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท ์  0-2537-3518-9    
 โทรสาร    0-2537-3948 
 อีเมล ์ir@pttplc.com 
สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ : โทรศพัท ์  0-2537-3885-6 
และเลขานุการ  โทรสาร    0-2537-3883 

อีเมล ์ corporatesecretary@pttplc.com 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บุคคลอ้างองิ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์    บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ชั้น 4, 6-7 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โทรศพัท ์0-2359-1200-1 โทรสาร 0-2359-1259 
ผูส้อบบญัชี   สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ 0-2618-5803 โทรสาร 0-2618-5807 
นายทะเบียนหุน้กูส้กลุบาท ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  ทีมบริการทะเบียนหลกัทรัพย ์1  

สายปฏิบติัการธุรกรรมการเงินและหลกัทรัพย ์ อาคาร 2 ชั้น 3 เลขท่ี 1060 ถนนเพชรบุรี 
แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2256-2323-8 โทรสาร 0-2256-2406 
ทีมธุรกิจหลกัทรัพย ์1 ธุรกิจบริการหลกัทรัพย ์ เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์ 0-2544-3937, 0-2544-3930  โทรสาร0-2937-7662 
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 2. ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั
ภายในและภายนอก โดยถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  
และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี
พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee) ทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์ร
จะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการ
และควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) 
ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหปั้จจยัเส่ียงต่างๆ  ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ
บริหารจัดการจนสามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปี
ปัจจุบนั ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนใหส้อดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 
ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี
หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. สาํหรับขอ้มูลปัจจยั
ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล
และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นในการลงทุนผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดย
ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

2.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

2.1.1 ความเส่ียงจากกลยุทธ์การดาํเนินธุรกจิ 

  กลุ่ม ปตท. ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทย
ขา้มชาติชั้นนาํ (Thai Premier Multinational Energy Company)  ในการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งมี
การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีชดัเจน  และมีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจและบริษทัในกลุ่มให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้การรักษาความสามารถเชิงแข่งขนัและนาํความไดเ้ปรียบในทางการแข่งขนัดงักล่าวมาใชใ้นการลงทุน
ขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ  ตลอดจนการขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการแสวงหาโอกาสในการลงทุนใน
ทรัพยสิ์น การซ้ือหรือควบรวมกิจการท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัหรือสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมไดแ้ต่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติ 
รวมถึงโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ ๆ  เช่น ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทางเลือก  ธุรกิจไฟฟ้า  ธุรกิจถ่านหิน 
ธุรกิจ Engineering and Energy Solution เป็นตน้  

 ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรงการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยท่ียงัมีปัจจัยความไม่
แน่นอน ความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ความคาดหวงัของผูล้งทุนและความตอ้งการท่ีหลากหลายของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงอาจ
เกิดความเส่ียงท่ีทาํให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจดงักล่าว อาทิ ความไม่แน่นอนของ
ปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังาน  ความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศและ
ธุรกิจใหม่ เป็นตน้ นอกจากน้ีในการขยายการลงทุนต่างประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ
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ขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายของภาครัฐในแต่ละประเทศ การจดัหาเงินลงทุน และการสร้างขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.  และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ไว ้

ดงันั้นในการกาํหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ของการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  กลุ่ม ปตท. จึงไดจ้ดัให้
มีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ทุกปี ทั้งในระดบัผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. ท่ี
เรียกวา่ Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. ท่ีเรียกวา่ Strategic Thinking Session 
(STS) เพ่ือคอยติดตาม ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เศรษฐกิจและพลงังานท่ี
เปล่ียนแปลงรวมทั้งใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  ปตท. มีการบูรณาการกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์
และการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่าง ๆ โดยไดมี้การจดัทาํแผนธุรกิจควบคู่กบัแผนบริหารความเส่ียง  รวมถึงไดมี้การจดัทาํ
แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดบัราคานํ้ามนัต่างๆ  เพ่ือใหก้ลุ่ม ปตท. มี
แผนท่ีเหมาะสมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การติดตาม
ผลการดาํเนินการในทุกเดือนและมีการจดัประชุมผูบ้ริหารในกลุ่มเป็นประจาํอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส  เพ่ือติดตามผลการดาํเนินงาน
ของกลุ่ม ปตท. และการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้ น เพ่ือสร้างความมัน่ใจในผล
ประกอบการจะไดเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้   รวมทั้งไดมี้การติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจผา่นทาง
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการจัดการ ปตท.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
คณะกรรมการแผนวสิาหกิจ  คณะกรรมการบริหารจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร  เป็นตน้  

2.1.2  ความเส่ียงในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจภายใต้ความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกจิและโอกาสในการเตบิโตทางธุรกจิ  
 ความหลากหลายทางธุรกิจ ของ ปตท. ท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นลกูโซ่ การขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ และการลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ๆ ทาํใหเ้กิดความสลบัซบัซอ้นในการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ประกอบกบัภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจท่ียงัมีความผนั
ผวน อนัส่งผลต่อความไม่แน่นอนของความตอ้งการของตลาดและราคาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งต่างๆ ทาํให ้ ปตท. จาํเป็นตอ้ง
จดัเตรียมบุคลากรใหพ้ร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆท่ีไม่คุน้เคย และการทดแทนผูบ้ริหารท่ีจะเกษียณอาย ุรวมทั้งการปรับและขยายฐานทางธุรกิจใหเ้หมาะสม เพ่ือสร้างโอกาส
และความสามารถในการเติบโตท่ีย ัง่ยนื ทั้งน้ีหากการจดัเตรียมบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีจาํนวนไม่
เพียงพอกบัความตอ้งการของกลุ่ม ปตท. จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวของ ปตท. 

ปตท. ลดความเส่ียงดา้นการเตรียมบุคลากร โดยใชก้ลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งการบริหารเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหารระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ใชก้ารบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. เพ่ือรองรับความตอ้งการผูบ้ริหารระดบัสูง
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคดัเลือกและจดัทาํ Potential Pool เพ่ือพฒันาผูบ้ริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดการ
บริหารตามความตอ้งการขององคก์ร รวมทั้งยงัมีคณะผูบ้ริหารระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ “PTT Group Management 
Committee” เป็นผูดู้แล และกลุ่มพนกังานระดบัตํ่ากวา่ผูจ้ดัการฝ่าย เป็นการบริหารจดัการภายในสายงานของ ปตท. หรือภายใน
ของแต่ละบริษทัในเครือ โดยใชแ้นวความคิดการบริหารสายอาชีพเช่นเดียวกบัระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป ดูแลโดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาสายอาชีพ สําหรับ ปตท. มีทั้งหมด 14 สายอาชีพ แต่ละสายอาชีพจะตอ้งจดัทาํแผนกาํลงัคน กาํหนด Key Position 
คดัเลือกพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง จดัทาํแผนพฒันารายบุคคลและดาํเนินการตามแผน เพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่กลุ่ม ปตท.จะมีผูบ้ริหาร
และพนกังานท่ีมีคุณภาพและเพียงพอในระบบอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ี ปตท. จดัให้มีการสํารวจความผกูผนัและความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รทุกปี ผลการสํารวจใน 
พ.ศ. 2554 อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบับริษทัชั้นนาํของโลก และ ปตท. ไดน้าํผลสํารวจในประเด็นต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อความผกูพนั
และความพึงพอใจ มาปรับปรุงระบบงาน ค่าตอบแทน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน ฯลฯ นอกจากน้ี
เพ่ือให้การปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ปตท. จึงไดมี้การ
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บริหารผลการปฏิบติังานโดยการใชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Index: KPI) ท่ีถ่ายทอดลงมาตามลาํดบัตั้งแต่
คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ และพนักงาน ซ่ึงการข้ึน
เงินเดือนประจาํปีจะแตกต่างกนัตามผลการดาํเนินงาน และพฤติกรรมการทาํงานรวมทั้งความสามารถในการพฒันาตนเอง โดย
กาํหนดให้มีผูแ้ทนพนกังานเขา้ร่วมรับฟังการช้ีแจงเหตุผลการประเมิน เพ่ือให้มีความโปร่งใสเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 

2.2 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.2.1 ความเส่ียงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ 

 ในปีท่ีผา่นมา ปตท. ไดด้าํเนินการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากแหล่งในอ่าวไทยท่ีกาํลงัการผลิตลดลงใหย้งัคง
ระดบัความสามารถในการผลิตต่อเน่ือง รวมถึงการเจรจาจดัหาก๊าซธรรมชาติในรูปก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural 
Gas (LNG) จากกลุ่มผูข้ายในภูมิภาคต่างๆ   ซ่ึงนอกจากจะเป็นจดัหาก๊าซธรรมชาติรองรับความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนัแลว้ยงัเป็น
การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติล่วงหนา้กบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีคาดวา่จะขยายตวัเพ่ิมข้ึน
ในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ   

ในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปีท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหากใน
ปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ครบตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา ปตท. จะต้องชาํระค่าก๊าซ
ธรรมชาติในส่วนท่ีไม่ไดรั้บล่วงหนา้ (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้นั้นในปีต่อๆ 
ไป โดยไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปีนั้นๆ ก่อน และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554  ปตท. มียอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติตามเง่ือนไข Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติเป็นจาํนวน 8,496 
ลา้นบาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 – 2544 
เน่ืองจากความล่าชา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย  อยา่งไรกต็ามจากประมาณ
การความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ ปตท. คาดวา่จะสามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up ทั้งจากแหล่งยาดานาและเยตา
กนุไดห้มดภายในปี 2557 

อยา่งไรก็ตามยงัมีความไม่แน่นอนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความตอ้งการ
ใชก๊้าซธรรมชาติ นํ้ ามนั รวมถึงผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   ประกอบกบัความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในปัจจุบนัและปัจจยัต่างๆ  ท่ีมี
ผลกระทบต่อความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ ดงันั้นจึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. ได ้
ดงัน้ี 

 ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามท่ี ปตท. คาดการณ์  ซ่ึงหากมีปริมาณความตอ้งการสูง
กว่า จะทาํให้การจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  แต่หากปริมาณความตอ้งการตํ่ากว่า อาจทาํให้เกิด
ปัญหา Take-or-Pay จากสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยู ่

 กาํหนดการแลว้เสร็จของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติอาจไม่เป็นไปตามแผน  
อาจส่งผลใหแ้ผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการ  อาจก่อใหเ้กิด Take-or-Pay ในสัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหม่ 

 ความผนัผวนของราคานํ้ามนัอาจทาํใหก้ารจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่เขา้มาในระบบของ ปตท. จะมีราคาสูง ซ่ึง
อาจทาํใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของก๊าซธรรมชาติเม่ือเทียบกบัเช้ือเพลิงอ่ืน ๆ ลดลง 
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 ปตท. อาจไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระเงินล่วงหน้าไปแลว้ (Make-Up) จากแหล่งท่ีมี Take-or-Pay 
เดิมไดต้ามแผน หากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศลดลงมาก และ ปตท. จาํเป็นตอ้งรับก๊าซธรรมชาติตาม
ปริมาณผกูพนัในทุกสัญญา     

 ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัและอตัราแลกเปล่ียน อาจส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงหรือตํ่ากว่าราคาท่ี 
ปตท. ไดช้าํระเงินไวล่้วงหนา้ภายใตเ้ง่ือนไข Take-or-Pay ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดกาํไรหรือขาดทุนจากการรับก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนท่ีชาํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ (Make-up) 

 ผูข้ายก๊าซธรรมชาติอาจเกิดปัญหาท่ีทาํให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยุด ทาํให้ไม่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติใน
ปริมาณท่ี ปตท. เรียกขอตามปริมาณตามสัญญา หรือตามปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระเงินล่วงหนา้ไปแลว้ 

 ปริมาณสาํรองก๊าซฯเร่ิมลดลงและอาจส่งผลใหป้ริมาณการผลิตต่อวนัตามสัญญาลดลงได ้

ในการรองรับความเส่ียงของการจดัหาก๊าซธรรมชาติและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ  ปตท. ไดมี้การติดตามความ
เคล่ือนไหวของการจดัหาและความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ และมีการประสานงานกบักลุ่มผูข้ายและกลุ่มผูซ้ื้ออยา่งใกลชิ้ด เพ่ือ
จดัทาํแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวอยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเจรจากบักลุ่ม
ผูข้ายและกลุ่มผูซ้ื้อ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหากเกิดวกิฤติ    

นอกจากน้ีท่ีผา่นมาความตอ้งการก๊าซธรรมชาติมีสูงกวา่ปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา  ทาํให้ ปตท. สามารถสะสมปริมาณ
ส่วนเกิน  เพ่ือนาํมาใชท้ดแทนหาก ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในอนาคต (Carry Forward)  ตามสิทธิท่ีมี
อยูใ่นสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติบางฉบบั   สาํหรับการรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีการชาํระเงินล่วงหนา้ (Make-up) จากแหล่งยาดานา
และเยตากนุท่ีผา่นมามีราคาตํ่ากวา่ราคาซ้ือขายในปัจจุบนั ทาํใหมี้กาํไรจากส่วนต่างดงักล่าวมาช่วยในการแบ่งเบาภาระดอกเบ้ียท่ี
เกิดข้ึน  

2.2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและผลติภัณฑ์ของ ปตท. 

ตน้ทุนวตัถุดิบและราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม รวมถึงราคาซ้ือ
และราคาจาํหน่ายนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสําเร็จรูปของหน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามตลาดโลก ท่ีผ่านมา
ราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง เน่ืองจาก
หลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้รวมทั้งค่าการกลัน่และราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเคล่ือนไหวข้ึนลงเป็นวฏัจกัร ส่งผล
ให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่มไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยความผนัผวนของราคาปิโตรเลียมและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภมิูภาคของโลก 
 การเปล่ียนแปลงของอุปสงค์ อุปทานและปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติ นํ้ ามันดิบ คอนดอนเสท นํ้ ามัน

สาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 
 เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศผูผ้ลิตและส่งออกปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภูมิภาคตะวนัออกกลาง ซ่ึง

เป็นผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ 
 การกาํหนดนโยบายการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)  
 การเขา้ซ้ือ/ขายตราสารอนุพนัธ์นํ้ามนัของกลุ่มนกัลงทุนในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (NYMEX, ICE)  
 สภาพภมิูอากาศ 
 การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Specification) ทั้งในและนอกภมิูภาค 
 อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติท่ีอาจส่งผลกระทบกบัโรงกลัน่ แหล่งผลิตนํ้ามนั และเรือขนส่งนํ้ามนั 
 การแข่งขนัโดยพลงังานทดแทน 
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 นอกจากน้ี สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติทุกฉบบัจะอิงราคานํ้ ามนัเตายอ้นหลงั แต่บางฉบบัจะมีระยะเวลายอ้นหลงัท่ี
แตกต่างกนั  ดงันั้นหากราคานํ้ ามนัในตลาดโลกมีความผนัผวนรุนแรง อาจทาํให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความไดเ้ปรียบหรือ
เสียเปรียบกบัเช้ือเพลิงทางเลือกอ่ืนเป็นอยา่งมากในบางขณะ   

 ท่ีผา่นมาผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. มีนโยบายจดัตั้งทีม Price Risk Management เพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบและ
ราคาผลิตภณัฑ์ รวมทั้งราคาซ้ือและราคาจาํหน่ายนํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสาํเร็จรูปร่วมกนัภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใตโ้ครงการ Oil Supply Chain Integration Management (OIM) โครงการ Petrochemical Integrated Supply Chain 
Management (PIM) และโครงการ Group Trading โดย ปตท. มุ่งเนน้การบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบและในลกัษณะกลุ่ม 
เพ่ือสร้างพลงัร่วมของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงปัจจุบนักลุ่ม ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ โดยการทาํสัญญาซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวระหวา่งบริษทัคู่คา้ โดยมีการกาํหนดเป้าหมาย
ของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และใหส้อดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง
การเขา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งถ่ีถว้น รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
บริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค ์เช่น การทาํ Swap หรือ Option และการดาํเนินการบริหารความเส่ียง
ทุกคร้ังจะดาํเนินการตามนโยบายขององค์กรในแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นราคาภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนในการ
ดาํเนินธุรกิจ โดยดาํเนินการควบคู่และสอดคลอ้งไปกบัปริมาณซ้ือขายวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ปตท. (Physical Underlying) 
ทั้งการบริหารตน้ทุนราคาซ้ือ และบริหารความเส่ียงราคาขาย เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาท่ีมีต่อผลตอบแทนและ
ผลประกอบการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. อีกทั้ง มีการจดัวางโครงสร้างและกระบวนการในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการความ
เส่ียงและการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  รวมถึงการกาํหนดวงเงินมูลค่าความเส่ียง (Value at Risk – VaR) ใน
การทาํการธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศ และให้มีการรายงานสถานะความเส่ียงแก่ผูบ้ริหารและหน่วยงานเก่ียวขอ้งอย่าง
สมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพ่ือควบคุมมิให ้ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีความเส่ียงดา้นราคาสูงเกินระดบัท่ีเหมาะสม 

2.2.3 ความเส่ียงจากการดาํเนินการของรัฐบาลทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของ ปตท. 

 จากการท่ี ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ดูแลของกระทรวงพลงังาน รวมทั้งการทาํธุรกิจพลงังานอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
(กพช.) ภายใตพ้ระราชบญัญติัคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดงันั้นภาครัฐยงัคงสามารถกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินการใดๆ ของ ปตท. เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายพลงังาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ กพช. สามารถอาศยัอาํนาจ 
ตามพระราชบญัญติัฯ ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารพลงังานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ งกาํหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการกาํหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ    
นอกจากน้ีตามพระราชกาํหนดแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2516 ไดบ้ญัญติัไวว้า่ เพ่ือประโยชน์ใน
การแกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจออกคาํสั่งเพ่ือกาํหนดมาตรการเก่ียวกบัเร่ือง
ต่างๆ  ได ้ซ่ึงรวมถึงการจาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิด  ดงันั้นการกาํหนดนโยบายและมาตรการดา้นพลงังานของภาครัฐ อาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 การตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) 
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ โดย ปตท.ได้
เร่ิมนาํ NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 
และภายใตน้โยบายของรัฐบาลท่ีจะผลกัดนั NGV เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก ปตท. ไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมขยายก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
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ทางเลือกในภาคขนส่ง ตั้งแต่ปี 2544 และไดจ้ดัทาํแผนขยายการใช ้NGV เพ่ือทดแทนนํ้ามนัเบนซินและดีเซลในภาคขนส่ง โดย
การลงทุนขยายสถานีบริการพร้อมกบัส่งเสริมการขยายจาํนวนรถยนตใ์ช ้NGV ใหเ้พ่ิมข้ึนโดยเฉพาะรถบริการสาธารณะ ไดแ้ก่ 
รถแทก็ซ่ี และรถโดยสารประจาํทาง เป็นตน้  

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 ให้ ปตท. กาํหนดราคา NGV ท่ี 8.50 บาทต่อ
กิโลกรัม ในปี 2550-2551 โดยให ้ปตท. สามารถปรับราคา NGV ไม่เกิน 12 บาทต่อกิโลกรัม ในปี 2552 ปรับไม่เกิน 13 บาทต่อ
กิโลกรัมในปี 2553 และปรับตามตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป แต่สถานการณ์ราคานํ้ ามนัในตลาดโลกไดป้รับตวั
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ภาครัฐจึงไดมี้มาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นพลงังานโดยตรึงราคา NGV ไวท่ี้ระดบั 8.50 บาทต่อกิโลกรัม 
จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 โดยจ่ายชดเชยราคา NGV ในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม และต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ใหข้ยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV ในระดบัราคา 
8.50 บาทต่อกิโลกรัม และคงอตัราเงินชดเชยในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 
2555 เพ่ือเตรียมความพร้อมเร่ืองบตัรเครดิตพลงังานและการปรับเปล่ียนรถแทก็ซ่ี LPG เป็น NGV โดยใหมี้การทยอยปรับข้ึน
ราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 จนถึงธนัวาคม 2555 เพ่ือไม่ใหก้ระทบต่อผูใ้ช ้
NGV มากเกินไป และใหท้ยอยปรับลดอตัราเงินชดเชยลงเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จาํนวน 4 คร้ัง ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 
2555 - เมษายน 2555  

จากนโยบายการตรึงราคาดงักล่าวประกอบกบัตน้ทุนการผลิตทั้งในดา้นการลงทุนและราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติไดป้รับเพ่ิม
สูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ส่งผลให้ปตท.ประสบภาวะขาดทุนจากการจาํหน่าย NGV เพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั อยา่งไรก็ตาม 
ปตท. ไดมี้การทบทวนแผนการขยายสถานีบริการ NGV และการเพ่ิมปริมาณจาํหน่าย NGV หากภาครัฐมีการดาํเนินการตามแนว
ทางการแบ่งเบาภาระการขาดทุนตามมติ กพช. ดงักล่าว เพ่ือส่งเสริมการใช ้NGV อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให ้NGV สามารถเป็น
พลงังานทางเลือกและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไปอย่างย ัง่ยืน อย่างไรก็ตามยงัมีความเส่ียงท่ีภาครัฐ
อาจจะยงัคงตรึงราคาขายปลีก NGVต่อไปอีก 

 การควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภาครัฐไดมี้การยกเลิกควบคุมราคาขาย
ปลีก แต่ยงัคงมีการควบคุมราคา LPG  ณ โรงกลัน่นํ้ามนัคงท่ี ท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐ/ตนั ส่งผลใหร้าคาขายปลีกถูกกาํหนด
ไวท่ี้ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีก LPG ในประเทศ
แตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศค่อนขา้งมาก  ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการ 
LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนเกินกวา่กาํลงัผลิต LPG ในประเทศ  กระทรวงพลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็นผูน้าํเขา้ LPG ในราคา
ตลาดโลกและจาํหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั  การควบคุม
ราคา LPG ดงักล่าวส่งผลให้ ปตท. และโรงกลัน่ในกลุ่มไม่สามารถจาํหน่าย LPG ในราคาท่ีสะทอ้นตลาดโลกและตน้ทุนท่ี
แทจ้ริง การสูญเสียโอกาสในการส่งออก LPG รวมทั้งความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการท่ี ปตท. จะไดรั้บเงินชดเชยการ
นาํเขา้ LPG คืนอีกทั้งปริมาณนาํเขา้ท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อาจทาํให ้ปตท. ตอ้งลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการนาํเขา้ LPG 
ซ่ึงทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของ ปตท.  

ท่ีผ่านมารัฐบาลในหลายสมยัไดมี้ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาราคา LPG แต่เน่ืองจากราคานํ้ ามนัในตลาดโลก
ปรับสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหค้ณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553 ไดมี้มติเห็นชอบตามมติ กพช. ให้ชะลอการปรับราคา
ขายปลีก LPG ออกไปอีกจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 และต่อมาไดมี้มติใหข้ยายไปจนถึงเดือนกนัยายน 2554  อยา่งไรกต็าม เม่ือ
วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 กพช. มีมติให้ปรับราคา LPG ให้ผูผ้ลิตท่ีเป็นโรงกลัน่นํ้ ามนัให้สะทอ้นราคาตลาดโลกมากยิ่งข้ึน โดย
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กาํหนดสัดส่วนร้อยละ 76 อา้งอิงราคาตลาดโลก และอีกร้อยละ 24 อา้งอิงราคาคงท่ี ท่ีประมาณ 333 เหรียญสหรัฐฯ/ตนั เพ่ือเป็น
การเพ่ิมแรงจูงใจให้โรงกลัน่นํ้ ามนันาํ LPG ท่ีใชใ้นกระบวนการกลัน่ (Own Used) และจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบใหอุ้ตสาหกรรมปิ
โตรเคมี มาจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงใหก้บัประชาชนและจูงใจใหเ้พ่ิมการผลิต LPG ใหม้ากข้ึนกวา่ปัจจุบนั ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดการ
นาํเขา้ LPG และลดภาระของกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีจะตอ้งเขา้มาอุดหนุน ซ่ึงไดมี้ผลบงัคบัใชแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 14 มกราคม 2554
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554  กพช.ไดมี้มติใหข้ยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีก LPG ในภาคครัวเรือนและขนส่ง จากส้ินเดือน
มิถุนายน 2554 เป็นส้ินเดือนกนัยายน 2554 และเห็นชอบให้ทยอยปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมใหส้ะทอ้น
ตน้ทุนโรงกลัน่นํ้ามนั ตั้งแต่กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 คร้ัง จาํนวน 4 คร้ัง คร้ังละ 3 บาทต่อ
กิโลกรัม และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554  กพช. ไดมี้มติใหข้ยายเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนต่อไปจนถึง
ส้ินปี 2555 ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคขนส่งต่อไปจนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555 เพ่ือเตรียมจดัทาํบตัรเครดิต
พลงังาน และปรับเปล่ียนรถแท็กซ่ี LPG เป็น NGV โดยตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 เร่ิมปรับข้ึนราคาขายปลีกเดือนละ 0.75 
บาทต่อกิโลกรัม จนไปสู่ตน้ทุนโรงกลัน่นํ้ ามนั และกาํหนดอตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนัฯ สําหรับก๊าซท่ีใช้เป็นวตัถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กิโลกรัมละ 1 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป ทั้งน้ียงัมีความเส่ียงท่ีภาครัฐฯอาจจะพิจารณา
ชะลอการปรับราคาขายปลีก LPG และราคา LPG ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติต่อไป ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ท่ีจะไดรั้บผลกระทบเพ่ิมข้ึนจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นวตัถุดิบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตาม
ราคานํ้ามนัในตลาดโลก 

 

2.2.4  ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผลการดาํเนินงานของ ปตท. 
จากการท่ี ปตท. มีการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจากการเขา้ร่วมทุนในบริษทัต่างๆ  โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยง

กนัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้จนถึงขั้นปลาย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัท่ีผา่นมาบริษทัในกลุ่มไดมี้การซ้ือหรือควบรวมกิจการ การเขา้ร่วมลงทุน การขยายกาํลงั
ผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภณัฑ ์การขยายธุรกิจดงักล่าว ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานของ 
ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่ม อยา่งไรกต็าม บริษทัในกลุ่มยงัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากลกัษณะการประกอบธุรกิจ อาทิ ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ ความสําเร็จในการสํารวจและพฒันาแหล่ง
ปิโตรเลียม เหตุการณ์นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหล วฏัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ คู่แข่งจากภูมิภาคตะวนัออก
กลางท่ีมีตน้ทุนการผลิตตํ่ากวา่ รวมถึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ  เป็นตน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของ ปตท. ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหมี้การบริหารจดัการองคก์รใน
ลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) โดยยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและใหเ้กิด
การสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของกลุ่ม ปตท.  เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมผา่นโครงการ Supply Chain Management (SCM) รวมทั้งไดมี้
การศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจท่ีมีความใกลเ้คียงกนัเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ลดตน้ทุน และนาํไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ของการแข่งขนัในตลาดโลกไดม้ากข้ึน   

สําหรับเหตุการณ์นํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติร่ัวไหลท่ีแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย ของบริษัท พีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชีย ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2552 และได้
เกิดเพลิงไหมใ้นเวลาต่อมา นั้น ปตท.สผ. ไดด้าํเนินการควบคุมสถานการณ์เป็นท่ีเรียบร้อย โดยสามารถดบัเพลิงและหยุดการ
ร่ัวไหลของนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติไดใ้นเดือนพฤศจิกายน 2552 และต่อมากไ็ม่ปรากฏคราบนํ้ามนัในทะเลอีก 

กรณีรัฐบาลอินโดนีเซียได้ทาํหนังสือเรียกร้องให้บริษทั พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จ่ายค่าชดเชยความเสียหายจาก
เหตุการณ์มอนทารานั้น  เน่ืองจากยงัไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจนท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าว จึงยงัไม่
สามารถยอมรับขอ้เรียกร้องค่าชดเชยได ้ ท่ีผา่นมา ปตท.สผ. สามารถแกไ้ขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และ
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มีการประเมินผลกระทบจากการร่ัวไหลของนํ้ ามนัทั้งในระหวา่งเกิดเหตุการณ์และหลงัจากท่ีระงบัเหตุแลว้อยา่งต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด พบว่ามีการแพร่กระจายในวงจาํกดั นอกจากน้ีได ้ปตท.สผ. ยงัไดจ้ดัทาํแผนการปรับปรุงแกไ้ข (Action Plan) ท่ี
ประกอบดว้ยมาตรการต่างๆ  อาทิเช่น การปรับปรุง Well Barrier, SSHE Management System, Drilling Management System 
และการจดัการในกรณีท่ีมีนํ้ ามนัร่ัว เป็นตน้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึนอีก เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 
ทางรัฐบาลออสเตรเลียไดเ้ปิดเผยผลการพิจารณาแผนปรับปรุงแกไ้ข โดยตดัสินให ้ปตท.สผ. สามารถดาํเนินงานสาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในออสเตรเลียต่อไปได ้เน่ืองจากแผนการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของบริษทัในการแกไ้ข
ข้อบกพร่อง ทั้ งในด้านเทคนิคและการบริหารจัดการซ่ึงระบุโดยคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์มอนทารา (Montara 
Commission Inquiry) รวมถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุดในการดาํเนินงานดา้นสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งน้ี 
หน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย และ ปตท.สผ. จะจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกนั โดยคณะกรรมการอิสระจะติดตามการดาํเนินการตามแผน
ปรับปรุงแกไ้ขของ ปตท.สผ. เป็นเวลาอีก 18 เดือนส่วนการดาํเนินงานเพ่ือเร่ิมผลิตนํ้ามนัจากแหล่งมอนทารานั้น ปตท.สผ.ไดมี้
การเตรียมการเพ่ือการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภยัของหลุมบนแท่นผลิต เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการร้ือถอนแท่นขดุเจาะ 
และหลงัจากนั้นจะดาํเนินการติดตั้งแท่นผลิตและระบบการผลิตใหม่ต่อไป ซ่ึงคาดวา่จะสามารถเร่ิมผลิตไดใ้นปลายไตรมาสท่ี 3 
ปี 2555  
 
2.2.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ 

ปตท. มีแผนการลงทุนดา้นพลงังานในต่างประเทศผ่านบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะเป็นการต่อยอดธุรกิจปัจจุบนัและเพ่ิม
โอกาสในการเติบโตในระยะยาวของ ปตท. โดยปัจจุบนั ปตท. มีนโยบายขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในต่างประเทศ ทั้งในส่วน
ธุรกิจท่ีลงทุนไปแลว้ และในธุรกิจใหม่ๆ อาทิเช่นการลงทุนในธุรกิจท่อก๊าซธรรมชาติในประเทศอียิปต ์ธุรกิจนํ้ ามนัปาลม์และ
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย เป็นตน้  ดงันั้นความเส่ียงอนัอาจเกิดจากการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศนั้น 
ข้ึนกบัปัจจยัหลายประการไดแ้ก่ 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศคู่คา้ของประเทศดงักล่าว 
• การเปล่ียนแปลงดา้นการปกครอง นโยบายสนบัสนุนการลงทุน กฎหมายและกฎเกณฑ์ดา้นภาษีและดา้นอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทางการเงิน 
• ขีดความสามารถขององคก์รในการเขา้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ 
• การลงทุนในโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างใหม่ (Greenfield) ซ่ึงมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนมาก ใชเ้วลาใน
การพฒันา อนัอาจมีผลต่อระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

ในการบรรเทาความเส่ียง จากการลงทุนในต่างประเทศ ปตท. ไดมี้การศึกษาและวิเคราะห์ในรายละเอียดดา้นกฎหมาย 
นโยบายของรัฐ และประเด็นต่างๆ  ดา้นภาษี รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจข้ึนต่อธุรกิจ และ
นาํผลการประเมินดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน  และภายหลงัจากการลงทุนแลว้ ไดมี้การ
จดัระบบและหน่วยงานภายในเพ่ือประมวลผลการประกอบการและปัจจยัความเส่ียงของโครงการท่ีลงทุนไปแลว้อยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งเร่งพฒันาขีดความสามารถขององคก์รและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร รองรับการขยายการดาํเนินงานและการลงทุนใน
ต่างประเทศ 
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2.3   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัตกิาร 

2.3.1 ความเส่ียงจากภยนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได้ในการดาํเนินธุรกจิ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต ขนส่งและเกบ็รักษาก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
สาํเร็จรูปนั้น อาจทาํให้เกิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด นํ้ ามนัร่ัวไหลปนเป้ือน หลุมขดุเจาะระเบิด ท่อก๊าซร่ัว 
การฟุ้งกระจายของก๊าซอนัตราย การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตราย
อ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได  ้ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจ 
ช่ือเสียงองคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. 

ดงันั้น ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ โดยไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นความมัน่คง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในสภาวะการทาํงานปกติ ไม่ปกติ รวมทั้งเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้และกาํหนดมาตรการควบคุม ป้องกนัและลดความเส่ียงดงักล่าวอยา่งเป็นระบบ ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานการจดัการ
ดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Security, Safety, Health and 
Environment Management Standard : PTT Group SSHE MS) ท่ีเร่ิมพฒันาและประยกุตใ์ชใ้นปี 2553 เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานของ 
กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ โดยมีพ้ืนฐานมาจากมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) 
และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ซ่ึงปัจจุบนัทุกสายงานปฏิบติัการและทุกพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ยงัคงไดรั้บการรับรอง
ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)นอกจากน้ี ยงัไดจ้ัดทาํแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการเพ่ือการดาํเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Management: BCM) รวมไปถึงการซอ้มแผนปฏิบติัการดงักล่าว เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ธุรกิจจะ
สามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยขณะน้ี อาคาร ปตท. สํานกังานใหญ่และหน่วยงานสนบัสนุน ไดรั้บการรับรองระบบ
การจดัการธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สรอ. เป็นองคก์รแห่งแรกในประเทศไทยแลว้ 

นอกจากน้ี ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ี
บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบติั และไดท้าํประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุดาํเนินการ 
(Business Interruption) แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท 
เน่ืองจากไม่มีบริษทัประกันภยัใดรับประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกันภยั ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแมว้า่ ปตท. จะเช่ือวา่บริษทัใน
กลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมกต็าม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของ
กลุ่ม ปตท. ใหเ้พียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ดงันั้นหากเกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเตม็
มูลค่าในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได ้

จากเหตุฉุกเฉินและภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปี 2554 จนมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่อ
ก๊าซธรรมชาติในทะเลบริเวณท่อก๊าซฯ ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งท่อประธานในทะเลขนาด 34 น้ิว (ท่อเส้นท่ี 1) กบัท่อยอ่ยขนาด 24 น้ิว 
ท่ีส่งก๊าซธรรมชาติมาจากแหล่งปลาทอง ร่ัวจากการดาํเนินการในโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติโดยบริษทัผูรั้บเหมาวาง
ท่อก๊าซธรรมชาติ เม่ือเดือนมิถุนายน 2554 นั้น ไดมี้การเร่งรัดแกไ้ขเบ้ืองตน้ ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือนาํระบบท่อกลบัเขา้สู่การส่ง
ก๊าซธรรมชาติตามปกติอยา่งรวดเร็วโดยการดาํเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามมาตรฐานสากล
ดา้นความปลอดภยั ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดมาตรการติดตามและป้องกนั
ผลกระทบทั้งดา้นความปลอดภยัและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในทะเล  รวมทั้งรวบรวมองคค์วามรู้ทั้งหมด
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เป็นฐานขอ้มูลและแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเรียนรู้ไม่ให้เกิดข้ึนอีก โดย ปตท. อยูใ่นระหว่างประเมินความ
เสียหาย และแนวทางการใชสิ้ทธิเพ่ือเรียกร้องจากบริษทัผูรั้บเหมา และ/หรือ บุคคลท่ีตอ้งร่วมรับผิดชอบ ตามสัญญาและตาม
กฎหมายต่อไป 

สําหรับสถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ปตท. ไดด้าํเนินการตามแผนปฏิบติังานเพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการยา้ยส่วนสนบัสนุนท่ีประจาํอยูใ่นสํานักงานใหญ่ไปปฏิบติังานยงัศูนยป์ฏิบติังานสาํรองท่ีจงัหวดัชลบุรีและ
ระยอง ซ่ึงไดเ้ตรียมการไวล่้วงหนา้ โดยคู่คา้ของ ปตท. สามารถทาํธุรกรรมไดต้ามปกติ และ ปตท. ไดจ้ดัซ้ือประกนัภยัความเส่ียง
ซ่ึงครอบคลุมถึงผลกระทบจากนํ้ าท่วมสําหรับทรัพยสิ์นทั้งหมดของ ปตท. อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุทกภยัในคร้ังน้ีส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินงานบางส่วนในดา้นการจดัหา ผลิต จดัเก็บ ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมของ 
ปตท.  

2.3.2 ความเส่ียงจากข้อบังคบัเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัในการสํารวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงหากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัข้ึนใหม่ใน
อนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํให้เกิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรือ
อาจทาํใหต้น้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัได ้

  ในการดาํเนินการโครงการลงทุนต่างๆ  ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ
โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และไดรั้บความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการ
ก่อสร้างตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง  กาํหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จะตอ้งมีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  และจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งไดใ้ห้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินโครงการ ดงันั้นจึงอาจมี
ความเส่ียงในประเด็นของระยะเวลาและเง่ือนไขการปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA 
รวมถึงขบวนการมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการให้ไม่แลว้เสร็จตาม
เวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ี รวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ในทุก ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการในช่วงระยะเวลา
ดาํเนินการ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต  

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเด็นดงักล่าว โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการติดตามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานและเขา้ร่วมในการให้ความคิดเห็นกบัหน่วยงาน
ราชการอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้และจดัให้มีการดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
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2.3.3 ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 
  ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้
ก๊าซธรรมชาติ การขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามแผนความตอ้งการ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นการขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
ขนส่งของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีการใช ้ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ  ความสําเร็จในการ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงรับผลิตภัณฑ์จากการแยกก๊าซธรรมชาตินําไปเป็นวตัถุดิบในการผลิต และยงั
ครอบคลุมไปถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ  ท่ีมีความต่อเน่ืองกนั 
  ปตท. มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ฉบบัท่ี 1 เพ่ือรองรับการขยายตวัของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนการพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010) โดยไดเ้ร่ิมการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่ปี 
2544 ซ่ึงโครงการเกือบทั้งหมดท่ีเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2544 – 2554 ไดด้าํเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติแลว้ เช่นโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เช่ือมต่อในทะเล โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ ปลาทองส่วนเพ่ิมไปยงัท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ในทะเล โดยสามารถส่งก๊าซฯ ไดต้ั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2554 ส่วนการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติ บงกชใตไ้ปยงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ในทะเล ดาํเนินการวางท่อฯ แลว้เสร็จตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 
ขณะน้ีรอรับก๊าซธรรมชาติ จากบริษทัผูผ้ลิต สาํหรับโครงการท่ีเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มานั้นและยงัอยูใ่น
ระหวา่งดาํเนินการก่อสร้าง เช่น โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติในทะเล โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก
เส้นท่ี 4 (ระยอง – แก่งคอย) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทยสหภาพพม่าไปยงัอาํเภอทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภูมิภาคนครสวรรคแ์ละนครราชสีมา โดยเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก
อาํเภอวงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา ไปยงั จ.นครสวรรค ์ เพ่ือขยายโอกาสใชพ้ลงังานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและ
อุตสาหกรรม เขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากอาํเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ไปยงั จ.
นครราชสีมา เพ่ือขยายโอกาสใชพ้ลงังานสะอาดและลดมลภาวะในภาคขนส่งและอุตสาหกรรม เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างและโครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 4 ท่ีสถานีเพ่ิมความดนัก๊าซฯ ไทรโยค นอกจากนั้น ปตท. 
ยงัมีโครงการเพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ โครงการเปล่ียนเคร่ืองยนตก์งัหัน
ก๊าซธรรมชาติ เป็นมอเตอร์ท่ีหน่วยเพ่ิมแรงดนัก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 จ.ระยอง ซ่ึงดาํเนินการแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2554 
และโครงการผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วมสาํหรับโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง และโครงการระบบหมุนเวียนพลงังานความ
ร้อนเหลือท้ิงกลบัคืนสาํหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2557  
  การพฒันาโครงการต่างๆ  อาจล่าชา้กว่าแผนท่ีประมาณการไวจ้ากสาเหตุหลายประการ เช่น กระบวนการจดัการมี
ขั้นตอนมากและทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการดาํเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีกาํหนดไว ้และบริษทัผูรั้บเหมา
ดาํเนินงานก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสาเหตุอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 
ปตท. เช่น การเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมของตวับทกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีการ การขออนุมติัการก่อสร้างจากหน่วยงานรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง การดาํเนินการทาํกระบวนการมีส่วนร่วมล่าชา้อนัมีผลกระทบจากความไม่พร้อมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีจดัให้มี
การทาํกระบวนการมีส่วนร่วมหรือผลกระทบท่ีมาจากวิกฤตการณ์ต่างๆท่ีทาํใหป้ระชาชนไม่พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมทาํกระบวนการมี
ส่วนร่วมได ้เช่น อุทกภยัท่ีผ่านมา การไดรั้บอนุมติัรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มล่าชา้เน่ืองจากการประชุมของคณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการไม่ไดมี้การประชุมตามวาระท่ีกาํหนด การคดัคา้นจากเจา้ของท่ีดินเอกชนในการเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ การคดัคา้นการดาํเนินการก่อสร้างจากชุมชน การไม่อนุญาตให้เขา้พ้ืนท่ีไปติดตั้งเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติหรือ
อุปกรณ์กบัแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติของเจา้ของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการจดัหาและ
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ขนส่งนาน (Long Lead Items) ซ่ึงการล่าชา้ของการจดัซ้ืออุปกรณ์ดงักล่าวท่ีผา่นมาเป็นผลมาจากความผนัผวนของสภาวะตลาด 
และวกิฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ราคาตน้ทุนของวตัถุดิบ และอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้  

ดงันั้นเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของโครงการต่างๆ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการดาํเนินการโครงการ (เป้าหมาย
ของการดาํเนินการโครงการ คือ การดาํเนินการโครงการให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดและ/หรือระยะเวลาท่ีเหมาะสมกบั
ความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติ การดาํเนินงานภายใต้งบประมาณให้ได้คุณภาพท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆท่ีกาํหนด) ปตท.จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานท่ีมีความสาํคญัต่อการแลว้เสร็จของโครงการ (Critical Path) 
เพ่ือลดระดบัความเส่ียงของการพฒันาโครงการให้อยูภ่ายใตก้ารควบคุม อาทิ เช่น การจดัหาทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถมา
ปฏิบติังานควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนของการ
ดาํเนินโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงานโครงการอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ การ
ประสานงานกบัหน่วยงานราชการเพ่ือช้ีแจงประเดน็ขอ้สงสัยต่างๆ และนาํขอ้มูลมากาํหนดมาตรการรองรับ นอกจากน้ี ปตท. ยงั
ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานมวลชนสัมพนัธ์ ทาํหน้าท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ดาํเนินการโครงการ และทาํการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง การจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ 
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งการจดัทาํการบริหารความเส่ียงทางดา้นราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปล่ียน และการ
ติดตามกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีออกมาอยา่งต่อเน่ืองและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้

2.4   ความเส่ียงทางการเงิน  

2.4.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของค่าเงนิบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่
ของ ปตท. แมว้า่รายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี
อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตามค่าเงิน
บาท อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (Margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจากกาํไร
ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงอิงกบัราคา
ตลาดโลกเช่นเดียวกบัราคาขาย 

นอกจากน้ีความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. จากการท่ี ปตท. และ
บริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต่้างประเทศคงคา้งอยู ่โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ต่างประเทศเทียบเท่า  162,090.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.39 ของยอดรวมเงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ ั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย
เงินสกลุเหรียญสหรัฐฯ เท่ากบั 4,801.59 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเงินสกุลเยน เท่ากบั 23,000 ลา้นเยน โดยเงินกูส้กุลเยน ปตท. ได้
ทาํการป้องกนัความเส่ียงของค่าเงินเยนโดยใชอ้นุพนัธ์ทางการเงิน (Participating Swap) เพ่ือแปลงภาระหน้ีสกุลเยนเป็นสกุล
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้อิงกบัสกุลเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทาํให้ ปตท. สามารถปิดความเส่ียงจากความผนัผวน
ของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐฯ ไดแ้ลว้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีบริษทัร่วมทุนของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต่้างประเทศ
จาํนวนสูง ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงินและการ
คลงัของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาทดงักล่าว ปตท. ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรายไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเป็น
สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และซ้ือ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward) เพ่ือเตรียมการชาํระหน้ีเงินกู้
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สกุลต่างๆ และธุรกรรมการคา้ เช่น  ค่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการส่งออกผลิตภณัฑ์อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงินและสินเช่ือ (Treasury and Credit Policy) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยรวมถึง
ขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดัใหมี้การบริหารความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ ปตท. 

2.4.2 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

  ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการดาํเนินงาน  เพ่ือให้บริษทัมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  
และในบางคร้ังการลงทุนดงักล่าวอาจลงทุนผา่นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่  และ/หรือ ร่วมทุนกบัพนัธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ 
ผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงบริษทับางแห่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้โครงการ  หรือฐานะการเงินไม่แขง็แกร่งเพียงพอ  ผูถื้อหุน้รวมถึง 
ปตท. จึงยงัตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support)   เพ่ือให้บริษทัดงักล่าว
สามารถดาํเนินการไดต้ามกลยุทธ์และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภาพรวม   นอกจากน้ีในบางกรณีบริษทัอาจ
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash Deficiency Support)   ซ่ึงอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย  จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งรับการสนบัสนุนทางการเงินจากผูถื้อหุน้  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินอาจจะเป็นไปในรูปแบบของ   (1) หน้ีดอ้ย
สิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) และ/หรือ   (3) การ
ใหเ้งินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder Loan) และ/หรือ (4) อ่ืนๆ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  ปตท. ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บริษทัในกลุ่มแลว้เป็นจาํนวนเงิน 834.46 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 35,771.06 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเป็นส่วนท่ี ปตท.
ปฏิบติัตามสัญญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชย ์(Sponsor Support) ของบริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้นอ้ยกวา่ 100%  จะเป็นการ
ให้เงินกูห้รือทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจาํนวน 26.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 5,403.82 ลา้นบาท  ส่วนท่ี ปตท. ให้เงินกู ้
(Shareholder Loan) กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ี ปตท. ถือหุน้ 100%  จาํนวนเงิน 708.31  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ  30,367.24  ลา้น
บาท   รวมทั้งให้วงเงินสินเช่ือทางการคา้ 99.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  (ดูรายละเอียดในหัวขอ้ 11.3 ภาระการให้ความสนบัสนุน
ทางการเงินแก่บริษทัในเครือ)  

ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 
ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้เงินทุน  และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นราย
กรณี ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งอยา่งย ัง่ยนืใหก้บับริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ได ้ 

ในการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง
การคา้หรือการใหเ้งินกูจ้ากผูถื้อหุ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่บริษทัเหล่าน้ีจะสามารถชาํระคืนเงินใหแ้ก่ ปตท. หรือบริษทั
เหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนบัสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะ
เกิดข้ึนกต็ามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษทัในกลุ่ม
บริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภายใตส้ัญญาขอ้ตกลงการให้การสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้น อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบาง
รายเรียกใหห้น้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้(Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยนืยนัไดว้า่ ปตท. จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมาก
ข้ึน หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท. เห็นว่าการ
ดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกวา่ กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐาน
การบญัชีไทยกาํหนดให ้ปตท. จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจใน
การควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท. 
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2.4.3 ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนสําหรับการดาํเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหนา้ ในทางปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีการ
ติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด แต่การใชเ้งินทุนดงักล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจาก
หลากหลายปัจจยัซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท. เช่น การผนัแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจ
คาดการณ์ได ้การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานของพลงังาน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม
และปิโตรเคมี และการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก เป็นตน้  ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 
 ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
 สถานการณ์ของตลาดเงินของโลก และประเทศไทย 
 สถานการณ์การเมืองของประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศ  
 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภมิูภาค 
 ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  
 ตน้ทุนเงินกู ้ 

 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให ้ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมีแผนงานลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอยา่งระมดัระวงัโดย
คาํนึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ  โดยเฉพาะการจดัโครงสร้างเงินทุนท่ีสามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัต่างๆ  ใหอ้ยูร่ะดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา
เงินทุนอย่างต่อเน่ือง ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทาง
การเงินท่ีเหมาะสม 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2521 เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม อยา่งไรกต็าม ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน รัฐบาล
ไดเ้ลง็เห็นความจาํเป็นในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบ
แผนการจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง ปตท.  โดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. 
ในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ให้ ปตท. คงสถานะเป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติและไดรั้บสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลในดา้นนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใช้
บงัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานรัฐ ปตท. จึงมาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

ปตท. แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว/1/ ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท. ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี 
ความรับผิด สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท. สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวสิาหกิจ พ.ศ.2542 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาเม่ือ พ.ศ.2544 ใหค้งอาํนาจ สิทธิ 
และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 ทั้งน้ี 
โดยกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท. ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ 
และต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสําคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ 
สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และ
ประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การสาํรวจและประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  
หรือขา้มท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตามกฎหมายว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการกาํกบัการใชอ้าํนาจของ
บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ผูท้รงคุณวุฒิไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลงังานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

นอกจากน้ีเม่ือพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ไดมี้ผลใชบ้งัคบัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2550  โดย 
ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซ
ธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
กิจการไฟฟ้า ประกอบดว้ย ใบอนุญาตผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก  กิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องในโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้การประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ
และไฟฟ้าของ ปตท. ถกูกาํกบัโดย คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ภายใต ้พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 และ

                                                           
1/ ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหน้าํบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพและ

การจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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พระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  (ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

3.1 พฒันาการทีสํ่าคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา  

ปี 2550 
กมุภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2550 ไดมี้การประกาศพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของของบริษทั 

ปตท. จาํกัด (มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ในราชกิจจานุเบกษา โดยเน้ือหาสาระสําคญัของพระราชกฤษฎีกาฯ 
ดงักล่าว เป็นการงดหรือจาํกดัอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการท่ี ปตท. ไดรั้บตามกฎหมายวา่ดว้ยการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย และกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของ ปตท. เช่น การสํารวจและประกาศเขตระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ  การวางระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ  ไปใต ้ เหนือ  หรือขา้มท่ีดินของบุคคลใดๆ ฯลฯ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของคณะกรรมการกํากับการใช้อาํนาจของบริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ยปลดักระทรวงพลงังานเป็นประธาน ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และผูท้รงคุณวฒิุไม่เกิน 3 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และมีผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ปตท. ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจขายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) เพ่ือใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ้าทดแทนนํ้ามนัเตา สาํหรับโรงไฟฟ้าใหม่ขนาด 200 เมกะวตัต ์โดย
ปตท. จะเร่ิมส่งก๊าซฯใหก้บั IRPC ไดใ้นอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  

 : เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  จากเดิม 28,049,256,250 บาท เป็น 28,051,128,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,805,112,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท. ขยายอายกุารใชง้านทางบญัชีทรัพยสิ์นของ
ระบบท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ตั้งแต่รอบปี 2550 เป็นตน้ไป ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ และโรงแยกก๊าซฯ ของบริษทัท่ีปรึกษาฯ โดยระบบท่อส่งก๊าซฯ หลกัของ ปตท. จะขยายอายกุารใชง้าน 
จาก 25 ปี เป็น 40 ปี  /โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 3 จาก 15 ปี เป็น 25 ปี/ โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 จาก 15 ปี เป็น 20 ปี ทั้งน้ี 
การขยายอายกุารใชง้านดงักล่าวจะมีผลใหค้่าเส่ือมราคาในช่วง 15 ปี นบัจากเดือนมกราคม 2550 เป็นตน้ไป ลดลงปีละ
ประมาณ 1,256 ลา้นบาท 

 : ปตท. เร่ิมจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ เอราวณั ผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ส่วนแรก : เอราวณั-ระยอง-บาง
ปะกง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯฝ่ังตะวนัออกเส้นใหม่ ของ ปตท. ให้กับโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรม โดยใน
ระยะแรกจะเร่ิมจ่ายก๊าซฯ ในปริมาณ 50-250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และจะเพ่ิมเป็น 700 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เม่ือ
ท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่งอาทิตยแ์ละแหล่งเจดีเอแลว้เสร็จ ในตน้ปี 2551 และเพ่ิมสูงสุดเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
เม่ือติดตั้ง Compressor บนแท่นพกัท่อ (PTT Riser Platform, PRP) แลว้เสร็จในกลางปี 2552 ซ่ึงเท่ากบัสามารถทดแทน
นํ้ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 48 ลา้นลิตรต่อวนั 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
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ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,051,128,250 บาท เป็น 28,055,413,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,805,541,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 ไดมี้พิธีเปิดระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 
ฝ่ังตะวนัตกเส้นใหม่ของ ปตท. โดยสามารถจ่ายก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซฯ ในสหภาพพม่า ให้กบัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้
เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนนํ้ามนัเตา เม่ือเดือนธนัวาคม 2549 ปัจจุบนั ปตท. ส่งก๊าซฯ ใหก้บั
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ในปริมาณ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงเท่ากบัสามารถทดแทนนํ้ ามนัเตาไดใ้นปริมาณ 6.5 
ลา้นลิตรต่อวนั 

 : เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติเร่ือง
แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติเหลว 
(Liquefied Natural Gas หรือ LNG) และแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง
เพ่ิมเติม) จาํนวน 14 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 165,077 ลา้นบาท รวมทั้งรับทราบความกา้วหนา้ในการดาํเนิน
โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal ของ ปตท. และเห็นชอบในหลกัการให้
ค่าบริการ LNG Receiving Terminal ซ่ึงประกอบดว้ย การใหบ้ริการรับเรือนาํเขา้ LNG ขนถ่าย เกบ็รักษาและแปลง
สภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG โดย
มอบหมายให ้ สนพ. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา LNG รวมทั้งหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลค่าบริการ LNG 
Receiving Terminal   

 : ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2550 บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ไดรั้บโอนธุรกิจคา้
ปลีกนํ้ ามนัในประเทศไทยภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ JET/Jiffy ของ Conoco Phillips Company (COP) ทั้งหมด 
ประกอบดว้ยเครือข่ายสถานีบริการ JET 146 แห่ง ร้านคา้สะดวกซ้ือ Jiffy ในสถานีบริการทั้งหมด คลงันํ้ ามนั และ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  มูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 281.38 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 9,758.5 ลา้นบาท  ณ 
อตัราแลกเปล่ียน 34.681 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)  ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวไดร้วมสิทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ JET และ 
Jiffy เป็นเวลา 2 ปี และรวมเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ดว้ย 

กรกฎาคม : เ ม่ือวันท่ี  20 กรกฎาคม  2550 คณะกรรมการ  ปตท .  มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนการดําเนินการควบรวม  
บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) และบริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) 
และการรับซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบรวม เน่ืองจาก ปตท. มีนโยบายท่ีจะปรับ
โครงสร้างธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ โดยการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจท่ีมีความต่อเน่ืองกนัหรือมีผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกันเขา้ด้วยกัน เพ่ือให้เกิดความแข็งแกร่งและเสริมสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางดา้นตน้ทุน เพ่ิมมูลค่าในสายธุรกิจโรงกลัน่ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัอะโรเมติกส์และผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง 
ปตท. ไดก้าํหนดบทบาทของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวมให้เป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจโรงกลัน่และปิโตรเคมี
สายอะโรเมติกส์และผลิตภณัฑต่์อเน่ืองของกลุ่ม ปตท.  

 : เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 คณะกรรมการ ATC และ RRC มีมติอนุมติัให้ดาํเนินการควบบริษทัและให้ดาํเนินการ
โอนบตัรส่งเสริมการลงทุนของบริษทัไปใหแ้ก่บริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบรวม 
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สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดเ้ร่ิมทดลองจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-
Thailand Joint Development Area : JDA) ผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสงขลา ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นใหม่
ของ ปตท. เพ่ือส่งก๊าซฯ ป้อนใหโ้รงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

 : เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2550  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 
และไดน้าํเสนอต่อประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2550 เพ่ือให้สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 
พิจารณา และเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 สนช. ได้มีมติรับหลกัการแห่งร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลงังาน พ.ศ. 2550  โดยร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ไดแ้ยกงานนโยบาย งานกาํกบั
ดูแล และการประกอบกิจการพลงังานซ่ึงประกอบดว้ยกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติออกจากกนั เพ่ือเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากข้ึน เพ่ือให้การประกอบกิจการพลงังาน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมัน่คง มีปริมาณเพียงพอและทัว่ถึงในราคาท่ีเป็นธรรมและมีคุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน 
ตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศและต่อการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจาํเป็นตอ้งจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน
ข้ึน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการพลงังานโดยกาํหนดให้มีหนา้ท่ีป้องกนัการใชอ้าํนาจผกูขาดโดยมิชอบ ให้การคุม้ครองผูใ้ช้
พลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการพลงังาน  

 :  เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) โดยมีทุนจด
ทะเบียน หุ้นสามญัจาํนวน 50 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 500 ลา้นบาท มีทุนจด
ทะเบียนชาํระแลว้ 270 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานความเยน็ให้กบั ธกส. รวมทั้งผลิตและ
จาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟน.โดย ปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100   

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,055,413,250 บาท เป็น 28,131,895,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,813,189,525 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ปตท. มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของ ATC และ RRC จากผูถื้อหุน้
ของ ATC และ RRC ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ATC และ RRC มีมติอนุมติัการควบบริษทั และการโอนบตัร
ส่งเสริมการลงทุนของบริษทัไปใหบ้ริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,131,895,250 บาท เป็น 28,156,549,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,815,654,925 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTTI) โดยมีทุนจดทะเบียนหุน้สามญั
จาํนวน 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจในลกัษณะเป็น
ตวัแทนของ ปตท. ในการลงทุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ ปตท. 
ร่วมกบัผูล้งทุนอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ โดย ปตท. ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 
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พฤศจิกายน     :  เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ระหวา่ง ปตท. กบั 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย ปตท. จะจดัส่งก๊าซฯ ให้ กฟผ. เพ่ือมาใชใ้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมจะนะ จ.สงขลา ในปริมาณสูงสุดวนัละ 114 พนัลา้นบีทียูต่อวนั จากแหล่งก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนท่ีร่วมไทย-
มาเลเซีย ผา่นระบบท่อในทะเลของ บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั และระบบท่อบนบกของ ปตท. 
เป็นระยะเวลา 25 ปี เร่ิมตั้ งแต่เดือน พฤษภาคม 2551 รวมมูลค่าซ้ือขายก๊าซตลอดอายุสัญญาคิดเป็นเงินประมาณ 
200,000 ลา้นบาท และในการจดัหาก๊าซฯ สาํหรับโรงไฟฟ้าจะนะ ในคร้ังน้ี เป็นการช่วยใหป้ระเทศลดการนาํเขา้นํ้ ามนั
เตาไดป้ระมาณ 920 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั 23,000 ลา้นลิตร ตลอดอายสุัญญา รวมมูลค่าท่ีประเทศสามารถประหยดั
เงินตราจากการนาํเขา้นํ้ามนัเตาไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 7,200 ลา้นบาทต่อปี หรือ 180,000 ลา้นบาท ตลอดอายสุัญญา 

 : เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติเห็นชอบใหต้ราพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน เป็น
กฎหมายใชบ้งัคบั โดยนายกรัฐมนตรีนาํพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังานดงักล่าวข้ึนทูลเกลา้ และทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติั พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 โดยลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2550 และใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (PTTGE) ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนในการลงทุนในโครงการพฒันาธุรกิจปาลม์และผลิตภณัฑต่์อเน่ืองในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 40 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นเงิน 40 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 942.50 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้ใน PTTGE ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2550 PTTI บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น
กบับริษทั Mediterranean Gas Pipeline Ltd. (MGPC) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพ่ือซ้ือหุ้นของบริษทั East 
Mediterranean Gas Company S.A.E. (EMG) จาํนวน 36.75 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ในราคา 13.25 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 486.9 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง EMG เป็นบริษทัเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการวางท่อ
เพ่ือส่งก๊าซฯ จากประเทศอียปิตไ์ปขายใหป้ระเทศอิสราเอลภายใต ้MOU ระหวา่งรัฐบาลทั้งสองประเทศ  

 : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,156,549,250 บาท เป็น 28,169,756,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,816,975,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด ไดต้ดัสินคดีแปรรูป ปตท.  โดยศาลฯ ไดพิ้พากษายกคาํฟ้องของมูลนิธิ
เพ่ือผูบ้ริโภคท่ีใหเ้พิกถอนพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจสิทธิประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2544 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดเง่ือนเวลายกเลิกกฎหมาย ว่าดว้ยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 
ส่งผลให้บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไม่ตอ้งเพิกถอนจากการเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่อยา่งไรก็
ตาม ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งให้ ปตท.  ดาํเนินการแบ่งแยกทรัพยสิ์นส่วนท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิ
การใชท่ี้ดินเพ่ือวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งแยก อาํนาจและสิทธิในส่วนท่ีเป็นอาํนาจมหาชนของรัฐ
ออกจากอาํนาจและสิทธิของ ปตท. ใหเ้สร็จส้ินก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานตามพระราชบญัญติั
การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 โดยทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษาท่ี ปตท. ตอ้งโอนให้กระทรวงการคลงัเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีได ้เน่ืองจากการปิโตรเลียมฯ ใชอ้าํนาจมหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนและไดจ่้ายค่าทดแทนโดยใชเ้งินทุน
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ของรัฐ  ไดแ้ก่ ท่ีดินเวนคืน 32 ไร่ ท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยโอนใหก้บั ปตท. สิทธิการใชท่ี้ดินของเอกชนเพ่ือ
การวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อท่ีการปิโตรเลียมฯ โอนใหก้บั ปตท. และทรัพยสิ์นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ประกอบดว้ยท่อส่งก๊าซ รวมทั้งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีประกอบเป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อนัเกิดจากการใชอ้าํนาจ
มหาชนเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวางระบบดงักล่าวในขณะท่ีเป็นการปิโตรเลียมฯ และไดจ่้ายเงินค่าทดแทนโดยอาศยั
ทรัพยสิ์นของรัฐซ่ึงการปิโตรเลียมฯ ไดโ้อนแก่  ปตท. นอกจากน้ี ศาลยงัไดว้ินิจฉยัวา่ ให ้ปตท. ยงัคงมีสิทธิในการใชท่ี้
ราชพสัดุหรือสาธารณสมบติัของแผน่ดิน ท่ีการปิโตรเลียมฯเคยมีอยูต่่อไป โดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไดแ้ผน่ดิน
ตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 24 วรรคส่ี ซ่ึงเป็นบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะท่ีกาํหนด
เร่ืองการจดัการสินทรัพยข์องรัฐวสิาหกิจท่ีเปล่ียนสภาพเป็นบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2550 ไดมี้พิธีลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ แหล่งยโูนแคล 123 ระหวา่ง ปตท. กบักลุ่ม
ผูข้าย ซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.สผ. บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอก๊ซโปล
เรชัน่ จาํกดั ทั้งน้ีเพ่ือนาํก๊าซฯ มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงรองรับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสาระสาํคญัของสัญญาเป็นการรวมสัญญายโูนแคล 1 และยโูนแคล 2/3 ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเขา้
เป็นสัญญาฉบบัเดียวกนั ผลจากการรวมสัญญา จะทาํใหป้ริมาณซ้ือขายก๊าซฯ จะสามารถเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 740 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็น 1,240 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป    

 : เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ร่วม ATC และ RRC มีมติอนุมติัรายละเอียดเก่ียวกบัการควบ
บริษทัและกิจการของบริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบกนัโดยผลของกฎหมาย  

: เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2550 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุน้ระหวา่ง ปตท. และบริษทั Toyo Thai Corporation (Toyo 
Thai) เพ่ือซ้ือหุน้ของบริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียร่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (NPTC) จาก Toyo Thai ท่ี
ถืออยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 40 คิดเป็นจาํนวน 168,490 หุน้ ในราคาหุน้ละ 166.1820 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 28 
ลา้นบาท โดยไดช้าํระเงินดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2550 และภายหลงัการเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าว ปตท. และ PTTCH 
จะถือหุน้ใน NPTC ในสัดส่วนร้อยละ 40 และ 60 ตามลาํดบั ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้ NPTC ของ ปตท. ดงักล่าวเป็นไปตาม
นโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและบริษทัในเครือเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธหลกัของ ปตท. โดย 
ปตท. ประสงคจ์ะขยายขอบเขตงานของ NPTC ใหเ้ป็นบริษทักลางดา้นซ่อมบาํรุงและวิศวกรรมสาํหรับกลุ่ม ปตท. เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นซ่อมบาํรุงและวศิวกรรมและรองรับการขยายงานของกลุ่มในอนาคต 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ Floating Production, Storage and 
Offloading (FPSO) (FPSO Gas Sale Agreement) ระหวา่ง ปตท. และ ปตท.สผ. จากบริเวณพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของ
โครงการอาทิตย ์ (Arthit North Area) โดย ปตท.สผ. จะเพ่ิมอตัราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากบริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าว เพ่ือ
ขายใหก้บั ปตท. เพ่ิมข้ึนประมาณ 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยคาดวา่จะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในเดือนสิงหาคม 2551 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550 ATC และ RRC ไดจ้ดทะเบียนควบบริษทั จดัตั้งเป็นบริษทัใหม่คือ “บริษทั ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ “PTT Aromatics and Refining Public Company Limited” 
และมีช่ือยอ่คือ “PTTAR” โดยบริษทัใหม่จะรับมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบทั้งหมดของทั้ง
สองบริษทัโดยผลของกฎหมาย และในวนัเดียวกนันั้น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดรั้บหลกัทรัพยข์อง PTTAR 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยเร่ิมทาํการซ้ือขายในวนัแรกคือ วนัท่ี 2 มกราคม 2551  
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 : เม่ือวนัท่ี 28 ธันยาคม 2550 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จากเดิม 28,169,756,250 บาท เป็น 28,173,881,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,817,388,125 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ปี 2551 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กบั
บริษทั กาตาร์แก๊ส โอเปอเรต้ิง จาํกดั เพ่ือนาํเขา้ LNG ภายใตส้ัญญาระยะยาวจากประเทศกาตา้ร์ ในปริมาณ 1 ลา้นตนั
ต่อปี ผา่นสถานีรับจ่าย LNG (LNG Receiving Terminal) ของ ปตท. ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง โดยคาดวา่จะดาํเนินการก่อสร้างสถานีแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2554  

 : เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามสัญญาการดาํเนินโครงการผลิตสาธารณูปการและสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ไอ
นํ้าและนํ้าปราศจากแร่ธาตุ กบับริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท. จะเป็นผูล้งทุนดาํเนินโครงการ
ผลิตสาธารณูปการ เพ่ือผลิตจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าใหก้บัหน่วยผลิตของโรงกลัน่เดิมและรองรับการขยายโครงการ 
Hydro Cracking Unit ใหม่ของบางจาก และบางจากจะรับผดิชอบในการจดัหาพ้ืนท่ีให ้ ปตท. สร้างและดาํเนินการ
โรงไฟฟ้าไดต้ลอดอายโุครงการฯ โดยโรงไฟฟ้าจะใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าแบบพลงังานร่วม Combine Heated and Power 
(CHP) ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ประกอบดว้ยเคร่ืองกงัหนัก๊าซฯ จาํนวน 2 ชุด มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 25 
เมกกะวตัต ์เคร่ืองผลิตไอนํ้าจากไอเสีย (Heat Recovery Steam Generator) มีกาํลงัผลิต 90 ตนัต่อชัว่โมง โดยคาดวา่จะ
เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด ้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของ พ.ศ. 2552 

 : เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ไดมี้การลงนามสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิต์ิ ในปริมาณไม่เกิน 3 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในโครงการ NGV โดยเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจริง ตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2551 และสามารถจะรับก๊าซฯ ไดต่้อไป จนถึงวนัท่ีก๊าซฯ หมดหลุม  

 : เม่ือวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,173,881,250 บาท เป็น 28,181,884,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,818,188,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2551 ปตท. , บริษทั Asahi Kasei Chemicals Corporation (AKCC) และบริษทั Marubeni 
Corporation (Marubeni) ไดล้งนาม Shareholders Agreement ในการดาํเนินโครงการผลิตสาร Acrylonitrile (AN) และ 
Methyl Methacrylate (MMA) ในประเทศไทย โดย ปตท. , AKCC และ Marubeni ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.5, 48.5 
และ 3 ตามลาํดบั มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 760 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํลงัการผลิต AN 200,000 ตนัต่อปี และ MMA 
70,000 ตนัต่อปี สัดส่วนหน้ีสิน : ทุน ท่ีระดบั 1:1 สถานท่ีตั้งโครงการอยูท่ี่มาบตาพุด จงัหวดัระยอง คาดวา่จะเร่ิมผลิต
เชิงพาณิชยใ์นไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 

 : เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2551 โครงการอาทิตยไ์ดเ้ร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ท่ีอตัรา
การผลิตเร่ิมแรก 80 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และสามารถจ่ายก๊าซในอตัรา 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 
เมษายน 2551 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 23 
 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,181,884,250 บาท เป็น 28,184,770,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,818,477,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2551 ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมทุนกบั PTTAR และ PTTCH ในสัดส่วนร้อยละ 40, 30 และ 30 ตามลาํดบั 
จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาด 
200,000 ตนัต่อปี และมีอะซีโตน (Acetone) เป็นผลิตภณัฑร์อง ขนาด 125,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนโครงการประมาณ 
283.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 1:1 คิดเป็นเงินลงทุนของ ปตท. ประมาณ 56.7 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

พฤษภาคม : เม่ือเดือนพฤษภาคม 2551 ปตท. ไดเ้ปิดโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดเลก็แห่งแรกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(Small LNG Plant) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. จงัหวดัระยอง  มีกาํลงัการผลิต 20 ตนัต่อ
วนั หรือเทียบเท่านํ้ามนัดีเซลประมาณ 27,800 ลิตรต่อวนั (พลงังานเทียบเท่า) โดย LNG ท่ีผลิตไดจ้ะใชเ้พ่ือการทดลอง
หรือนาํร่องเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการทดแทนนํ้ามนัดีเซลในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
ทางนํ้า ซ่ึงหากผลการทดลองและนาํร่องใช ้LNG ไดผ้ลสาํเร็จ สามารถใชง้านไดดี้และช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิง
ของผูป้ระกอบการได ้ จะช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีความประสงค์จะใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงแต่ไม่มีระบบท่อส่งก๊าซฯ ผา่น   สามารถพิจารณาใช ้LNG เป็นเช้ือเพลิงทดแทนได ้ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยลดตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงของผูป้ระกอบการฯ แลว้ ยงัช่วยให้ประเทศประหยดัเงินตราจากการนาํเขา้นํ้ ามนัจาก
ต่างประเทศ 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,184,770,250 บาท เป็น 28,188,783,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,818,878,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2551 กรมธนารักษไ์ดมี้การลงนามในสัญญาให ้ปตท. ใชท่ี้ราชพสัดุ พร้อมชาํระค่าตอบแทน ทั้งน้ี
สืบเน่ืองจากศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2550 ให้ ปตท. แบ่งแยกทรัพยสิ์นในส่วนท่ีเป็น
สาธารณสมบติัของแผน่ดิน สิทธิการใชท่ี้ดินเหนือท่ีดินของเอกชนเพ่ือวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมถึง
ทรัพยสิ์นท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อให้แก่กระทรวงการคลงัโดยให้  ปตท. ยงัคงมีสิทธิใชท่ี้ราช
พสัดุดงักล่าวต่อไป  แต่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด ซ่ึง ปตท. และกรมธนา
รักษไ์ดร่้วมกนัสาํรวจและตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีจะดาํเนินการแบ่งแยก และไดมี้การลงนามบนัทึกการแบ่งแยกและส่ง
มอบทรัพยสิ์นดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 ทั้งน้ี ปตท. สามารถใชท้รัพยสิ์น ซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุมีกาํหนดเวลา 30 
ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธนัวาคม 2580 ซ่ึงปตท. จะตอ้งชาํระค่าตอบแทนการใชท่ี้ราชพสัดุยอ้นหลงัไปตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ถึง 31 ธนัวาคม 2550  

 : เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2551 ไดมี้การลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการซ้ือก๊าซฯ จากแหล่ง M9 ในประเทศ
สหภาพพม่า ในปริมาณ 240 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยไดเ้ร่ิมเจรจารายละเอียดในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ เม่ือ 27 
สิงหาคม 2551 คาดวา่จะลงนามสัญญาไดภ้ายใน พ.ศ. 2553  
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 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,188,783,250 บาท เป็น 28,190,528,250 บาทแบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,819,052,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 ไดจ้าํหน่ายหุน้บริษทั พีทีที โพลิเมอร์มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั (PTTPM) จาํนวน 100,000 หุน้คิด
เป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ในราคาต่อหุน้
ตามมูลค่าตามบญัชี (Book Value) ของหุน้ PTTPM ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 คิดเป็นมูลค่า 58,318,438.00 บาท ทั้งน้ี 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและความร่วมมือทางธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. ภายหลงัการจาํหน่ายหุน้ ปตท. , IRPC และ  
PTTCH จะถือหุน้ PTTPM ในสัดส่วนร้อยละ 50, 25 และ 25 ตามลาํดบั 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,190,528,250 บาท เป็น 28,240,478,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,824,047,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2551 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,478,250 บาท เป็น 28,240,566,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,824,056,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

พฤศจิกายน :  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 โครงการท่อส่งก๊าซฯ JDA ไปอาทิตย ์แลว้เสร็จ เร่ิมจ่ายก๊าซธรรมชาติเขา้ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ท่ีอตัราการผลิต 300 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2551 ปตท. ไดร้ายงานสรุปการดาํเนินการตามคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดาํท่ี ฟ.
47/2549 และหมายเลขแดงท่ี ฟ.35/2550 ใหส้าํนกังานศาลปกครองทราบเก่ียวกบัการส่งมอบทรัพยสิ์นของการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“การปิโตรเลยีมฯ”) ท่ีตอ้งแบ่งแยกตามคาํพิพากษาใหก้บักรมธนารักษ ์ โดยในส่วนท่ีดิน
เวนคืนของการปิโตรเลียมฯ นั้น ปตท. ไดด้าํเนินการร่วมกบักรมธนารักษแ์ละกรมท่ีดินในการดาํเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขและเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียน (โอนกรรมสิทธ์ิ) ใหก้ระทรวงการคลงัเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2551  

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2551 ปตท. ไดย้ืน่คาํร้องรายงานสรุปการดาํเนินการตามคาํพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด เพ่ือ
รายงานใหศ้าลฯ ทราบถึงการดาํเนินการตามคาํพิพากษาของผูถู้กฟ้องคดีและขอใหศ้าลฯ พิจารณาการดาํเนินการตาม
คาํพิพากษาของ ปตท. ในฐานะผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 4 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีคาํสั่งตามท่ีศาลฯ เห็นสมควรต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2551 ศาลปกครองสูงสุดไดบ้นัทึกไวใ้นคาํร้องของ ปตท. ดงักล่าวขา้งตน้ความวา่ “........ 
พิเคราะห์แลว้เห็นวา่ ผูถ้กูฟ้องคดีท่ี 1 ถึงท่ี 4 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการตามคาํพิพากษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
........”   
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ปี 2552   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2552 สัญญาการกลัน่ร่วม (Operating Alliance) ระหวา่ง PTTAR และ SPRC ไดส้ิ้นสุดลง ส่งผล
ใหส้ถานะของบริษทั อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง จาํกดัส้ินสุด และทั้งสองบริษทัไดแ้ยกการบริหารงานออกจากกนั โดยทั้ง
สองฝ่ายตกลงจะใชทุ่้นรับนํ้ามนัดิบทางทะเล (SPM) ระบบท่อส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปไปยงั ระบบขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 
(Thappline) ท่าเรือส่ง LPG และอุปกรณ์ผลิตกาํมะถนัเมด็ (Sulfur Palletizer) ร่วมกนัต่อไป เน่ืองจากเป็นการลงทุน
ร่วมกนั 

มีนาคม : เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT Tank) ทั้งน้ี เป็นไปตามมติการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 9/2551 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือดาํเนินการพฒันาพื้นท่ีท่าเทียบ
เรือและคลงัเก็บผลิตภณัฑเ์หลว โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ใน PTT Tank ท่ีมีทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท และ
ปัจจุบนัไดเ้รียกชาํระค่าหุน้แลว้ร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท  

: เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. ยกเลิกสัญญาเงินกูเ้ดิมและจดัทาํสัญญาเงินกู้
ใหม่ ภายหลงัจากท่ีบริษทั  เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (ENCO) สามารถจดัหาเงินกูจ้ากแหล่งภายนอก เพ่ือชาํระคืน
เงินกูจ้าก ปตท. และ ปตท.สผ. ท่ีคา้งอยูท่ ั้งหมด โดยสัญญาเงินกูใ้หม่เป็นสัญญาเงินกูด้อ้ยสิทธิในวงเงินไม่เกิน 1,250 
ลา้นบาท (วงเงินกูท้ ั้งส้ิน 2,500 ลา้นบาทโดยส่วนท่ีเหลือ ปตท.สผ. เป็นผูใ้หกู้ภ้ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั) คิดอตัราดอกเบ้ีย
ในเชิงพาณิชย ์ระยะเวลาเงินกู ้13 ปี 6 เดือน ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน  2552 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาเงินกูใ้หม่กบั 
ENCO เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ียงัอนุมติัให ้ปตท. เพ่ิมทุนใน ENCO ตามสัดส่วนถือหุน้ร้อยละ 50 เป็นจาํนวนเงินไม่
เกิน 500 ลา้นบาท ส่งผลให ้ENCO มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,800 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของ ปตท. จาํนวน 900 ลา้น
บาทและของ ปตท.สผ. ในจาํนวนเงินท่ีเท่ากนั 

:       เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2552 Lints Limited, Hong Kong (Lints)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTI (บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้ (Share Sale Agreement) กบับริษทั Straits Resources Limited 
(SRL) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซ้ือหุน้บริษทั Straits Bulk and Industrial 
Pty Limited (SBI) (บริษทัยอ่ยท่ี SRL ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมด ใน
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ลา้นบาท 

เมษายน          : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 Lints และ SRL ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ของสัญญาซ้ือขาย
หุน้สาํเร็จ Lints จึงไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือกิจการจาํนวนแรก 219.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นประมาณ 7,822 
ลา้นบาท) และไดรั้บโอนหุน้ SBI ในวนัดงักล่าว 

พฤษภาคม       :     เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2552 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อาทิตยเ์หนือ (FPSO) เร่ิมส่งก๊าซฯ เขา้ระบบรับก๊าซฯ ของ 
ปตท. และไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตก๊าซฯ เตม็กาํลงัการผลิต ท่ีอตัรา 100-120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เม่ือกลางเดือน 
ตุลาคม 2552 

มิถุนายน :  เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,240,566,250บาท เป็น 28,246,688,250 บาทแบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 2,824,668,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,246,688,250 บาท เป็น 28,247,137,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,824,713,725 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

สิงหาคม       :    เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2552 คาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เหลือทั้งหมดของ SAR ไดส้ิ้นสุดลง โดย Lints ไดรั้บการตอบ
รับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 2,563,098 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของจาํนวนหุน้ SAR 
ทั้งหมด ซ่ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของการทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ดงันั้น จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้ของ SAR ให้
การตอบรับคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยด์งักล่าว จึงถูกโอนกลบัไปยงับญัชีหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นๆ เม่ือวนัท่ี 
17 มิถุนายน 2552 ส่งผลใหจ้าํนวนหุน้ของ SAR ทั้งหมดท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ Lints และท่ีบุคคลซ่ึงกระทาํ
ร่วมกบั Lints (acting in concert) จึงมีจาํนวนเท่าเดิม คือ 514,679,220 หุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ของจาํนวน
หุน้ทั้งหมดของ SAR 

 : เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2552 ปตท. ลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) แหล่งบงกชใตก้บักลุ่มผูร่้วมทุนในฐานะ
ผูข้ายประกอบดว้ย บริษทั ปตท.สผ. จาํกดั(มหาชน) บริษทั โททาล อีแอนดพี์ ไทยแลนด ์และ บริษทั บีจี เอเชียแปซิฟิก 
พีทีอี จาํกดั ในปริมาณการซ้ือขายตามสัญญา (Daily Contractual Quantity หรือ DCQ) เท่ากบั 320 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อ
วนั โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมทาํการผลิตได ้ประมาณช่วงระหวา่งกลาง พ.ศ. 2555 ถึงกลาง พ.ศ. 2556 

  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,247,137,250 บาท เป็น 28,305,503,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,830,550,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กนัยายน      : เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,305,503,2500 บาท เป็น 28,318,336,250 บาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญัจาํนวน 2,831,833,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,318,336,250 บาท เป็น 28,337,848,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,833,784,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2552 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย – พระนครเหนือ เร่ิมส่งก๊าซฯ เขา้ระบบรับก๊าซฯ ของ 
ปตท. เพ่ือทดลองเดินเคร่ือง โดยมีความสามารถส่งก๊าซฯ สูงสุด ท่ีอตัรา 130 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  

 

ปี 2553   

กมุภาพนัธ์      :       เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2553 PTTGE เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั Chancellor Oil Pte.Ltd.(CO) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศสิงคโปร์จากผูถื้อหุน้เดิม ในสัดส่วนร้อยละ 77.56 คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 86.94 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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หรือเทียบเท่าประมาณ 2,900 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินธุรกิจปลกูปาลม์และผลิตนํ้ามนัปาลม์ผา่น PT. First Bornwo 
Plantation ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทางตะวนัตกของเกาะ Kalimantan 

มีนาคม :     เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. จ่ายเงินจาํนวน 
481.446 ลา้นบาท ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เพ่ือการรับโอนกรรมสิทธ์อาคารสาํนกังานของ ปตท.สผ. 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกให้แก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,350,711,250 บาท เป็น 28,354,157,250 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 2,835,415,725 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน มีนาคม 2553 ปตท. ไดท้ดลองนาํ LNG มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซ่ึงเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กบั บริษทั ครอบครัวขนส่ง (2002) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการเรือด่วนในคลองแสนแสบ
และคลองมหานาค โดยจดัตั้งสถานีจ่าย LNG ให้แก่เรือโดยสาร ขนาดถงับรรจุ LNG 36,000 ลิตร จาํนวน 2 ใบ ป๊ัม 
LNG ขนาด 120 ลิตรต่อนาที และตูจ่้าย LNG จาํนวน 1 หวัเติม 

พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,354,157,250 บาท เป็น 28,382,883,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,838,288,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน พฤษภาคม 2553 ปตท. ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง “โครงการทดลองพฒันาก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากมูลสัตวเ์พ่ือ
การคมนาคม จงัหวดัเชียงใหม่” ระหวา่ง ปตท. และ บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์ แอนด ์ เคมิคลัส์ จาํกดั 
(มหาชน) โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊าซชีวภาพอดัจากบริษทั ยนิูเวอร์แซลฯ เพ่ือนาํไปจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์
ทดแทนการใชก๊้าซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการหลกั NGV (Mother Station) 
ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพอดั 6 ตนัต่อวนั ทดแทนการใชน้ํ้ามนัดีเซล ประมาณ 6,000 ลิตรต่อวนั หรือ LPG 
ประมาณ 4,600 กิโลกรัมต่อวนั 

มิถุนายน  : เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2553 โครงการผลิตสาธารณูปการเพ่ือผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าใหก้บัหน่วยผลิตของโรง
กลัน่นํ้ ามนับางจากของบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมจ่ายไฟฟ้าและไอนํ้าเชิงพาณิชย ์ โดยมีกาํลงั
ผลิตไฟฟ้ารวม 25 เมกกะวตัต ์และกาํลงัผลิตไอนํ้า 90 ตนัต่อชัว่โมง 

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2553 ปตท. ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงกบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) เพ่ือร่วมกนัพฒันา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลมแบบทุ่งกงัหนัลม (Wind Farm) กาํลงัผลิต 5-10 เมกะวตัต ์ในพ้ืนท่ีภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออก คาดวา่จะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2557 ทดแทนการใชน้ํ้ ามนัได ้2.26-4.53 ลา้นลิตรต่อปี 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,382,883,250 บาท เป็น 28,390,661,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,839,066,125 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 28 
 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 โรงแยกก๊าซอีเทน ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยด์ว้ยกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 
750 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทนไดสู้งสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี เพ่ือป้อนเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงอี
เทนแครกเกอร์ ของบริษทั พีทีทีโพลี เอทีลีน จาํกดั (PTTPE) 

                         : เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 ปตท. และ ปตท.สผ. ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ แปลง M9 
และบางส่วนของแปลง M11 ในอ่าวเมาะตะมะ สหภาพพม่าในอตัรา 240 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั อายสุัญญา 30 ปี 
กาํหนดเร่ิมส่งก๊าซฯปี 2556 โดยปริมาณก๊าซฯ ท่ีปตท. รับจากแหล่งซอติกา้น้ี จะสามารถทดแทนการนาํเขา้นํ้ ามนัเตาได้
ประมาณปีละ 2,400 ลา้นลิตร ช่วยประเทศประหยดัเงินตราต่างประเทศประมาณ 400,000 ลา้นบาท ตลอดอายสุัญญา 

สิงหาคม :    เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,390,661,250 บาท เป็น 28,424,534,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,842,453,425 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 : เม่ือเดือน สิงหาคม 2553 สถานี NGV ปตท. สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ไดป้รับปรุงเป็นสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) โดยใช ้ LNG จากโรงงานผลิต LNG หนองตมู จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือลดตน้ทุนค่า
ขนส่งในพ้ืนท่ีห่างไกลจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเร่ิมก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2553 คาดวา่จะแลว้เสร็จเดือนมีนาคม 
2554 

กนัยายน           :     เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํพิพากษาวา่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 และโครงการทา้ยคาํ
ฟ้องอีก 23 โครงการ ไม่ถือเป็นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 31 
สิงหาคม 2553 คงเหลือโครงการขยายกาํลงัการผลิต MEG จาํนวน 95,000 ตนัต่อปี ของบริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั 
(TOCGC) ท่ีอยูใ่นโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 : เม่ือเดือนกนัยายน 2553 ปตท. ลงนามบนัทึกขอ้ตกลง “โครงการวจิยัและสาธิตการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้
เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์จงัหวดัอุบลราชธานี” ระหวา่ง ปตท. และบริษทั อุบล ไบโอก๊าซ จาํกดั เพ่ือผลิตและปรับปรุง
คุณภาพก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากนํ้าเสียของโรงงานแป้งมนัสาํปะหลงัใหเ้ป็นก๊าซชีวภาพอดัซ่ึงมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการ
นาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในยานยนต ์ทดแทนการใชก๊้าซ CNG ในพ้ืนท่ีห่างไกลแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีบริการ
หลกั NGV แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยบริษทัฯ มีความสามารถส่งก๊าซชีวภาพให ้ปตท. เพ่ือใชผ้ลิตก๊าซชีวภาพ
อดัได ้ 2,362,500 กิโลกรัมต่อปี เทียบเท่าการใชน้ํ้ามนัดีเซล 2,312,641 ลิตรต่อปี หรือ LPG 1,818,518 กิโลกรัมต่อปี   
คาดวา่จะเร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปลาย พ.ศ. 2554 

ตุลาคม : โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 เร่ิมดาํเนินการทดสอบระบบ โดยมีกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด ตามค่าการ
ออกแบบ (Nameplate Capacity) ท่ี 800 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายใน
ตน้ พ.ศ. 2554 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินของบริษทั SRL ผา่นบริษทั PTT Mining Limited 
(PTTML) ซ่ึงเป็นบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตกลงท่ีจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 544.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลา้นบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการใน
คร้ังน้ี เป็นการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงและมีศกัยภาพท่ีดีในการ
เติบโตในอนาคต 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 29 
 

ธนัวาคม :  เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2553  ปตท. ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูส้กลุบาท อาย ุ 100 ปี (Century Bond) ใหก้บัผูล้งทุน
สถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ วงเงิน 4,000 ลา้นบาทซ่ึงเป็นการออกหุน้กูท่ี้มีอายยุาวท่ีสุดคร้ังแรกในประเทศไทยและ
สอดคลอ้งกบัความมุ่งมัน่ของ ปตท. ท่ีจะเป็นองคก์ร 100 ปี รวมถึงเป็นการเขา้ลอ็ค (Lock-in) ตน้ทุนดอกเบ้ียในระยะ
ยาวจากสถานการณ์ท่ีภาวะดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํ่าแต่ความผนัผวนและความเส่ียงในตลาดเงินยงัคงอยูใ่นระดบัสูง  ทั้งน้ี
นกัลงทุนใหค้วามสนใจลงทุนสูงเกินคาด แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีมีต่อ ปตท. วา่เป็นองคก์รท่ีมี
วสิัยทศัน์ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีความยัง่ยนื สามารถอยูค่วบคู่และเจริญกา้วหนา้ไปในศตวรรษหนา้พร้อมกบั
ประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553  ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
23 เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี  โดยลงทุนร่วมกบั บริษทั บี.กริม เอนเนอย ีคอร์ปอเรชนั จาํกดั 
(ถือหุน้ร้อยละ 51)  และ บริษทัสวนอุตสาหกรรมบางกะดี (ถือหุน้ร้อยละ 26) โดยโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมบางกะดี   
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชข้บวนการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั ใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์กาํลงัการผลิตนํ้าเยน็ 3,400 ตนัความเยน็ ลูกคา้ตามสัญญา
คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และลกูคา้อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี คาดวา่โครงการจะ
สามารถเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในไตรมาสท่ี 2 พ.ศ. 2557 

 : เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,458,165,250 บาท เป็น 28,490,420,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,849,042,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

ปี 2554 

มกราคม       :     เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ซ่ึงเป็นโรงแยกก๊าซฯ ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ได้
เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ดว้ยกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800  ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงจะผลิตก๊าซอีเทน
ไดสู้งสุดประมาณ 630,000 ตนัต่อปี ก๊าซโพรเพนและ LPG ประมาณ 1,030,000 ตนัต่อปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
(NGL) ประมาณ 160,000 ตนัต่อปี รวมทั้งส้ิน 1,820,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี เพ่ือช่วยส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีของประเทศ และผลิต LPG เพ่ือรองรับความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ 

 : เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 24 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไปยงั
โรงไฟฟ้า IRPC ระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตร เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชยใ์หแ้ก่โรงไฟฟ้า IRPC โดยมี
ปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 64,000 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

กมุภาพนัธ์  : เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าโกลว ์ของบริษทั โกลว์ พลงังาน จาํกดั 
(มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย ์ โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซ
ตามสัญญา 56,710 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

มีนาคม        :  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ปตท. และ บริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในบริษทั 
พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50 และ 50 เพ่ือพฒันาพฒันาโครงการผลิต Polybutylene 
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Succinate (PBS) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยวธีิธรรมชาติ (Biodegradable Plastic) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 360 ลา้นบาท 

  : เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินของ SRL (ซ่ึงภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น International 
Coal Holdings Limit (ICH)) ผา่นบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลกูของ PTTI โดย PTTML ตกลงท่ีจะชาํระเงินใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ของ SRL คิดเป็นมูลค่ารวม 544.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลา้นบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการใน
คร้ังน้ี เป็นการลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงและมีศกัยภาพท่ีดีในการ
เติบโตในอนาคต 

  : เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 PTTI เขา้ซ้ือหุน้สามญับริษทั Xayaburi Power Company Limited (XPCL) ผา่นบริษทั นที ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 20,000,0001 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 
999,900 บาท มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 

 : เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมา
ปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,490,420,250 บาท เป็น 28,521,130,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,852,113,025 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุน้ของ PTTAR และ PTTCH จากผูถื้อหุน้
ของ PTTAR และ PTTCH ท่ีคดัคา้นการควบบริษทั 

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ PTTAR และ PTTCH มีมติอนุมติัการควบบริษทั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 ไดมี้การลงนามสัญญาซ้ือขายก๊าซชีวภาพอดั ท่ีไดจ้ากมูลสัตวแ์ละนํ้ าเสียจากฟาร์มสุกรท่ี
ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมความดนัเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิง NGV สําหรับรถยนต ์ กบับริษทั ยนิูเวอร์แซล แอด
ซอร์บเบน้ท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จาํกดั (มหาชน) ความสามารถในการจ่ายก๊าซฯ ประมาณ 6 ตนัต่อวนั เทียบเท่าปริมาณ
เช้ือเพลิงสาํหรับรถยนตข์นาดเลก็ 500 คนัต่อวนั หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ 40 คนัต่อวนั โดยสามารถทดแทนการนาํเขา้
นํ้ ามนัดีเซลได ้2.2 ลา้นลิตรต่อปี หรือเท่ากบั LPG ประมาณ 1.6 พนัตนัต่อปี ช่วยประหยดัเงินตราต่างประเทศได้
มากกวา่ 21 ลา้นบาทต่อปี สัญญามีระยะเวลา 15 ปี คาดวา่จะเร่ิมจาํหน่ายเชิงพาณิชยไ์ดใ้นช่วงตน้ พ.ศ. 2555 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนใน บริษทั ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) ในสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 30 เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยร่วมลงทุนกบับริษทั 
นวนคร จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 30) และบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 40) 
ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) แบบ Cogeneration โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 127 เมกะวตัต ์
กาํลงัการผลิตไอนํ้า 15 ตนัต่อชัว่โมง โดยไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ะจาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟผ. ในปริมาณ 90 เมกะวตัต ์ใชภ้ายใน
โครงการฯ ประมาณ 7 เมกะวตัต ์และปริมาณไฟฟ้าท่ีเหลือประมาณ 30 เมกะวตัต ์และไอนํ้า 15 ตนัต่อชัว่โมง จาํหน่าย
ใหแ้ก่ลกูคา้โรงงานภายในนิคมฯ 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTT Energy Solutions Co., 
Ltd. – PTTES)  เพ่ือใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควศิวกรรม ทุนจดทะเบียนเบ้ืองตน้ 150 ลา้นบาท ชาํระแลว้ร้อย
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ละ 75 โครงสร้างผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20  

 : เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Interconnecting จาก Gas Dispatching Facility (LNG) ไปยงั 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 36 น้ิว ระยะทางประมาณ 12.828 กิโลเมตร และ จากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยองไปยงั Gas Dispatching Facility ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ 42 น้ิว ระยะทางประมาณ 12.282 กิโลเมตร 
รวมระยะทางประมาณ 25.565 กิโลเมตร ก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊าซจาก LNG Terminal เขา้สู่ Super Header 
เพ่ือนาํไปผสมกบัก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี Super Header ก่อนส่งเขา้สู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน
บกฝ่ังตะวนัออก โดยมีความสามารถส่งก๊าซธรรมชาติ 1,200 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 :  เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ
ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ (พ้ืนท่ี 4) เป็นเท่ากบั 2.5659 บาทต่อลา้นบีทีย ู (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
โดยแบ่งเป็นส่วนของตน้ทุนคงท่ี 2.4855 บาทต่อลา้นบีทีย ูและส่วนของตน้ทุนผนัแปร 0.0804 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดย
เร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,521,130,250 บาท เป็น 28,543,825,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,854,382,525 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบใหเ้รียกเกบ็อตัราค่าบริการการเกบ็
รักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของตน้ทุนคงท่ี 31.6859 บาทต่อลา้นบีทีย ูและส่วนของ
ตน้ทุนผนัแปร 1.7050 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน มีมติเห็นชอบการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซ
ธรรมชาติส่วนของตน้ทุนผนัแปรของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง (พ้ืนท่ี 1) ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม (พ้ืนท่ี 2) และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3) ประจาํปี 2554 ท่ีอตัรา 1.1575 
บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยเร่ิมเรียกเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) เพ่ือเขา้ร่วมลงทุนใน
บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) กบั บริษทั ช. การช่าง จาํกดั (มหาชน) บริษทั ท่ีดินบางปะอิน จาํกดั 
และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ตามลาํดบั โดยมีทุนจดทะบียน 1,370 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 137,000,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท โดย ปตท. ถือหุน้จาํนวน 34,250,001 หุน้  

 : เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงับริษทัเอม็ทีพี เอชพี เจว ีจาํกดั ในนิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย จงัหวดัระยอง เร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย ์โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซตามสัญญา 10,775 ลา้นลา้นบีทียตู่อวนั 

กนัยายน : เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG Terminal) ของ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เร่ิมเปิดดาํเนินการเชิง
พาณิชย ์ โดยมีความสามารถรับ-จ่าย LNG ในระยะแรก 5 ลา้นตนัต่อปี (เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ 700 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) และจะสามารถขยายเป็น 10 ลา้นตนัต่อปี ในอนาคต (เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ 1,400 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) โดยสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งน้ี ประกอบดว้ย ถงัเกบ็ LNG ขนาด 160,000 ลกูบาศกเ์มตร จาํนวน 2 
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ถงั และท่าเรือซ่ึงมีศกัยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตั้งแต่ 125,000-264,000 ลกูบาศกเ์มตร ทั้งน้ี สถานีรับ
จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แห่งน้ี สามารถพฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ LNG ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีความมัน่คงทางดา้นพลงังานมากยิง่ข้ึน 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ปตท. ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ี ปตท. ออกใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ ปตท. 
ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาก 28,543,825,250 บาท เป็น 28,562,996,250 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามญัจาํนวน 2,856,299,625 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดจากการ
ควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) เพ่ือเป็นแกนนาํดา้นธุรกิจเคมีภณัฑ ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. โดยดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการ
กลัน่ครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refining) ซ่ึงบริษทัไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2554 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเลแหล่งเชฟรอนส่วนเพ่ิม (ท่อปลาทอง 2) จาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติเชฟรอนส่วนเพิ่ม ไปยงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นท่อส่งก๊าซฯ ขนาด 42 น้ิว 
ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร เร่ิมดาํเนินการส่งก๊าซเชิงพาณิชย ์

 
3.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

ปตท. เป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยปรัชญาการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. จะ
มุ่งสร้างความสมดุลระหวา่งการเติบโตทางธุรกิจ และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการสร้างสังคมไทยใหเ้ขม้แขง็ เพ่ือเป็นพลงัท่ี
ย ัง่ยนืในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและอยูคู่่สังคมไทยตลอดไป  

การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ตน้นํ้าจนถึงปลายนํ้าโดย มุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อยอด
ธุรกิจ เพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังานและความมัง่คัง่ใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศ โดยการประกอบธุรกิจของปตท. จะประกอบดว้ย
ธุรกิจท่ี ปตท. ดาํเนินงานเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

3.2.1 ธุรกจิทีด่ําเนินงานเอง ประกอบดว้ย 
         ธุรกจิต้นนํา้ 

3.2.1.1 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 
ดาํเนินธุรกิจการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติ
ผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจดัหาจากแหล่งในประเทศ นาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้น และในรูป
ของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural Gas (LNG) เพ่ือใหก้ารจดัหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกบัความตอ้งการท่ีขยายตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง สาํหรับการจดัจาํหน่ายครอบคลุมการจดัจาํหน่ายใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผา่นการลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจดั
จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมผา่นการลงทุนระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่าย NGV เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซ
ธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกทดแทนนํ้ามนัเบนซินและดีเซลผา่นการลงทุนในสถานีบริการ NGV ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. ไดล้งทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยโดยการแยกผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีมูลค่าจากก๊าซ
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ธรรมชาติเพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนบัสนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยใหเ้ติบโต รวมทั้งการจาํหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคครัวเรือน 
อุตสาหกรรมและขนส่ง  

นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยงัไดมี้การลงทุนในสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Terminal 
ผา่นบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 เพ่ือใหบ้ริการในการรับเรือ จดัเกบ็ LNG และแปลงสภาพ LNG เป็นก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือรองรับการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง และดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงมีบริษทัผลิตไฟฟ้า
และพลงังานร่วม จาํกดั ท่ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 เป็นผูด้าํเนินการ 

ธุรกิจการจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 
โดยมีคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานเป็นผูก้าํกบัดูแล โดยธุรกิจจดัหาและโครงสร้างราคาจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารวมทั้ง
การบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอตัราผลตอบแทนคงท่ี ธุรกิจจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่
จะข้ึนอยูก่บัราคานํ้ามนัเตาในตลาดโลกเพื่อใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาขายปลีกนํ้ามนัเตาในประเทศ ในส่วนผลประกอบการของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติจะข้ึนอยูก่บัราคาผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายเป็นวตัถุดิบใหก้บัอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัราคา
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก  

ในส่วนของราคา LPG ท่ีจาํหน่ายเป็นเช้ือเพลิงในประเทศซ่ึงปตท. จาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนันั้นปัจจุบนัรัฐบาลมี
นโยบายช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงจากผลกระทบราคานํ้ามนัตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน โดยยงัคงควบคุมราคา LPG 
ภาคครัวเรือนท่ีจาํหน่ายจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไวท่ี้  333 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตนั ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาตลาดโลก สาํหรับ
ภาคอุตสาหกรรม  กพช. มีมติเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2554 ใหป้รับราคาจาํหน่ายไตรมาสละ 3 บาทต่อกิโลกรัมรวม 12 บาทต่อกิโลกรัมเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 และสาํหรับภาคขนส่ง กพช. มีมติ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ใหป้รับราคาจาํหน่ายข้ึน เดือนละ 0.75 บาท
ต่อกิโลกรัม รวม 9 บาทต่อกิโลกรัม เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ขณะท่ี NGV ใหท้ยอยปรับราคาขายปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาท
ต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555โดยใหก้ารสนบัสนุนบตัรเครดิตพลงังานและการใหส่้วนลดราคา
ขายปลีก NGV สาํหรับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท 

ทั้งน้ีการจดัหาก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่กวา่ร้อยละ 70 มาจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนท่ีเหลือมาจากการนาํเขา้จาก
สหภาพพม่า และการนาํเขา้ LNG จากต่างประเทศ 

ธุรกจิปลายนํา้ 

3.2.1.2 หน่วยธุรกจินํา้มัน 
ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมท่ีมีคุณภาพ ไดแ้ก่ นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัหล่อล่ืนและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2 ช่องทางหลกั คือ ตลาดคา้ปลีก โดยจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนั 
ปตท. ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยัแบบครบวงจรมีบริการเสริมและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย อาทิ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านอาหาร ศนูยบ์ริการเปล่ียนถ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืน Pro-Check 
บริการลา้งรถ รวมถึงการใหบ้ริการของธนาคาร และตลาดพาณิชย ์ โดยจดัจาํหน่ายผา่นกลุ่มลกูคา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สาย
การบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านคา้ก๊าซ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ใหก้บัลกูคา้มาตรา 7 ในอุตสาหกรรมเดียวกนัอีกดว้ย ซ่ึงการดาํเนินธุรกิจนอกจากจะมุ่งเนน้การพฒันาการบริการเพ่ือความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคแลว้ ยงัมีการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ทั้งนํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑแ์ละการบริการสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 34 
 

ในฐานะบริษทัพลงังานแห่งชาติ ปตท. มีการใหบ้ริการและปฏิบติัการคลงัสาํรองผลิตภณัฑ ์รวมถึงการจดัหาและจดัส่ง
ปิโตรเลียมเพื่อความมัน่คงทางพลงังานของประเทศ อีกทั้งยงัมีส่วนผลกัดนัและสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลดา้นพลงังานทดแทนเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการเป็นผูน้าํคน้ควา้และพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจนํ้ามนัยงัมีการบริหารการลงทุนผา่น
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ในธุรกิจและบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัทั้งในและ
ต่างประเทศ เช่น ธุรกิจคา้ปลีกและสถานีบริการ ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน และธุรกิจบริการเติมนํ้ามนัอากาศยาน เป็นตน้ 
  ธุรกิจนํ้ามนัเป็นธุรกิจการคา้เสรีท่ีมีการแข่งขนัสูงและอยูภ่ายใตก้ฎหมายหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญติัควบคุมนํ้ามนั
เช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 และ พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 เป็นตน้ โดย ปตท. เป็นหน่ึงในผูค้า้นํ้ามนัท่ีจดทะเบียนกบักรม
ธุรกิจพลงังานจาํนวนรวม 42 ราย (ณ 31 ธนัวาคม 2554) นอกจากน้ีการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัยงัอยูภ่ายใตก้ารติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดจาก
หน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน อาทิ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมธุรกิจพลงังาน กรมการคา้ภายใน และสาํนกังาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ โดยผลประกอบการจะข้ึนอยูก่บัค่าการตลาดในการจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงและการขยายธุรกิจคา้
ปลีกและธุรกิจเสริมในสถานีบริการนํ้ามนั รวมทั้งมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี 

3.2.1.3 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
ดาํเนินธุรกิจจดัหาและการคา้ระหวา่งประเทศครบวงจร ประกอบดว้ย การจดัหา การนาํเขา้ การส่งออก และการคา้

ระหวา่งประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑต่์างๆ ไดแ้ก่ นํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี(ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลาสติก) ตวัทาํละลายและเคมีภณัฑ ์ รวมทั้งการจดัหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจใหแ้ก่
บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังาน
ใหก้บัประเทศและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั กลุ่ม ปตท. 

ดว้ยธุรกรรมทางการคา้ของหน่วยธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจทั้งจากความผนั
ผวนของราคานํ้ามนั ความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ความปลอดภยัในการขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน หน่วยธุรกิจจึงกาํหนดใหมี้
ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้นและเทียบเท่าบริษทันํ้ามนัชั้นนาํในต่างประเทศและยงัมีการควบคุมความเส่ียงดา้น
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนจากการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี โดยใหมี้การจดัหาและควบคุมการ
ขนส่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดในระดบัสากล 

นอกจากน้ีหน่วยธุรกิจไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่างประเทศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายตลาดการคา้
ระหวา่งประเทศและมุ่งไปสู่การเป็นผูน้าํธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสากล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คา้สากล (PTT 
International Trading Pte Ltd : PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC : PTTDMCC) ณ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ และสาํนกังานตวัแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยมีธุรกรรมการคา้มากกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก 

 
3.2.2 ธุรกจิทีล่งทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ประกอบดว้ย 

ธุรกจิต้นนํา้ 
3.2.2.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 
ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) หรือ 

ปตท.สผ. โดย ปตท.สผ. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งลงทุนในธุรกิจท่ีต่อเน่ือง เพ่ือแสวงหาแหล่ง
ปิโตรเลียมทั้งนํ้ ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในราคาท่ีแข่งขนัไดเ้พ่ือสร้างความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ โดย ปตท.สผ. จาํหน่าย
ปิโตรเลียมท่ีผลิตไดจ้ากโครงการในประเทศและภมิูภาคใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติใหก้บัตลาดในประเทศเป็นหลกัโดย
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จาํหน่ายใหก้บัหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดมี้การขยายการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ภมิูภาคอ่ืน เช่น โครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคดี ในทวีปอเมริกาเหนือและโครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมกบั ปตท. ใน
ประเทศออสเตรเลีย โดยปิโตรเลียมท่ีผลิตไดบ้างส่วนจะถกูนาํกลบัมาจาํหน่ายในประเทศและในส่วนท่ีจาํหน่ายในต่างประเทศจะสามารถ
สร้างรายไดก้ลบัคืนสู่ประเทศไทยอีกทางหน่ึง 

ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัราคานํ้ามนัในตลาดโลก ความสาํเร็จในการสาํรวจและการพฒันา
แหล่งปิโตรเลียม และการบริหารตน้ทุนในการสาํรวจและผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพฒันาขีดความสามารถ
ขององคก์ร 

ทั้งน้ีธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมทั้งราคาจาํหน่ายปิโตรเลียมอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกาํกบัดูแล  

ธุรกจิปลายนํา้ 

3.2.2.2 ธุรกจิปิโตรเคมี 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่

ของกลุ่ม ปตท. เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีของไทยในการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทดแทนการนาํเขา้และสนบัสนุน
การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ท่ีใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเป็นวตัถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ อุตสาหกรรมรถยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นตน้ โดย ปตท. ดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีในสายโอเลฟินส์และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองแบบครบวงจร ผา่นการร่วมทุน
ในบริษทัในกลุ่ม 10 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั บริษทั พีทีที ฟีนอล 
จาํกดั บริษทั  พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั บริษทั  พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั บริษทั แทงค์
เทอร์มินลั จาํกดั บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั  และบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั  ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การ
ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลางและเมด็พลาสติกประเภทต่างๆ รวมทั้งดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดเพ่ือจาํหน่ายเมด็
พลาสติกทั้งในและต่างประเทศ และใหบ้ริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรและใหบ้ริการจดัหาสาธารณูป โภคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง งานซ่อม
บาํรุงและวศิวกรรมแบบครบวงจรและใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาดา้นเทคนิควศิวกรรมใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. และโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ทั้งน้ีวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีมาจากผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน  
ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ   

โดยผลประกอบการส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ซ่ึงปรับข้ึนลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงค์
และอุปทานของตลาดโลก และมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี   

3.2.2.3 ธุรกจิการกลัน่ 
ปตท. ลงทุนในธุรกิจการกลัน่เพ่ือสร้างความมัน่คงในการจดัหาผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหก้บัประเทศทดแทนการ

นาํเขา้ โดยดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและธุรกิจต่อเน่ืองท่ีใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่เป็นวตัถุดิบ ผา่นการร่วมทุนในบริษทัในกลุ่ม 4 บริษทั
ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) (TOP) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
(SPRC) และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) โดย ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือนํ้ามนัสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมีจากบริษทัโรงกลัน่ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือจาํหน่ายใหก้บัตลาดในประเทศและส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศ   

ผลประกอบการของธุรกิจการกลัน่ส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัค่าการกลัน่ซ่ึงเป็นส่วนต่างของราคาเฉล่ียของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมท่ีกลัน่ไดห้กัดว้ยตน้ทุนนํ้ามนัดิบเฉล่ียท่ีใชก้ลัน่ตามราคาตลาดโลกและราคาเฉล่ียของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหกัดว้ยตน้ทุน
วตัถุดิบเฉล่ียท่ีใชใ้นการผลิต  ซ่ึงต่างกป็รับข้ึนลงเป็นวฏัจกัรตามอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดโลกและความผนัผวนของราคานํ้ามนัใน
ตลาดโลก รวมทั้งมูลค่าสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปี  
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3.2.2.4  ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ดาํเนินธุรกิจพลงังานในต่างประเทศเพ่ือแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ และแหล่งพลงังานทดแทน เพ่ือสร้าง
ความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใหก้บัประเทศ และเป็นการต่อยอดธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดย ปตท. ลงทุนผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทั  
พีทีที กรีน เอน็เนอร์ย ีจาํกดั  โดยถือหุน้ร้อยละ 100 ในทั้งสองบริษทั  

ปัจจุบนั บริษทั ปตท. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลีย 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในสาธารณรัฐอาหรับอียปิตเ์พ่ือ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียปิตไ์ปยงัประเทศอิสราเอล และมีแผนขยายการลงทุนพฒันาธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
ร่วมกบั ปตท. สผ. ในอนาคต สาํหรับ บริษทั พีทีที กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั มีการลงทุนธุรกิจปลกูปาลม์ในประเทศอินโดนีเซีย  
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ขอ้มูล ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2554 
/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 7 บริษทั 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาติ 

ธุรกจิปิโตรเคมี 
บจ. พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL) 100.00% 
บจ. พีทีที แทง้ค ์เทอร์มินลั (PTT TANK) 100.00% 
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ติ้ง (PTTPM) 50.00% 
บจ. พีทีที. เอม็ซีซี ไบโอ เคม จาํกดั (PMBC)          50.00% 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมีคอล (PTTGC) /1 48.92% 
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC) 48.50% 
บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44% 
บจ. พีทีที ฟีนอล (PPCL) 40.00% 
บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์  
เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME)  40.00% 
ธุรกจิการกลัน่ 
บมจ.ไทยออยล ์(TOP) /1                 49.10% 
บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTTES) 40.00% 
บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) /1    38.51% 
บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC)   36.00% 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP)  /1 27.22% 
 
 

  หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ
 ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตร์ 

 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  
 นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท 
 ผลิตภณัฑป์ิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

หน่วยธุรกจินํา้มนั   
* ตลาดขายปลีก  
* ตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ 
* ตลาดหล่อลื่น 

บจ. พีทีที แอลเอน็จี (PTTLNG) 100.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) 100.00% 

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1  65.29% 

บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM (T)) 50.00% 
บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) (TTM (M)) 50.00% 
บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ (PTTUT) 40.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ (DCAP)            35.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกดั (NNEG) 30.00% 
บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ (TP)  26.00% 
บจ. บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ (B.Grimm BIP) 23.00% 
บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) (IPT) 20.00% 
บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (RPCL) 15.00% 

ธุร
กจิ

ทีด่
ําเนิ

นง
าน
เอง

 
กา
รล
งทุ

นใ
นบ

ริษั
ทใ
น
กล

ุม่
 

บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล (PTTI)         100.00% 
บจ. ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่(PTTGE)          100.00% 
บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (Enco)              50.00% 
บจ. บิซิเนสเซอร์วิสเซสอลัไลแอนซ์ (BSA) 25.00% 
บมจ. ทิพยประกนัภยั (TIP) /1                      13.33% 
บจ.พีทีทีไอซีที โซลชูัน่ส์ (PTTICT)           20.00% 
 
 

บจ. ปตท. คา้สากล (PTTT)       100.00% 
 บจ. ปตท. (กมัพชูา) (PTTCL) 100.00% 

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

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

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกจิของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่ 

ธุรกิจอื่นๆ  

บมจ. ปตท.  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                                                             แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 38 

 
3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ 
การถือหุ้น 

ปี 2552 
(ตรวจสอบ) 

ปี 2553  
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2554 
(ตรวจสอบ) 

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

 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้
ระหวา่งประเทศ)  46,584.41 2.87 68,409.13 3.53 60,085.70 2.43 

 บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)  /1 62,539.22 3.86 72,138.38 3.73 74,865.50 3.02 
 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 4,195.75 0.26 5,739.38 0.30 7,422.83 0.30 
 บ. ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม (CHPP) 100.00  -     -    149.58 0.01 157.49 0.01 
 หัก รายไดค้่าก๊าซส่วนที่ ปตท.สผ. ขายให ้บมจ. ปตท.   (58,174.95) (3.59) (71,950.15) (3.71) (72,778.30) (2.94) 

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

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและหน่วยธุรกิจการคา้
ระหวา่งประเทศ) 

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

 บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 53,008.30 3.27 65,010.06 3.36 91,000.14 3.68 
 หัก รายไดค้่านํ้ามนัดิบส่วนที่ ปตท.สผ. ขายให ้บมจ. ปตท.   (39,106.85) (2.41) (50,034.25) (2.58) (66,586.62) (2.69) 
 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 51,842.74 3.20 77,084.47 3.98 124,965.17 5.05 
 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 3,079.58 0.19 4,246.83 0.22 6,770.38 0.27 
 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA)  /2 0.28 0.00 -    -    -    -    
 Subic Bay Energy Co.,Ltd. (SBECL) 100.00 16,364.34 1.01 22,853.01 1.17 19,531.81 0.79 
 บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก (PTTRB)  100.00 27,951.25  1.72 32,418.84  1.67 36,527.72  1.47 

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์นํ้ามัน   1,137,519.60 70.13 1,363,596.49 70.40 1,786,905.31 72.18 
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3.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ (ต่อ) 

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

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

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

3. ผลิตภณัฑป์ิโตรเคมี 
บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและหน่วยธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศ) 

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

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

  บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ (HMC) 41.44 6,232.21 0.38 6,760.58 0.35 10,417.14 0.42 

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

4. ผลติภณัฑ์เหมอืง บจ.พทีที ีอนิเตอร์เนชั่นแนล (PTTI) 100.00 20,200.25 1.25 24,652.15 1.27 30,850.50 1.25 

5. ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ  บจ.พีทีที กรีน เอน็เนอร์ยี ่(PTTGE) 100.00 106.22 0.01 151.28 0.01 356.84 0.01 

บจ.เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (ENCO) 50.00  -    -    -    -   1,096.97 0.05 

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์อืน่ๆ   106.22 0.01 151.28 0.01 1,453.81 0.06 

6. ผลิตภณัฑส์าธารณูปโภค บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (DCAP) 35.00 566.85 0.03 586.68 0.03 584.19 0.02 

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ (EnCo) 50.00 0.59  0.00               27.35  0.00               40.47  0.01 

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

รวมรายได้จากผลติภัณฑ์สาธารณูปโภค    681.91 0.04 614.03 0.03 624.66 0.03 

7. รายไดจ้ากธุรกิจเสริม 
บมจ.ปตท. (หน่วยธุรกิจนํ้ามนัและหน่วยธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศ) 

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

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

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

ผลติภัณฑ์/บริการ ดาํเนินการโดย 

ร้อยละ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

การถือหุ้น (ตรวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

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

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

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

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00  -    -    -    -    -    -   

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

  บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 2/ 55.24 0.00  -    -    -    -   

 บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 50.00 1.53 0.00 352.58 0.02  -    -   

 บจ. บิซิเนส เซอร์วสิ อลัไลแอนซ์ (BSA) 25.00 109.69 0.01 347.17 0.02 107.31 0.01 

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

บจ. พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั ( PTT TANK) 100.00  -    -    -    -   360.68 0.01 

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

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

9.  อื่นๆ              

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

   9.2 กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน   4,682.72  0.29  6,361.93  0.33  1,265.81  0.05 

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

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

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

หมายเหตุ : /1 บมจ.ปตท.ถือหุน้ใน PTTEP ปี 2552, 2553 และ 2554 ในสัดส่วนร้อยละ 65.43, 65.34 และ 65.29 ตามลาํดบั 
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                  /2  RBA ซึ่ง บมจ.ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49 ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
                 / 
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3.4  กลยุทธ์และทศิทางการดําเนินธุรกจิของกลุ่ม ปตท.  

กลุ่ม ปตท. ไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ ท่ีมุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื เพ่ือกา้วไปสู่การเป็นบริษทัพลงังานไทยขา้ม
ชาติชั้นนาํ หรือ “Thai Premier Multinational Energy Company”  ดว้ยกลยทุธ์การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่  
การปรับปรุงการบริหารจดัการเพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ควบคู่ไปกบัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) นอกจากน้ีการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ยงัอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เพ่ือลดตน้ทุนเพ่ิมผลกาํไร และ
สร้างศกัยภาพในการแข่งขนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

- กลยุทธ์ลดต้นทุนเพิม่ผลกาํไร เพือ่เพิม่ศักยภาพการแข่งขัน 

1.  Performance: Best-in-Class เพ่ือสร้างผลปฏิบติัการอยา่งเป็นเลิศ (Operational Excellence) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงานและลดตน้ทุน ควบคู่กบัการเสริมสร้างความมัน่คงในโครงข่ายพลงังานและปิโตรเคมี  

2.  Synergy: Deeper and Broader Collaboration เพ่ือสร้างพลงัร่วมและขยายความร่วมมือระหวา่งบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกวา้งในการลดตน้ทุนและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั และเพ่ือให้การดาํเนินงานและการลงทุนมีความไดเ้ปรียบ
ดา้นขนาด (Economy of Scale) มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกนั รวมทั้งมีการบริหารขอ้มูลธุรกิจ 
และการบริหารและแบ่งปันองคค์วามรู้ร่วมกนั (Knowledge Management & Knowledge Sharing) 

- กลยุทธ์เพือ่การเตบิโตและสร้างมูลค่าเพิม่อย่างยัง่ยนื 

3.  Growth: Sustainability and Innovation เพ่ือสร้างธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืและการสร้างนวตักรรมสู่การเติบโตอยา่ง
กา้วกระโดด โดยมุ่งเนน้การคิดคน้นวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product Innovation) ดา้นกระบวนการผลิต (Process Innovation) 
และดา้นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจ (Business Model Innovation) ซ่ึงสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท. จะเป็นหน่วยงานหลกัในการ
วจิยัและพฒันานวตักรรมต่างๆ ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  

4. Stakeholder Excellence: Multi-stakeholder Balance เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
และสร้างสมดุลระหวา่งทุกกลุ่ม เน่ืองจากธุรกิจและการดาํเนินงานของกลุ่ม ปตท. มีขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดงันั้นเพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจและการขยายการลงทุนเป็นไปตามวสิัยทศัน์ ทิศทางและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ จึง
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการยอมรับ ความไวว้างใจ และความเช่ือมัน่จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม  
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4.  การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

4.1  กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
ณ ปัจจุบนั ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่ง

ครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  การขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง
ท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจัดจาํหน่าย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติทั้ งในและ
ต่างประเทศ  และการพฒันาธุรกิจใหม่ และยงัเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ
ดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

แผนภาพแสดงการประกอบธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาตขิองกลุ่ม ปตท. 
 

 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในประเทศ
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ

    การสาํรวจและผลิต 

ปิโตรเลียมและจดัหากา๊ซฯ 

ธุรกิจจดัจาํหน่ายกา๊ซฯ ธุรกิจท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ ธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ ธุรกิจระบบท่อจดั

จาํหน่ายกา๊ซฯ และธุรกิจ NGV 

/2

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ

ต่างประเทศ 

แหล่งกา๊ซธรรมชาติ 

ในสหภาพพมา่และนําเขา้ 

LNG 

 

หน่วยควบคุมจุด

กลัน่ตวัของ 
กา๊ซธรรมชาติ

ลกูคา้

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ
/3

 
• กฟผ. .

• ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ

• ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก

• ลกูคา้ อุต สาหกรรม

• ลกูคา้ปิโตรเคมี

• ลกูคา้อุตสาหกรรม

• หน่วยธุรกิจน้ํามนั

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซธรรมชาติ

กา๊ซปิโตรเลียมเหลว

กา๊ซอีเทน

กา๊ซโพรเพน

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

กา๊ซโซลีนธรรมชาติ

 

     

   

 

. 

อุปกรณร์วมกา๊ซธรรมชาติ

  NGV 

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

/2
 ปตท. ดาํเนินการเอง 

/3
 หมายถึงกา๊ซธรรมชาติส่วนท่ีเหลือจากการแยกเอาผลิตภณัฑต่์างๆออกไปแลว้ ซ่ึงมีกา๊ซมีเทนเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 

/1 
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กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ย 
4.1.1 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม 
 ปตท. ดาํเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนท่ีออกและ
ชาํระแลว้ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  
 ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้
สัมปทานของประเทศนั้นๆ เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Production Sharing Agreement/Contract หรือ 
Services Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 
กมัพูชา อินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย อียิปต ์ บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และแคนาดา ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย 
ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมติั
สัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยู่ในรูปค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 
4.1.1.1 การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมจาํนวนทั้งหมด 41 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํนวน 16 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนท่ีพฒันาร่วม 1 โครงการ พ้ืนท่ีคาบเก่ียว 1 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 23 
โครงการ สัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

(1)  ในประเทศไทย   
 1. โครงการบงกช ผูด้าํเนินการ ผลิต 44.4445 
 2. โครงการเอส 1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 3. โครงการพีทีทีอีพี 1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 4. โครงการบี 6/27 ผูด้าํเนินการ ผลิต 60 
 5. โครงการอาทิตย ์ ผูด้าํเนินการ ผลิต 80 
 6. โครงการแอล 22/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 7. โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 8. โครงการ แอล 21,28 และ 29/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 70 
 9. โครงการอี 5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 10. โครงการคอนแทร็ค 3 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
 11. โครงการคอนแทร็ค 4 ผูร่้วมทุน ผลิต 45 
 12. โครงการจี 4/43 ผูร่้วมทุน ผลิต 21.375 
 13. โครงการสินภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน ผลิต 20 
 14. โครงการบี 8/32 & 9A/1 ผูร่้วมทุน ผลิต 25 
 15. โครงการเอ 4, 5 และ 6/48 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100   
 16. โครงการจี 4/48 ผูร่้วมทุน ผลิต 5 
(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   
 ประเทศสหภาพพม่า    
 17. โครงการพม่าซอติกา้/2 ผูด้าํเนินการ พฒันา 80 
 18. โครงการพม่าเอม็ 3,  เอม็7 และเอม็11/2 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 19. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 
 20.  โครงการเยตากนุ (M12,M13,M14) ผูร่้วมทุน ผลิต 19.31784 
 ประเทศอินโดนีเซีย    
 21.โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ผูร่้วมทุน สาํรวจ 28.33 
 22.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์มานดา้ร์ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 34 
 23.โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา้ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 24.โครงการอินโดนีเซีย ซาดงั ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 25.โครงการอินโดนีเซีย เซาท ์ซาการี ผูร่้วมทุน สาํรวจ 20 
 ประเทศเวยีดนาม    
 26. โครงการเวยีดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 25 
 27. โครงการเวยีดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 28.5 
 28. โครงการเวยีดนามบี และ 48/95 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 
 29.โครงการเวยีดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน พฒันา 7 
 ประเทศกมัพชูา    
 30. โครงการกมัพชูาบี ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 33.333334 
 พื้นท่ีคาบเก่ียว    
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 31. โครงการจี 9/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

 พื้นท่ีพฒันาร่วม    
 32. โครงการพื้นท่ีพฒันาร่วม ไทย-มาเลเซีย บี17 ผูร่้วมดาํเนินการ ผลิต 50 
 ประเทศนิวซีแลนด ์    
 33.โครงการนิวซีแลนด ์เกรทเซาธ์ ผูร่้วมทุน สาํรวจ 18 
(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   
 รัฐสุลต่านโอมาน    
 34. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
 ประเทศแคนาดา    
 35. โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี  ผูร่้วมทุน ผลิต 40 
 ประเทศแอลจีเรีย    
 36. โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 35 
 37. โครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 24.5 
 ประเทศอียปิต ์    
 38. โครงการโรมมานา ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 ประเทศบาร์เรน    
 39. โครงการบาร์เรน 2 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
 ประเทศออสเตรเลีย    
 40. โครงการออสเตรเลีย ดบัเบ้ิลย ูเอ-423-พี ผูร่้วมทุน สาํรวจ 30 
 41. โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 
  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/

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

ผูด้าํเนินการ ผลิต/สาํรวจ 100 

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

ผูด้าํเนินการ ผลิต 89.6875 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี /
อาร์แอล 7) 

ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

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

ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

  โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง เอซี/
พี 24) 

ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 90 
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โครงการ 
ลกัษณะการลงทุน 
ของ ปตท.สผ. 

ระยะดาํเนิน 
โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน
(%) 

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

ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 50 

 โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แปลง เอซี/พ ี32) ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 35 

 โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย  (แปลง ดบัเบ้ิลย ูเอ 
396 พี และ ดบัเบ้ิลย ูเอ 397 พ ี

ผูร่้วมทุน สาํรวจ 20 

/1 PTTEPO ถือหุน้ในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และบริษทั บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อสมัปทานในโครงการ 
/2 มีการจดักลุ่มโครงการใหม่โดยโครงการพม่าซอติกา้ประกอบดว้ยแปลงสัมปทาน เอม็ 9 และเอม็ 11 (เฉพาะพื้นท่ีดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอม็ 11) ส่วน
โครงการพม่า เอม็ 3 เอม็ 7 และ เอม็ 11 ไม่รวมพื้นท่ีดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของเอม็ 11) 
 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี  
 ร่วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติยาดานา 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 19.31784 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติเยตากนุ 
 ร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุน้เท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ จาํกดั (Energy Complex Company 
Limited) เพ่ือก่อสร้างอาคารสาํนกังานสาํหรับผูป้ระกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  
 ร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ประกอบดว้ย ปตท. ปตท.สผ. บริษทั ปตท. โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทั ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20 เท่ากันทุกบริษทั ยกเวน้บริษทั ปตท.  
โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 40 เพ่ือจดัตั้งบริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ จาํกดั เพ่ือ
สร้างศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางดา้น ICT สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในกลุ่มธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนและตอบสนองทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 13.11 ในบริษทั Erawan 2 FSO Bahamas Ltd. เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าเรือ FSO 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 15.67 ในบริษทั เอน็เอสที ซพัพลาย เบส จาํกดั เพ่ือดาํเนินฐานสนบัสนุนการปฏิบติัการปิโตรเลียม 
ท่าเรือ และ คลงัสินคา้ 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Shoreair Pty Limited เพ่ือดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศ ในโครงการ พีทีทีอีพี 
ออสตราเลเชีย 
 ร่วมลงทุนร้อยละ 50 ในบริษทั Troughton Island Pty Ltd เพ่ือดาํเนินฐานปฏิบติัการทางเดินอากาศสํารอง ใน
โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย 
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4.1.1.2 ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม  
 ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณสํารองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย
ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี
โดยนกัธรณีวทิยาและวศิวกรแหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือใหไ้ดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม
พิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 
ปตท.สผ. จะไม่ถือวา่ปริมาณสาํรองท่ีสํารวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสํารองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมข้ึนเม่ือ ปตท.สผ. คาดวา่
ปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงนโยบายการ
ประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณ
สาํรองส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกวา่เน่ืองจากจะปรับปริมาณสาํรองส่วน
เพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทั
ยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 – ปี 2554  เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
ปริมาณสํารองพสูิจน์แล้ว ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ในประเทศ 
ต่างประเทศ 

662 
437 

612 
431 

541 
428 

รวม 1,099 1,043 969 
ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เม่ือแบ่งตามผลิตภณัฑจ์ะเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,529

พนัลา้นลูกบาศก์ฟุต และเป็นนํ้ ามันดิบและคอนเดนเสท 275 ล้านบาร์เรล หรือรวมทั้ งหมดเป็น 969 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามนัดิบ 
4.1.1.3 ผลการดาํเนินงาน 
 (1) การผลิต 

ในปี 2554 อตัราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยคิดเป็น 301,367 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อ
วนั ลดลงจากอตัราการผลิตเฉล่ียทั้งปี 2553 ประมาณ 2,656 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9   ทั้งน้ีปริมาณ
การผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  
                               หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

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

 
(2)   การจดัจาํหน่าย 

 ผลิตภณัฑ์ท่ี ปตท.สผ. และบริษทัย่อยทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 5 ชนิด คือ นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว คอนเดนเสทและบิทูเมน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย (คิดเป็นร้อยละ 87 
ของผลิตภณัฑข์อง ปตท.สผ. สาํหรับปี 2554) สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว
กบั ปตท.สผ. อายสุัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและคอนเดน
เสทจะอิงราคานํ้ ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ ามนัดิบท่ีผลิตได ้เพ่ือให้สามารถสะทอ้นมูลค่าของผลิตภณัฑ์ได้
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
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 ในปี 2554 ปตท.สผ. และบริษทัย่อยมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์รวมทั้ง 5 ชนิด ประมาณ 265,047  บาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึน 472 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขายในปี 2553 ท่ี 264,575  บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ ามนัดิบต่อวนั โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการเอส 1 
โครงการเวยีดนาม 16-1 และโครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี  ทั้งน้ี ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ. 
และบริษทัยอ่ยในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
 

ผลติภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554   
นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 
ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 
คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 
บิทูเมน (พนับาร์เรลต่อวนั) 

41.10 
966.53 
198.38 

32.32 
- 

39.58 
1,155.95 

199.15 
36.61 

- 

38.79 
1,142.71 

236.42 
35.39 

3.88 
รวมทุกผลิตภณัฑ ์
(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 

233,756 264,575 265,047 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 
(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 

39.53 44.83 55.49 

 
 (3) การบริหาร 
 ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย
และกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของ ปตท.จาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ของ ปตท.สผ. ยงัไดรั้บเลือกจากผูบ้ริหารของปตท. ดว้ย  
 (4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี     
              หน่วย : ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* งบการเงิน 2552 นําเสนอในสกุลเงินบาทท่ีได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ 21 มาปฏิบัติ 
ในวนัท่ี 1 มกราคม 2554  
** งบการเงินปี 2553 - 2554 ท่ีนาํเสนอในสกุลเงินบาท มาจากการแปลงค่างบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนโดยมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงาน 
 

งบการเงนิ ปี 2552* ปี 2553** ปี 2554** 
รายไดจ้ากการขายและการบริการ  
รายไดร้วม 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

119,310 
120,338 

98,184 
22,154 

140,655 
147,572 

98,732  
43,774 

169,646 
173,375 
128,627 

44,748 
สินทรัพยร์วม 
หน้ีสินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

300,711 
157,710 
143,001 

322,430 
159,371 
163,059 

447,842 
247,818 
200,024 
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 (5) ผลดา้นปฏิบติัการ 
 ในปี 2554 ปตท.สผ. สามารถดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี และมีการดาํเนินการตามแผนกล
ยทุธ์การลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท. และแผนกลยทุธ์ของ ปตท.สผ. โดยมี
การดาํเนินการท่ีสาํคญัดงัน้ี 
ด้านการสํารวจ  
 ปตท.สผ. ไดด้าํเนินกิจกรรมการสํารวจในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประเมิน
ศกัยภาพของแปลงและเพ่ิมปริมาณสาํรองปิโตรเลียม โดยในปี 2554 ปตท.สผ. มีการขุดเจาะหลุมสาํรวจและหลุมประเมินผลใน
หลายโครงการ อาทิ  
 โครงการอาทิตย์ มีการขุดเจาะหลุมประเมินผล Arthit-14-19 A&B โดยพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจะไดมี้การ
วางแผนพฒันาการผลิตต่อไป  
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย สาํหรับแหล่ง Cash-Maple ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผล Cash-2 พบก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงผลการขุดเจาะหลุมประเมินผลในคร้ังน้ี ถือเป็นขอ้มูลท่ีสําคญั 
เพ่ือพิจารณาศกัยภาพในการพฒันาโครงการเรือผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (FLNG) ในทะเลติมอร์ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะทาํใหก้าร
พฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยูห่่างไกลมีความเป็นไปได ้ทั้งน้ี บริษทัฯ จะดาํเนินการขุดเจาะหลุมประเมินผลเพ่ิมเติมในปี 2555 
เพ่ือยืนยนัปริมาณสาํรองปิโตรเลียมในแหล่งดงักล่าว และวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพาณิชยข์องโครงการต่อไป ในส่วนของแปลง 
WA-397-P แหล่ง Browse ซ่ึงบริษทัฯร่วมทุนร้อยละ 20 นั้นไดมี้การขดุเจาะหลุมสาํรวจ Omar-1 ถึงระดบัความลึกหลุมสุดทา้ยท่ี 
5,229 เมตรพบก๊าซธรรมชาติแต่ปริมาณไม่มากพอในเชิงพาณิชย ์นอกจากน้ีในโครงการ AC/P24 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ 
Kingtree-1 ถึงระดบัความลึกหลุมสุดทา้ยท่ี 1,472 เมตร และโครงการ AC/P40 มีการขุดเจาะหลุมสํารวจ Ironstone-1 ถึงระดบั
ความลึกหลุมสุดทา้ยท่ี 1,492 เมตร พบปิโตรเลียมแต่ไม่มากพอในเชิงพาณิชย ์
 โครงการโอมาน 44 มีการเจาะหลุมสํารวจ Munhamir-3 เพ่ือคน้หาปริมาณสํารองปิโตรเลียมของแหล่ง Munhamir 
เพ่ิมเติม แต่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย ์อยา่งไรกดี็ ในปี 2555 บริษทัฯ มีแผนจะผลิตคอนเดนเสทจากหลุมผลิต Munhamir-2 
เพ่ิมเติม โดยปริมาณการผลิตจากแหล่ง Munhamir เม่ือรวมกบัปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทจากแหล่ง Shams 
ในปัจจุบนั จะสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในโครงการโอมาน 44 ใหม้ากข้ึน 
 โครงการพม่า เอม็ 3 ในส่วนของแปลงเอม็ 3  ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องเมืองยา่งกุง้ ประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ จากผลการคน้พบก๊าซธรรมชาติในหลุมสาํรวจ  Aung Sinkha-2 ทาํให้บริษทัฯปรับแผนการสาํรวจเพื่อเร่งการ
สาํรวจ คล่ืนไหวสะเทือน 3 มิติจาํนวน 1,000 ตารางกิโลเมตร จากแผนเดิมในท่ีวางไวใ้นไตรมาสท่ี 1 ปี 2555 มาอยูใ่นไตรมาสท่ี 
4ปี 2554 เพ่ือรองรับการเจาะหลุมประเมินผลท่ีจะมีข้ึนในไตรมาส 4 ปี 2555 โดยขณะน้ีอยูร่ะหว่างการเตรียมพ้ืนท่ีท่ีจะทาํการ
สาํรวจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับการขออนุญาตการดาํเนินการกบัทาง Myanma Oil and Gas Enterprise 
(MOGE) เบ้ืองตน้ทาง MOGE เห็นชอบในหลกัการสาํหรับการขยายระยะเวลาสาํรวจอีก 1 ปีเพ่ือใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการเจาะหลุม
สาํรวจ และหลุมประเมินเพ่ือพิสูจน์ศกัยภาพเชิงพาณิชย ์
 โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซ่ึง ปตท.สผ.ร่วมทุนร้อยละ 28.33 และมีบริษทั Murphy Semai Oil Co. Ltd. เป็น
ผูด้าํเนินการนั้น จากการขุดเจาะหลุมสาํรวจ Lengkuas-1 ซ่ึงมีความลึกของนํ้ าทะเลท่ี 1,095 เมตร ไดเ้จาะถึงระดบัความลึกหลุม
สุดทา้ยท่ี 6,500 เมตร พบปิโตรเลียมในชั้นหินกกัเกบ็แต่ปริมาณไม่มากพอในเชิงพาณิชย ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากหลุม Lengkuas-1 นบัเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการประเมินศกัยภาพปิโตรเลียมของโครงการสาํรวจน้ีตลอดจนบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือการวางแผนการสาํรวจ
และการลงทุนของบริษทัฯ ในบริเวณน้ี ต่อไป 
 โครงการพืน้ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 มีการขุดเจาะหลุมสาํรวจ และหลุมประเมินผล พบปิโตรเลียมจาํนวน 5 
หลุม ซ่ึงเป็นการยนืยนัศกัยภาพของแปลง 
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ด้านการพฒันาโครงการ  
 ปตท.สผ. ไดเ้ร่งพฒันาโครงการทั้งในประเทศไทยและโครงการท่ีอยูต่่างประเทศ เพ่ือให้บริษทัฯสามารถเร่ิมการผลิต
ปิโตรเลียมไดต้ามแผนการดาํเนินการของบริษทัฯ อาทิ 
 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย การพฒันาแหล่งมอนทารามีความคืบหนา้ตามลาํดบั โดยประสบความสําเร็จในการ
ติดตั้งแท่นผลิตใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัไดเ้ร่ิมดาํเนินงานขดุเจาะหลุมผลิต และคาดวา่จะเร่ิมการผลิตไดใ้นคร่ึงหลงัของปี 2555 
สาํหรับการดาํเนินงานตามแผนการปรับปรุงแกไ้ขเน่ืองจากเหตุการณ์นํ้ ามนัร่ัวไหลจากแหล่งมอนทารา (Action Plan) ปัจจุบนั
บริษทัฯไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ดาํเนินงานสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในออสเตรเลียต่อไปได ้โดยบริษทัฯ ไดมี้
การรายงานความคืบหนา้ของผลการดาํเนินการต่อกระทรวงทรัพยากรและพลงังานของประเทศออสเตรเลีย (Department of 
Resources and Energy) อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนดาํเนินการนาํบทเรียนจากเหตุการณ์มอนทารามาวิเคราะห์เพ่ือ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการดาํเนินงานในบริษทัฯ (Corporate Lessons Learned) และรวมถึงการขยายผลไปสู่บริษทัยอ่ยใน
ต่างประเทศ บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ท่ีจะป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ในลกัษณะเดียวกนัน้ีอีกในอนาคต 
ส่วนการดาํเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยันั้น นบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ฯ จนถึงส้ินสุดปี 2554 ปตท.สผ. 
ไดรั้บค่าสินไหมทดแทนทั้งส้ินจาํนวน 119.5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) 
 สาํหรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์นํ้ ามนัร่ัวไหลจากแหล่งมอนทาราโดยรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษทัฯยงัคง
เจรจากบัรัฐบาลอินโดนีเซียอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทัยงัคงยึดหลกัการท่ีจะพิสูจน์หลกัฐานและผลกระทบ (หากมี) โดยใชห้ลกัการ
ทางวทิยาศาสตร์ต่อไป 
 โครงการบงกช งานก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิตกลาง และแท่นหลุมผลิต (WPS) รวมทั้งแท่นท่ีพกัอาศยัของโครงการ
บงกชใต ้ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ โดยคาดวา่จะดาํเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติไดภ้ายในคร่ึงแรกของปี 2555 
 โครงการพม่าซอติก้า ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างงานก่อสร้างแท่นผลิตหลกัและสะพานเช่ือม งานก่อสร้างแท่นหลุมผลิตและ
โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างแท่น งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังทะเล งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และอุปกรณ์การผลิตท่ีเก่ียวขอ้งบนบก ทั้งน้ีคาดวา่จะสามารถเร่ิมการผลิตก๊าซธรรมชาติไดภ้ายในปี 2556 
 โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสําหรับกระบวนการ
ผลิตและท่อขนส่ง ส่วนงานก่อสร้างท่ีพกัและสาธารณูปโภค ผูร่้วมทุนไดอ้นุมติัรายงานการประเมินผลทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์
ของสัญญาในส่วนของท่ีพกัและระบบสาธารณูปโภคแลว้ และไดเ้ร่ิมการขุดเจาะหลุมพฒันาในช่วงปลายปี 2554 โดยคาดว่าจะ
สามารถเร่ิมการผลิตไดภ้ายในปี 2557 
ด้านการผลติ 
 ปตท.สผ. มีความพยายามในการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือรักษากาํลงัการผลิตในปัจจุบนั และเพ่ิมกาํลงัการผลิตจาก
โครงการใหม่ๆ อาทิ 
 โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ซ่ึงเร่ิมการผลิตในปี 2554 มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตอย่างต่อเน่ืองจากแหล่ง 
Leismer  โดยมีการผลิตบิทูเมนถึง 3 ลา้นบาร์เรลในเดือนพฤศจิกายน 2554 ทาํใหมี้กาํลงัการผลิตเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 
ท่ีประมาณ 14,300 บาร์เรลต่อวนั  และมีอตัราการผลิตต่อวนัสูงสุดได้ถึง 18,190 บาร์เรลต่อวนัได้ในเดือนธันวาคม 2554 
นอกจากน้ียงัมีการศึกษาการติดตั้ง Steam Generator ตวัท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมอตัราการผลิตเป็น 22,000 บาร์เรลต่อวนั ก่อนเขา้สู่แผนขยาย
กาํลงัการผลิต (Leismer Expansion) ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมอตัราการผลิตให้เป็น 40,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2558 ในส่วนของ
แหล่ง Corner ไดมี้การขยายเวลาการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับแผนพฒันาและงบประมาณโดยรวม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุนและการก่อสร้างอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต โดยคาดวา่จะมีการทาํ Final Investment Decision 
(FID) ในปี 2556 และเร่ิมการผลิตไดภ้ายในปี 2559 
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 โครงการเวียดนาม 16-1 ไดเ้ร่ิมการผลิตนํ้ ามนัดิบในเดือนสิงหาคม ในอตัราการผลิตเร่ิมแรกท่ี 15,000 บาร์เรลต่อวนั 
และปัจจุบนัมีอตัราการผลิตท่ีประมาณ 32,000 บาร์เรลต่อวนั 
 โครงการอาทิตย์ เน่ืองจากมีการทบทวนและประเมินแผนการพฒันาและการผลิตของโครงการ เพ่ือนาํทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งจาํกดัมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อความตอ้งการการใชพ้ลงังานของประเทศและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพิงแหล่ง
พลงังานในประเทศของไทย ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดป้รับแผนการผลิตและการลงทุนอยา่งเหมาะสมในการพฒันาทรัพยากรดงักล่าว 
โดยบริษทัฯ และผูร่้วมทุน ในฐานะผูข้าย ไดเ้จรจาและลงนามในขอ้ตกลงเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales 
Agreement) ของโครงการอาทิตย ์กบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูซ้ื้อ โดยการลงนามในขอ้ตกลงเพ่ิมเติมน้ี มี
สาระสาํคญั กล่าวคือ การปรับอตัราการส่งก๊าซฯ (Daily Contract Quantity) ของโครงการอาทิตยจ์ากเดิมท่ี 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต
ต่อวนั เป็น 220 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และการปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมโดยคงผลตอบแทนท่ีไม่เปล่ียนแปลง
อยา่งมีสาระสาํคญัจากเดิม 
 โครงการอาทติย์เหนือ ตามท่ีบริษทัฯเป็นผูด้าํเนินการและลงทุนเพ่ือการผลิตก๊าซธรรมชาติในส่วนของพื้นท่ีในโครงการ
อาทิตยเ์หนือตั้งแต่ปี 2549 นั้น ปัจจุบนับริษทัฯไดห้ยดุดาํเนินการผลิตตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2554 เน่ืองจากการส้ินสุดสัญญา
การเช่าเรือ Floating Production Storage and Off-Loading (FPSO) 
 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีแผนท่ีจะส่งก๊าซธรรมชาติจากบริเวณน้ีไปผลิตยงัแท่นผลิตอาทิตยใ์นปี 2555 โดยเม่ือวนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2554 ปตท.สผ. และผูร่้วมทุนในโครงการอาทิตยป์ระกอบดว้ย บริษทั Chevron Thailand Exploration and Production, 
Ltd. (Chevron) และบริษทั Mitsui Oil Exploration CO., LTD. (MOECO) ไดมี้การลงนามในสัญญา North Arthit Participation 
Agreement เพ่ือกลบัเขา้มาร่วมทุน โดยท่ี ปตท. สผ. Chevron และ MOECO มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 ร้อยละ 16 และ ร้อย
ละ 4 ตามลาํดบั ซ่ึงสัญญาฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน มกราคม 2555 เพ่ือนาํก๊าซธรรมชาติไปผลิตยงัแท่นผลิตอาทิตยด์งักล่าว 
 ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วม ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์อุทกภยัท่ีขยายเป็นวงกวา้ง และกระทบต่อ
ระบบการขนส่งปิโตรเลียมของบริษทัฯ ส่งผลใหมี้การลดการผลิตปิโตรเลียมบางส่วนในโครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1 
อยา่งไรก็ตามโครงการดงักล่าวสามารถกลบัมาผลิตไดใ้นระดบัปริมาณการผลิตเดิมในช่วงตน้ไตรมาสท่ี 4 นอกจากน้ีเหตุการณ์
อุทกภยัยงัส่งผลถึงความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 โดยมีการเรียกก๊าซธรรมชาติจากโครงการบงกช 
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ลดลงเลก็นอ้ย ทาํใหป้ริมาณการขายก๊าซธรรมชาติโดยรวมในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 ลดลง
ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 
ด้านการลงทุน 
 ปตท.สผ. ไดมี้การดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองในดา้นบริหารการลงทุน (Portfolio Management) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
บริหารความเส่ียง และกาํหนดสัดส่วนการลงทุนในโครงการต่างๆ เพ่ือใหก้ารขยายการลงทุนมีความเหมาะสม อีกทั้งเพ่ือใหมี้การ
ใชผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์และเทคโนโลย ี(Technology Expert) เป็นผูด้าํเนินการ 
 โครงการพทีีทีอพี ีออสตราเลเชีย ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP 
AAA) ไดล้งนามในสัญญาเขา้ซ้ือสิทธิเพ่ิมอีกร้อยละ 20 ในแปลงสํารวจ AC/RL7 ประเทศออสเตรเลีย จากผูร่้วมทุน ส่งผลให ้  
PTTEP AAA มีสิทธิในแปลงสาํรวจดงักล่าวเป็นร้อยละ 100  
 ในเดือนมิถุนายน 2554 บริษทั PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ไดย้ติุการร่วมลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 22.21 ในโครงการออสเตรเลีย AC/P 36 ประเทศออสเตรเลีย ภายหลงัจากไดด้าํเนินการตามภาระผกูพนัเสร็จส้ิน  
 ในเดือนกรกฎาคม 2554 รัฐบาลออสเตรเลียไดอ้นุมติัให ้บริษทั PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd. (บริษทั
ยอ่ยของ ปตท.สผ.) ไดรั้บสิทธิร้อยละ 100 ในแปลงสาํรวจ AC/P54 เป็นระยะเวลา 6 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้
ไป  
 ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทั PTTEP Australasia Pty Ltd (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ไดย้ติุการร่วมลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 20 ในแปลงสัมปทานดบัเบ้ิลยเูอ 378 พี 
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 โครงการ ซิดิ อับ เอล รามาน ออฟชอร์ ปตท.สผ. ไดว้ิเคราะห์ศกัยภาพปิโตรเลียมท่ีเหลือของแปลงสัมปทานน้ีอย่าง
ละเอียดแลว้  จึงตดัสินใจแจง้ผูร่้วมทุนในเดือนมกราคม 2554 เพ่ือยติุการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 ในโครงการ ซิดิ อบั เอล 
รามาน ออฟชอร์ สาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์ภายหลงัจากไดด้าํเนินการตามภาระผกูพนัเสร็จส้ิน 
 โครงการพม่า เอ็ม 4 ปตท.สผ.ไดย้ติุการสาํรวจและคืนพ้ืนท่ีแปลงสาํรวจในโครงการพม่า เอม็ 4 สหภาพพม่า ภายหลงั
จากไดด้าํเนินการตามภาระผกูพนัเสร็จส้ิน ซ่ึงการยติุการลงทุนดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2554  
 โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ ปตท.สผ.ไดยุ้ติการสํารวจและคืนพ้ืนท่ีแปลงสํารวจ PEP 50121 ซ่ึงมีศกัยภาพ
ปิโตรเลียมตํ่าต่อหน่วยงานรัฐบาลนิวซีแลนดซ่ึ์งไดรั้บอนุมติัอยา่งเป็นทางการในเดือน สิงหาคม 2554  
 นอกจากนั้นบริษทั PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ. และกลุ่มผูร่้วมทุน ได้
ร่วมกนัลงนามในสัญญาขายสิทธิ (Farm-out Agreement) ในแปลง  เกรทเซาธ์ จาํนวน 2 แปลง ไดแ้ก่ PEP 50119 และ PEP 50120 
ซ่ึงเป็นแปลงสาํรวจปิโตรเลียมท่ีตั้งอยูน่อกชายฝ่ังของเกาะใตข้องประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงเป็น frontier area ให้กบับริษทั Shell 
New Zealand Limited (Shell) ซ่ึงมีประสบการณ์สูงในดา้นการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลลึก การลงนามในสัญญาฯ คร้ัง
น้ี ทาํให้สัดส่วนการร่วมทุนของ PTTEP NZ ลดลงจากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 18 ในขณะท่ีบริษทั Shell ถือสัดส่วนร้อยละ 50 
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการดาํเนินการยืน่ขออนุมติัรวมแปลงสัมปทาน PEP 50119 และ PEP 50120 เขา้ดว้ยกนั พร้อมกบัขอขยาย
พ้ืนท่ีแปลงสัมปทานออกไปอีก 1,367 ตารางกิโลเมตร ต่อรัฐบาลนิวซีแลนดใ์นเดือนกนัยายน 2554 การดาํเนินการดงักล่าวเพ่ือให้
ครอบคลุมแหล่งเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพทั้งหมดซ่ึงอยูใ่นแปลงสัมปทาน PEP 50121  
 โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์, ซาดัง และ เซาท์ ซาการี ปตท.สผ.ไดต้กลงลดสัดส่วนการร่วมทุนในแปลงสาํรวจ
ปิโตรเลียมซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณนํ้ าลึกนอกชายฝ่ังในช่องแคบ     มากสัซาร์ (Makassar Strait) จาํนวน 3 แปลงให้กบับริษทั โททาล 
(Total)  คือ (1) แปลงเซาท ์แมนดา้ร์ (South Mandar) ปตท.สผ.ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 67 เหลือร้อยละ 34 โดยมีบริษทั 
Talisman และ Total ถือสิทธิร้อยละ 33 เท่ากนั ทั้งน้ี ปตท.สผ. จะยงัคงเป็นผูด้าํเนินการในแปลงเซาท ์แมนดา้ร์ต่อไป (2) แปลงซา
ดงั (Sadang) ปตท.สผ. ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 30 Total ถือสิทธิร้อยละ 30 โดยมี Talisman เป็น
ผูด้าํเนินการและถือสิทธิร้อยละ 40 (3) แปลงเซาท ์ซาการี (South Sageri) ปตท.สผ.ลดสัดส่วนการร่วมทุนจากร้อยละ 30 เหลือ
ร้อยละ 20 Total ถือสิทธิร้อยละ 45 โดยมี Talisman เป็นผูด้าํเนินการและถือสิทธิร้อยละ 35 การลดสัดส่วนการถือสิทธิในแปลง
สาํรวจปิโตรเลียมคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของ ปตท.สผ. อีกทั้ง Total ซ่ึงเป็นพนัธมิตรท่ีดี
ของ ปตท.สผ. เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์และเทคโนโลยีดา้นการขุดเจาะในนํ้ าลึกท่ีไดรั้บการยอมรับจากทัว่โลก ซ่ึงสามารถ
นาํมาใชก้บัแปลงสาํรวจในอินโดนีเซียได ้
4.1.1.4 แผนการลงทุนในอนาคต 
 ปตท.สผ. ไดป้ระมาณการรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในช่วงปี 2555 – ปี 2559 รวม 5 ปี เป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 19,624 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ 
สรอ.) ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ และแผนงานล่าสุดทั้งน้ีประมาณการรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายดาํเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

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

หน่วย  :  พนับาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉล่ีย 284 330 345 326 324 
 

4.1.2 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ  
 ปตท. ประกอบกิจการเก่ียวกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ท่ีครอบคลุม 5 ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่   

(1) ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้ โดยมีผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ่ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้า 

(2) ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันาระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ  

(3) ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งส้ิน 
6 โรง   

(4) ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรม เพ่ือจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

(5) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(Natural Gas for Vehicles) รับผิดชอบการขยายสถานีบริการ NGV และการ
ส่งเสริมการขยายการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เพ่ือใหก๊้าซธรรมชาติเป็นทางเลือกเช้ือเพลิงในดา้นขนส่งท่ีมีราคาถูกกวา่
นํ้ามนั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงใหก้บัผูบ้ริโภคและลดปัญหามลภาวะทางอากาศท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึน  

 สาํหรับปี 2554 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซธรรมชาติ จาํนวน 379,722 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 51,315 ลา้น
บาท หรือ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.4 จากปี 2553 ท่ีมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 328,457 ลา้นบาท 
(รายละเอียดตามโครงสร้างรายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ยแบ่งตามสายผลิตภณัฑใ์นหวัขอ้ท่ี 3.3) 
4.1.2.1 ธุรกจิการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ
 การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผิดชอบของธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. เป็น
ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ ั้งส้ิน 16 ฉบบั แบ่งเป็นสัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศจาํนวน 13 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 (แหล่งเอราวณั), สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/32/1 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก
แหล่งนํ้าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง A-18 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย,์ สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17&C-19 และ B-17-01 , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม, สัญญาซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งยโูนแคล 123 (ส่วนเพ่ิม)/2, สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีลานกระบือ), สัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติแหล่งสิริกิต์ิ (พ้ืนท่ีหนองตูม เอ) , สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้/3 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ต่างประเทศอีกจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน และ
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติกา้ แปลง M9 ในสหภาพพม่า/4 
หมายเหตุ : 
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/1    ประกอบดว้ยแหล่งทานตะวนั ราชพฤกษ ์ เบญจมาศ เบญจมาศนอร์ท  มะลิวณัย ์ จามจุรี  นอร์ทจามจุรี ชบา  ลนัตา 
/2 เร่ิมซ้ือขายก๊าซฯวนัท่ี 5 พ.ค. 2553 ในปริมาณเร่ิมตน้ท่ี 680 ลา้นลกูบาศกฟ์ุตต่อวนั และทยอยเพิ่มข้ึนเป็น 1,010 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัเม่ือวนัท่ี 17 พ.ย. 2554 
และจะเพิ่มข้ึนเป็น 1,240  ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัในวนัท่ี 24 เม.ย.  2555 
/3 มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2552 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวนัละ 320 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั คาดวา่จะเร่ิมส่งก๊าซฯไดภ้ายในกลางปี 2555  
/4 มีการลงนามสัญญา เม่ือวนัท่ี 30 ก.ค. 2553 มีปริมาณซ้ือขายก๊าซฯวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั คาดวา่จะเร่ิมส่งก๊าซฯไดใ้นปี 2556  

 
 ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมี
ปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  
 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ลบ. 
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 

ในประเทศ       
- ยโูนแคล 1,2,3 827 23.1 956 23.6 966 23.1 
- บงกช 511 14.3 581 14.3 588 14.1 
- ไพลิน 366 10.2 366 9.0 374 8.9 
- ทานตะวนั/เบญจมาศ 191 5.3 187 4.6 167 4.0 
- นํ้าพอง/ภูฮ่อม 103 2.9 104 2.6 97 2.3 
- MTJDA 404 11.3 602 14.8 722 17.2 
-   สิริกิต์ิ 1 0.0 2 0.1 7 0.2 
-   อาทิตย ์ 369 10.3 406 10.0 332 7.9 
รวมการจัดหาในประเทศ 2,772 77.5 3,204 79.0 3,253 77.7 
ต่างประเทศ         
- ยาดานา 409 11.4 434 10.7 426 10.2 
- เยตากนุ 394 11.0 419 10.3 404 9.7 
-  LNG     101 2.4 
รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 803 22.5 853 21.0 931 22.3 
รวมการจัดหาทั้งหมด 3,575 100.0 4,058 100.0 4,184 100.0 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 
(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

197.6 196.4 213.8 

 หมายเหตุ   :       ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลกูบาศกฟ์ุต  

 
เงือ่นไขหลกัของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาต ิ

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหวา่ง ปตท. และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายสุัญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ
ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 
คุณภาพและความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให ้ปตท. สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ
สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110 - 125 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ CDC) แลว้แต่
สัญญา ในขณะท่ี ปตท. จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติให้ไดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity 
หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกวา่ CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ
สามารถผลิตและส่งมอบได ้
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 อยา่งไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดค้รบตามท่ีกาํหนดสําหรับปี
สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) โดย
มีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติใน
ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชสิ้ทธิในการรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ดงักล่าว ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสาํหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลบักนั กรณีท่ี 
ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าของปีสัญญาใดๆ ปตท. จะสามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกวา่ CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาต่อๆ 
ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาดงักล่าว โดยสิทธิ
ดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  
 ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท. ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท. เรียกรับจาก
ผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท. จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บ
ส่วนลดร้อยละ 20-25 สาํหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา 
ทั้งน้ี เม่ือส้ินปีสัญญา ปตท. สามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่า
รายปีของ ปตท. ได ้
 สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 
Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุดเพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซธรรมชาติ 
โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ ามันเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของ
สหรัฐอเมริกาสําหรับธุรกิจนํ้ ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผา่น (Pass 
Through) ไปให้กบัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสัญญาขาย
ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหค้วามเส่ียงของ ปตท. จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 
 สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีขอ้กาํหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถยก
เป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาได ้ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดใหก้รณีท่ี ปตท. ไม่สามารถรับ
ซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึนกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุให้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ
ธรรมชาติจาก ปตท. ได ้ซ่ึงในการน้ี ปตท. จะอา้งเหตุสุดวิสัยดงักล่าวไดต่้อเม่ือ ปตท. จะตอ้งลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจาก
ผูข้ายก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสัดส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 
 
สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาตจิะส้ินสุดลงเมือ่เกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดในสัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  
 

การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็โดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)  
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  ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 
ในปี 2552 –ปี 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

กลุ่มลูกค้า 

ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 

ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 
ล้าน ล.บ.
ฟุต/วนั 

ร้อยละ 

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

ท่ีมา : ปตท. 

   หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟ์ุต  และคาํนวณโดยใชจ้าํนวนวนัตามปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายใหก้บับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง 
/2 ไม่รวมปริมาณจาํหน่ายก๊าซให ้CPOC (Operator ของแหล่ง MTJDA- B17) เพื่อใชใ้นการเดินเคร่ืองอุปกรณ์บนแหล่งผลิต 

 โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา
เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด ดงัน้ี 
(1) ราคาเนือ้ก๊าซธรรมชาต ิ
  ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติและ
ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
  สําหรับค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ่้ายและความเส่ียงในการดาํเนินการ
จดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอตัราแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั ค่าตอบแทนใน
การจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบัร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติ
ท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 2.15 บาท/
ลา้นบีทีย ูส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากวา่ลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดงักล่าว
ในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท.รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสัมปทานต่างๆ 
ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู
(2)  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาต ิ
  อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand 
Charge) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ่้ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดใหมี้อตัราผลตอบแทนการลงทุนในส่วน
ของทุน(Internal Rate of Return on Equity) เท่ากบัร้อยละ 18 สาํหรับระบบท่อส่งก๊าซปัจจุบนัและ ร้อยละ 12.5 สาํหรับระบบท่อ
ส่งก๊าซตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ท่อส่งก๊าซไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ และระบบท่อเช่ือมจากแหล่ง
ภฮู่อมมายงัระบบท่อนํ้าพอง และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge)  ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุน
การใหบ้ริการผนัแปร (Variable Cost) ของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
  ในการกาํหนดอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้แต่ละรายนั้นข้ึนอยู่กบั
พ้ืนท่ีการใชก๊้าซธรรมชาติของลกูคา้ ดงัน้ี 
 พ้ืนท่ี 1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 
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 พ้ืนท่ี 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 
 พ้ืนท่ี 3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 
 พ้ืนท่ี 4 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีจะนะ 
 พ้ืนท่ี 5 ระบบท่อส่งก๊าซบนฝ่ังท่ีนํ้าพอง 
  การคํานวณอัตรา ค่ าบ ริการ ส่ง ก๊ าซธรรมชา ติ เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์การคํานวณ  ซ่ึ งได้ รับอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)  และ 
ปตท. ไดเ้สนออตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 
                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

โซน ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนคงที่  (Demand Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 8.5899 (ก) 

2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 14.2177 (ก) 

3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 12.0654 (ก) 

4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ 2.4855 (ข) 
หมายเหตุ: พื้นท่ี 5 กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

 
อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge ดงัน้ี 

                         หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู  

พืน้ท่ี ระบบท่อ 
อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ  

ส่วนของต้นทุนผนัแปร  (Commodity Charge) 
1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง 

1.1575 (ค) 2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม 
3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง 
4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ังท่ีจะนะ 0.0804 (ข) 

หมายเหตุ: พื้นท่ี 5 กาํลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 
(ก) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 เมษายน 2552 เป็นตน้ไป 
(ข) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นตน้ไป 
(ค) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

 
 ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระตอ้งชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge ตาม
ปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากวา่ปริมาณดงักล่าวกต็าม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็
จะชาํระค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ี
กาํหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราค่าผ่านท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดย
สามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัรา
ผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity 
Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย  
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4.1.2.2 ธุรกจิระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส่้งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั
ลกูคา้ต่างๆ โดยผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงานและการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะอยู่
ในความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 
3,635 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,437 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,198 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีก
ประมาณ 883 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพพม่า ท่ีชายแดนไทย-สหภาพพม่า เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
และลกูคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ 
(Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ในอ่าวไทยใหมี้ค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สาํคญั ณ ปัจจุบนั  เป็นดงันี้ 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
ความยาวรวม 

(กโิลเมตร) 
ขนาดท่อ 

(นิว้) 
ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติ/ (ล้าน ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีที่เริ่ม 
ดาํเนินงาน 

รายละเอยีด 

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

ระยอง ตาํบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
แหล่งบงกช-เอราวัณ (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยที่เชื่อมกบัแท่นเอราวณั 
เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,180 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตาํบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
แหล่งอาทิตย-์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อเส้นที่ 3) 606 42 1,900 /3 2550 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ อาทิตย ์ไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ตาํบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง 
แหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์ 95 42 1,000 /3 2551 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ไปยงัแหล่งอาทิตย ์
เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

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

ระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้(ท่อสายประธาน) 57 28 n.a. /2 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้า

พระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 
บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 เป็นระบบท่อจากอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ไปยงั  

โรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ที่อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัสระบุรี 
แหล่งนํ้าพอง-โรงไฟฟ้านํ้าพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งนํ้าพอง ไปยงัโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคู่ขนาน) 105 28 660 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
บางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ไปยงัโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพเมียนมาร์-โรงไฟฟ้าราชบุรี 238 42 1,300 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียน

มาร์ ที่บา้นอีต่อง จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อนาํก๊าซธรรมชาติจากโครงการ
ยาดานาและเยตากุน ไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
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ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สาํคญั ณ ปัจจุบนั เป็นดงันี้ (ต่อ) 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ความยาวรวม 
(กิโลเมตร) 

ขนาดท่อ 
(นิ้ว) 

ความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติ/1 
(ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) 

ปีที่เริ่ม 
ดาํเนินงาน 

รายละเอียด 

ราชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อที่เชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานี
วดัปริมาณก๊าซธรรมชาติราชบุรีเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ขนาน) ที่สถานีวดั
ปริมาณก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  (ท่อเส้นที่ 3) 110 36 1,200 /3 2549 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบล
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ไปยงัโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าวงันอ้ย-โรงไฟฟ้าแก่งคอย 72 36 510 /1 2549 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ไปยงัโรงไฟฟ้าแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
 #RA6 – โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

70 30 300 /1 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ #RA6 
ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมุทรปราการ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายฝั่งทะเล – โรงไฟฟ้าจะนะ 8 20 250 /1 2550 เป็นระบบท่อจากชายฝั่งทะเล จงัหวดั สงขลา อาํเภอจะนะ ไปยงั
โรงไฟฟ้าจะนะ จงัหวดัสงขลา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 8 24 150 /1 2552 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลกัโรงไฟฟ้าพระ
นครใต ้ ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จงัหวดันนทบุรี 

 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเส้นเท่านั้น และขึ้นอยุก่บัองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได ้เนื่องจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติทั้งไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow) 
/3 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดภายหลงัการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดนัก๊าซธรรมชาติ 
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4.1.2.3 ธุรกจิโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
 นอกจาก ปตท. จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท. ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้โรง
แยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 
ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีผลพลอยไดจ้าก
การแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้ทั้งน้ี ผลิตภณัฑจ์าก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 
 

 
 ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ทั้งส้ิน 6 โรง และในปี 2554 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาดกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติสูงสุด 800 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวนั ซ่ึงเป็นโครงการใหม่ของ ปตท. ไดด้าํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่มกราคม 2554 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาเพ่ิมเติมไดจ้ากอ่าวไทยผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทาํให้ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติตามค่าการออกแบบ (Nameplate Capacity) ได ้รวม 2,660  ลา้น
ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1 มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โรงแยกก๊าซฯ 
หน่วยท่ี 2 และ 3  (รวมส่วนท่ีไดเ้พ่ิมจากโรงแยกก๊าซอีเทน)  มีความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติรวม 750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต
ต่อวนั  และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5  530 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั ซ่ึงโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1-3 , 5 และ 6 น้ี ตั้งอยูท่ี่
ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จังหวดัระยอง สําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4  ตั้ งอยู่ท่ีอาํเภอขนอม จังหวดั
นครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี ปี 2554 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 1 ใช้
ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ  103  โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 (รวมโรงแยกก๊าซอีเทน) ใช้
ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติไดร้้อยละ  96 และโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ใชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ
ร้อยละ     96  เน่ืองจากมีการหยดุเดินเคร่ืองเพ่ือทาํการซ่อมบาํรุงตามแผนประจาํปีในเดือนมิถุนายน 2554 และโรงแยกก๊าซฯ 
หน่วยท่ี 6  ซ่ึงเพ่ิงจะเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ใชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ  85 ตามลาํดบั สาํหรับโรง
แยกก๊าซ ฯ หน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ  78  เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของ
โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ีได ้ซ่ึง
หากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงข้ึน โรงแยกก๊าซ ฯ หน่วยท่ี 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ้ ทั้งน้ี ปตท.ไดท้าํการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหปั้จจุบนัโรงแยกก๊าซฯ ทั้งหมดของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซฯ 
สูงสุดไดจ้ริง (Processing Capacity) ท่ีระดบั 2,665 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 4 เดินการผลิตเฉล่ียท่ีร้อยละ 
75) 

ผลติภัณฑ์ วตัถุประสงค์ในการนําไปใช้ 
ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(ก๊าซหุงตม้) 

เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ามนัเพื่อผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นตน้ 
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สัดส่วนของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีผลิตไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 – ปี 2554  เป็นดงัน้ี 

ผลติภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

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

 ท่ีมา   :   ปตท. 

/1  ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 
สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต่์างๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2552 –ปี 2554 เป็นดงัน้ี     

ผลติภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

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

        ท่ีมา : ปตท. 
 /1   รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีเพือ่นาํมาขายต่อ ใน ปี 2552  จาํนวน 190,942 ตนั   
       ปี 2553 จาํนวน 212,098 ตนั และ ปี  2554 จาํนวน 6,907 ตนั 
  /2   รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) 
 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น
รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ยกเวน้ราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายในประเทศผา่น
ธุรกิจนํ้ ามนัของ ปตท. ยงัคงราคาขายปลีกตามท่ีรัฐกาํหนดไว ้สาํหรับราคาก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงส่งออกผา่นธุรกิจนํ้ ามนัของ 
ปตท. จะอิงกบัราคาแนฟทาในตลาดโลก  
4.1.2.4     ธุรกจิท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ
 นอกจากการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าแลว้ ปตท. ยงัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บั
ลกูคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนลกูคา้อุตสาหกรรมทั้งส้ิน 309 ราย  
 สาํหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติใหก้บักลุ่มลกูคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใช้
จริงในแต่ละเดือน และค่าใชท่้อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่าก๊าซ
ธรรมชาติดงักล่าวถกูกาํหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา 
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4.1.2.5    ธุรกจิก๊าซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต์   

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 
จากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยาย
ตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2554  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV ประมาณ 300,581 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ี
เปิดใหบ้ริการแลว้ 469 สถานี ประกอบดว้ยสถานีบริการในกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 236 สถานี และต่างจงัหวดัจาํนวน 233 
สถานี และยอดจาํหน่าย NGV เฉล่ียปี 2554 ประมาณ 246 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต/วนั 
4.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 

ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ จาํนวน 10 บริษทั เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม 
ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 
4.1.3.1 บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากดั (PTT NGD) 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ 
เบลเยี่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง
ระบบท่อยอ่ยเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 58 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
(Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหลก็และท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. เป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 
 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี อายสุัญญา 10 ปี และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 
อตัราค่าผา่นท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
 วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 11 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณบางปูใหม่ 
นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาห 
กรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ ์นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรม เหม
ราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลกูคา้มีอายสุัญญา 5 - 7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถกูกาํหนดให้
สามารถแข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนัเตาหรือก๊าซหุงตม้ โดย ปี 2554 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มี
ปริมาณจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติปริมาณ  44.66 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2554 จากผลกระทบจากนํ้าท่วม
ในไตรมาส 4 ของปี 2554  โดยท่ีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

การจัดจําหน่าย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปริมาณ (ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั) 37.91 44.72   44.66 
จาํนวนลกูคา้ (ราย) 178 197  211 
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 นอกจากน้ี บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยการร่วมทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 80 ในบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อจดั
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

 (3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 

คน ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก ปตท. จาํนวน 6 คน(รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้
ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ฯ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 

(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

                 หน่วย  :  ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,196   5,227  5,634 
รายไดร้วม 4,334   5,304  6,003 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 4,726   4,320   4,623 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (392)      984  1,380 
สินทรัพยร์วม 2,539   3,385   3,476 
หน้ีสินรวม 1,280   1,981   1,542 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,259   1,404  1,934 

 

4.1.3.2 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากดั (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  
                 (TTM (M))  
 ปตท. และ Petronas บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั (TTM (T)) ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM (M)) 
ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพ้ืนท่ี
พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และส่งไปยงั
ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่ง LPG ทางท่อจากจงัหวดัสงขลาไปยงั
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อจาก
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 TTM (T) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
11,333.60 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุน้ใน 
สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

 (1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะที ่ 1 : เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2549  
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอจะนะ จงัหวดั

สงขลา รวมเป็นระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 1,020 ลา้นลกูบาศกฟุ์ต   
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไปเช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas 
ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 
ลา้นลกูบาศกฟุ์ต 
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- โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต ใหบ้ริการแยกก๊าซ
ธรรมชาติท่ีนาํข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ปีละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติ
เหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไปกบัท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง 
Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณ
วนัละ 1,166 ตนั 

ระยะที ่ 2 : เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี  2551 
- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง A-18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ ปตท. เป็น

ระยะทาง 61.5 กิโลเมตร  และ ไดเ้ร่ิมจดัส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 
- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซ MTJDA แปลง B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง 

A-18 ก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 52  ปัจจุบนัไดท้าํการจดัส่งก๊าซจากแปลง MTJDA-B17  เขา้สู่ระบบแลว้  และ 
ปตท. เป็น ผูจ้องใชบ้ริการทั้งระบบ 

(2) การบริการ 
 บริษทั  ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบ้ริการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวและให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  
ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั บริษทัไดใ้ห้บริการขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติในทะเลและบนบกแลว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 โดยเป็นก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจากหน่วยแยกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์และใหบ้ริการแยกก๊าซฯ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อตั้งแต่ 14  เมษายน 2549 และไดข้ยายบริการ
ขนส่งก๊าซฯ เชิงพาณิชย ์ให้ ปตท. ไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ จาํนวน 131 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3  ปี 2551  และ
ต่อมาไดเ้พ่ิมอีก 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2554 เพ่ือส่งไปยงัสถานีหลกัสาํหรับให้บริการก๊าซ NGVใน
พ้ืนท่ีภาคใต ้สําหรับท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งก๊าซ MTJDA-A18 ซ่ึงเช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 3 ของ ปตท. ไดเ้ร่ิมวางท่อตั้งแต่ 
ธนัวาคม 2549 สามารถบริการขนส่งก๊าซได ้300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และเร่ิมขนส่งก๊าซฯเม่ือปลายปี 2551 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมเปิด
บริการเชิงพาณิชยท่์อส่งก๊าซจากแหล่งก๊าซ MTJDA-B17 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซเส้นท่ี 3 ของ ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2553 
สามารถขยายบริการขนส่งก๊าซไดอี้ก 300 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั การขยายบริการขนส่งก๊าซฯดงักล่าว นอกจากจะมีรายไดเ้พ่ิม 
ยงัช่วยให้ ปตท. จดัหาก๊าซฯ ไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการสร้างเสถียรภาพและเพิ่มความมัน่คงดา้นพลงังาน
ให้ประเทศไทยดว้ย  

ทั้งน้ี ใน ปี 2554 มีรายละเอียดการใหบ้ริการดงัน้ี  
 การผลิตก๊าซธรรมชาติ (Feed Gas) 1,224 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
 การส่งมอบก๊าซเช้ือเพลิง (Sales Gas) 365 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
 การส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 134,356 เมตริกตนั 
 การส่งมอบก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) 53,206 เมตริกตนั 
(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 3 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้
ผูบ้ริหารจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั (ปัจจุบนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก Petronas ดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริษทั โดยต่างฝ่ายจะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี) 

(4) การเงิน 
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 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ปี 2552 -  ปี 2554 มีดงัน้ี  
  หน่วย : ลา้นบาท    

งบการเงนิ ปี 2552  ปี 2553  ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,469 4,280 4,819 
รายไดร้วม 4,521 4,300 5,034 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 2,443 2,396 4,237 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 2,078 1,904    797  
สินทรัพยร์วม 33,937 33,121 32,929 
หน้ีสินรวม 20,380 19,780 19,062 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,557 13,341 13,867 

 
 ผลการดาํเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ปี 2552 - ปี 2554 มีดงัน้ี 
             หน่วย : ลา้นริงกิต   

งบการเงนิ ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 18.15 17.48 29.60 
รายไดร้วม 19.77 26.68 32.09 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 18.03 22.36 23.86 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1.74 4.32 8.23 
สินทรัพยร์วม 155.51 148.72 149.12 
หน้ีสินรวม 109.98 107.74 99.90 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 45.53 40.98 49.22 

4.1.3.3 บริษัท ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จํากดั (DCAP) 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP)  เป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีสัดส่วนการถือหุน้อยูท่ี่ร้อยละ 35 35 และ 30 ตามลาํดบั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 
2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบับริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และลูกคา้
อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภมิู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั DCAP มีทุนจดทะเบียน 1,670 ลา้นบาท   

(1) ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษทั DCAP เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้ า แลว้นาํไอนํ้ าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
ส่วนไอนํ้าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตนํ้าเยน็ (Chilled Water) เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

- บริษทั DCAP มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 
 โรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกกะวตัต ์(MW) (กาํลงั

ผลิต 95 MW จะครบในเดือนมีนาคม 2555 เม่ือติดตั้งเคร่ืองผลิตไฟฟ้าชุดท่ีสองแลว้เสร็จ) 
 หน่วยผลิตนํ้าเยน็แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวมประมาณ 29,440  Refrigerant Ton 

(RT)  
 หน่วยผลิตนํ้าเยน็แบบใชไ้ฟฟ้า (Electric Chiller) มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวมประมาณ 8,000  Refrigerant Ton (RT) 
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- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้–ลาดกระบงั เขา้สู่ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วนั 
(MMSCFD) 

(2) ความกา้วหนา้ 
  บริษทั DCAP เร่ิมผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ให้กบัอาคารต่างๆ ภายในพ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่

วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 
 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2552 มีมติอนุมติัโครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั 

DCAP ซ่ึงจะทาํใหก้าํลงัผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนอีก 45 MW รวมเป็น 95 MW ภายในปี 2555  
 บริษทั DCAP ไดรั้บความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จากสํานกันโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552 ใหด้าํเนินการขยายกาํลงัผลิตไดต้ามขอบเขตท่ีเสนอ ครม. 
และคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความเห็นชอบในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูรั้บเหมาโครงการ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2553 โดยลงนาม
สัญญากบัผูรั้บเหมาแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553  ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการติดตั้งเคร่ือง Gas Turbine และคาดว่าจะ
ดาํเนินการเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 1 แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2554 และเปล่ียนเคร่ือง Gas Turbine เคร่ืองท่ี 2 
แลว้เสร็จภายในมีนาคม 2555 

 (3) การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั DCAP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็โดย ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่

บริษทั DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 MMSCFD มีอายสุัญญา 25 ปี 
(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั DCAP ประกอบดว้ย 
- จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ระหวา่งกนั จาํนวน 50 MW 
- จาํหน่ายนํ้าเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าใหก้บัลกูคา้รายต่างๆ ดงัน้ี 
 อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB),  อาคาร Airport Information 

Management System (AIMS) มีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ปริมาณรวม 12,500 RT 
 อาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ 6,600  RT  และไอนํ้า 8.6 ตนัต่อชัว่โมง 

(Ton/hr.) 
 บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายนํ้ าเยน็ปริมาณรวม 1,500 RT และไอนํ้ าประมาณ 2 

Ton/hr.  
 สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ปริมาณนํ้าเยน็รวม 700 RT 
 (5) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั DCAP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นผูบ้ริหารจากปตท. 

จาํนวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท.ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ย 
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(6) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั บริษทั DCAP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  

      หน่วย : ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 1,621 1,681 1,679 
ค่าใชจ่้ายรวม 1,682 1,705 1,883 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (61)  (24) (204) 
สินทรัพยร์วม 2,780 2,770 4,055 
หน้ีสินรวม 2,032 1,888 2,866 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 748 882 1,189 

 

 
4.1.3.4  บริษัท พทีที ียูทลิติี ้จํากดั (PTTUT) 

คณะกรรมการ ปตท.เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมติัให้ ปตท.เขา้ร่วมทุนกบับริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาไดค้วบรวมเป็นบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) (ซ่ึงต่อมา 
ATC ไดค้วบรวมกิจการกบั บริษทั โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน)  (RRC) เป็นบริษทัใหม่ช่ือบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั (PTTAR) เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2550)และต่อมา PTTCH ไดค้วบรวมกบั PTTAR เป็นบริษทัพีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2554)  โดยจดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) ข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) ใหก้บัผูถื้อหุน้รวมถึง
บริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง มีสัดส่วนการถือหุ้น ของ ปตท. PTTGC อยูท่ี่ร้อยละ 40  และ 60 
ตามลาํดบั  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั PTTUT มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,859 ลา้นบาท  
 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
บริษทั PTTUTไดด้าํเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าไอนํ้ าและนํ้ าปราศจากแร่ธาตุ 

(Dematerialized Water) ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นระยะๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. และลูกคา้นอก
กลุ่มโดยบริษทัไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าติดตั้งแบ่งเป็นศูนยผ์ลิตสาธารณูปการ (Central Utility Unit 
– CUP) ต่างๆ ตามเขตพ้ืนท่ี นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
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CUP ทีต่ั้ง ลูกค้า 
กาํลงัผลติ

ไฟฟ้า (MW) 
กาํลงัผลติไอนํา้ 

(T/hr) 
กาํลงัผลตินํา้ปราศจาก

แร่ธาตุ(m3/hr) 
CUP-1 นิคมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวนัออก  
(มาบตาพดุ) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอ่ืนๆ 

225 890 (รวม HRSG 
Supplementary 

Firing) 

540 

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

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และ กฟผ. 

113 330 (รวม HRSG  
Supplementary 

Firing) 

140 

CUP-3 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวนัออก  
(มาบตาพดุ) 

โรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม 
ปตท. โดยเฉพาะโรงงานของ 
PTTGC และโรงงานอ่ืนๆ 

- 280 170 

รวมกาํลงัการผลติ  338 1,500 850 
 
หมายเหตุ: ขนาดกาํลงัการผลิตเป็นกาํลงัผลิตสูงสุดของเคร่ืองจกัร 

(2) ความกา้วหนา้ 
- ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 1 (CUP-1)  เร่ิมก่อสร้างในปี 2547 และไดเ้ร่ิมดาํเนินการสาธารณูปการ (Utility) ตั้งแต่

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2549  ปัจจุบนัมี Gas Turbine Generator (GTG) และ Heat Recovery Steam Generator (HRSG) จาํนวน 6 หน่วย
มี Auxiliary Boiler 50 ตนัต่อชัว่โมง (T/hr.) จาํนวน 1 หน่วย มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 225 เมกกะวตัต ์(MW) และไอนํ้า  470 T/hr. 
(890 T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing) และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 540 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง (m3/ hr.) โดยโครงการ 
CUP-1 Phase 6  เพ่ือก่อสร้าง GTG/HRSG  หน่วยท่ี 5 และ 6 ไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและนาํเขา้สู่ระบบในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2553 และ เมษายน 2553 ตามลาํดบั 

- ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 2 (CUP-2) มี GTG และ HRSG จาํนวน 2 หน่วย หมอ้ไอนํ้า (Auxiliary Boiler) 50 T/hr. 
จาํนวน 1 หน่วย และ Steam Turbine Generator (STG) จาํนวน 1 หน่วย รวมมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 113 MW ไอนํ้า 170 T/hr. (330 
T/hr. กรณีรวม HRSG Supplementary Firing)  และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 140 m3/ hr. และนํ้าใชอุ้ตสาหกรรม (Service or Clarified 
Water) 360 m3/hr. โดยก่อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมผลิตไอนํ้ าใหก้บัลูกคา้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2551 และสามารถเช่ือมต่อขาย
ไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552  

-  ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 3 (CUP-3) มี Auxiliary Boiler จาํนวน 3 หน่วย ประกอบดว้ย ขนาด 140 T/hr. จาํนวน 1 
หน่วย และ ขนาด 70 T/hr. จาํนวน 2 หน่วย พร้อมทั้งสถานีจ่ายไฟฟ้า (Power Substation) หน่วยผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และ
อาคารควบคุม มีกาํลงัการผลิตไอนํ้า 280 T/hr. นํ้าปราศจากแร่ธาตุ172   m3/hr. โดย Auxiliary Boiler ขนาด 140 T/hr. ดาํเนินการ
แลว้เสร็จ และจ่ายไอนํ้ าให้กบัลูกคา้ไดต้ั้งแต่เดือน มิถุนายน 2552 สาํหรับ Auxiliary Boiler ขนาด 70 T/hr. จาํนวน 2 หน่วย 
ดาํเนินการแลว้เสร็จและนาํเขา้สู่ระบบเม่ือเดือนธนัวาคม 2552 และ มกราคม  2553 ตามลาํดบั 

(3)   การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 
 บริษทั PTTUT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ 

บริษทั PTTUT ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 15 ปี ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการใชโ้ดยใชเ้ตม็ท่ีท่ี
ระดบั 100 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD)  

(4) การจดัจาํหน่าย 
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 บริษทั PTTUT ไดท้าํการก่อสร้างหน่วยผลิตสาธารณูปการ (Utility) ต่าง ๆ ตามความตอ้งการใชข้องลกูคา้โดยเฉพาะ
โรงงานปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. จนถึงปัจจุบนัน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

ปี จําหน่ายให้ 
2549 - โรงงานผลิต Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) ของ TOC Glycol Company Limited (TOCGC) 

- โรงงาน Air Separation Plant ของ MIG Production Company Limited (MIGP) 
2550 - โรงงาน Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ABCT) 

- โรงงานผลิต Ethoxylate ของ Thai Ethoxylates Company Limited (TEX) 
2551 - โรงงานผลิต Ethanolamines ของ Thai Ethanolamines Company Limited (TEA) 

- โรงงานผลิต Methyl Ester และ Fatty Alcohol ของ Thai Oleochemicals Company Limited (TOL) 
- โรงงานผลิต Cumene/Phenol ของ PTT Phenol Company Limited (PPCL) 
- โรงงานผลิต Aromatics หน่วยท่ี 2 ของ PTT Global Chemical Plc (PTTGC) 

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

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

 นอกจากน้ีเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้ บริษทั PTTUT ไดมี้การจดัทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Non-
firm) กบั กฟผ. สาํหรับ CUP-1 ประมาณ 40 MW เร่ิม Commercial Operation Date (COD) เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2553 และ 
CUP-2 ประมาณ 60 MW เร่ิม COD ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 

(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั PTTUT ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

4 คน นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั PTTUT ดว้ย 
 (5) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTUTในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  
        หน่วย : ลา้นบาท   

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 6,149 8,845 11,604 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 6,127 8,516 11,214 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 22 329 390 
สินทรัพยร์วม 20,985 23,594 23,786 
หน้ีสินรวม 14,768 17,050 16,853 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,217 6,544 6,933 
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4.1.3.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั (RPCL) 
 คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั 
(RPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุน้ท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) หุน้ละ 100 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั 
RPCL มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 7,325 ลา้นบาท  
 บริษทั RPCL จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 หน่วย มีกาํลงัผลิตหน่วยละ 700 เมกะวตัต ์ (MW)  รวม
เป็น 1,400 MW โครงการตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั และทาํการขอบา้นเลขท่ีใหม่ 
ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 245 หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี โดยลงนามสัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: 
LLA) กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2547 
 เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยส่์วนของโรงไฟฟ้าหน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2551 และ 1 มิถุนายน 2551 
ตามลาํดบั  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
บริษทั RPCL ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ บริษทั RPCL 

ทั้งหมด โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 280 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมาณการค่าความร้อน 850  
บีทียตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต) อายสุัญญา 25 ปี 

(2) การจดัจาํหน่าย 
  บริษทั RPCL จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให ้กฟผ. ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) 

ฉบบัลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2547 อายสุัญญา 25 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟผ. สาํหรับหน่วยท่ี 1 ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มีนาคม 2551 และหน่วยท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551   

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั RPCL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน 
(4)   การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั RPCL ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 20,999 19,650 18,912 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 17,377 15,725 16,416 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,622 3,925 2,496 
สินทรัพยร์วม 33,081 30,150 28,931 
หน้ีสินรวม 22,922 18,987 17,572 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,159 11,163 11,359 
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4.1.3.6 บริษัท พทีทีี แอลเอน็จี จํากดั (PTT LNG) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติให ้ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั โดย 
ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และ ปตท. จะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี ปตท. 
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการใหบ้ริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและ
บาํรุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์LNG และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & 
Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 2 โดย
บริษทัจะคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 6,403 ลา้นบาทซ่ึงเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

(1) ลกัษณะของโครงการ 
โครงการ LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG ถงัเกบ็สาํรอง LNG (LNG Storage Tank ) และ

หน่วยเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนาด
เป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2 ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและแผนการนาํเขา้ LNG ของ 
ปตท. ในอนาคต 

(2) ความกา้วหนา้ 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และไดจ้ดัหาท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

พฒันาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการโดยไดเ้ร่ิม
การดาํเนินงานขดุลอกและถมพ้ืนท่ีโครงการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2550 และงานแลว้เสร็จในเดือนมีนาคมปี 2552 และ เร่ิมงาน
ก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2551 โดยการก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้เสร็จ และทาํการเดิน
เคร่ืองจกัรเพื่อทดสอบระบบ (Commissioning) ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2554 โดยเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกนัยายน 2554 เพ่ือ
รองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. ในอนาคต 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)ใน
หลกัการใหค้่าบริการสถานี LNG อนัประกอบดว้ย การใหบ้ริการรับเรือนาํเขา้ LNG ขนถ่าย เกบ็รักษาและแปลงสภาพจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ และขนส่งเขา้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นส่วนหน่ึงของราคา LNG  

 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 กพช. ไดมี้มติเห็นชอบนโยบายและแนวทางการคาํนวณราคา LNG และอตัราค่าบริการ
สถานี LNG (LNG Receiving Terminal Tariff) ตามท่ีสาํนกันโยบายและแผนพลกังาน (สนพ.) ศึกษาและนาํเสนอ 

 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานมีมติเห็นชอบอตัราค่าบริการเกบ็รักษาและ
แปรสภาพจากของเหลวเป็นก๊าซ 

 เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2554 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาใหบ้ริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Terminal Use 
Agreement) ร่วมกบั ปตท. ระยะเวลาสัญญา 40 ปี โดยเร่ิมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 6 กนัยายน 2554 ท่ีผา่นมา 

(3) การบริการ 
 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะใหบ้ริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (Throughput & Service Fee) โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 
(4) การบริหาร 
 คณะกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 4 คน เป็นผูบ้ริหารของปตท. 3 คนและ

เป็นผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั 1 คน ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจาก ปตท. ในฐานะผูท้รงคุณวฒิุ 
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(5) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTLNG ในปี 2554 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 
งบการเงนิ ปี 25541 

รายไดร้วม 552.31 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 1,104.90 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (552.59) 
สินทรัพยร์วม 30,581.99 
หน้ีสินรวม 25,082.03 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,499.96 

1 ก่อนตรวจสอบ 
4.1.3.7 บริษัท ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จํากดั (IPT) 

คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547 มีมติอนุมติัให ้ปตท.เขา้ร่วมทุนในบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (IPT) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ โดยซ้ือหุน้จากบริษทั Siemens AG จาํกดั ในราคา 10 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ และเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 ปตท. ไดรั้บโอนหุน้สามญัของบริษทั IPT  จากบริษทั Siemens AG จาํกดั ทั้งหมด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั IPT มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท 
 บริษทั IPT จดัตั้งข้ึนเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent 
Power Producer: IPP) มีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined – Cycle 
Power Plant) ดว้ยกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 เมกกะวตัต ์(MW) เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั IPT ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดย ปตท.เป็นผูจ้ ัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่บริษทั IPT 

ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 120 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) อายสุัญญา 25 ปี  
(2) การจดัจาํหน่าย 
 บริษทั IPT จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

(PPA) ฉบบัลงวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2540 อายสุัญญา 25 ปีนบัจาก COD เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้ง
ชาํระค่าไฟฟ้าใหแ้ก่ บริษทั IPT ตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกาํหนดในสัญญา (Take-or-Pay ร้อยละ 100) จ่ายค่าความพร้อมจ่าย
พลงัไฟฟ้า (Availability Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้ายคงท่ี ภาระหน้ีสิน ผลตอบแทน และการจ่ายค่า
พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามขอ้สัญญา 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั IPT ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน และเป็นตวัแทนจากบริษทัในกลุ่ม ปตท.  คือ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ 
จาํกดั จาํนวน 3 คน 
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(4) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั IPT ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท    
งบการเงนิ  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  

รายไดร้วม 10,637 4,385 9,953 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 10,067 4,358 9,316 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 570 27 637 
สินทรัพยร์วม 11,389 10,838 10,880 
หน้ีสินรวม 4,173 3,594 3,008 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,216 7,244 7,872 

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

 
4.1.3.8  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากดั (TP) 
  คณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติอนุมติัให ้ปตท.ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดั
(TP)  จากบริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
(ปตท.สผ.อ.)) ซ่ึงถืออยูท่ ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่า 2,300 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548  โดย ปตท.ไดรั้บโอน
หุน้สามญัของบริษทั TP จากบริษทั ปตท.สผ.อ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั TP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   
  บริษทั TP เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power 
Producer: SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle  
Co-generation Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์(MW) และผลิตไอนํ้า 168 ตนัต่อชัว่โมง (T/hr.) เร่ิมดาํเนินการ
เชิงพาณิชย ์ (COD) เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2541 นอกจากน้ีบริษทั TP เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 MW 
 การซ้ือหุน้บริษทั TP สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให้ ปตท.สผ. ให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจตน้นํ้ า 
(Upstream) คือธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้งบริษทั TP 
และ IPT มีการดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ อายสุัญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และลกูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (ไทยออยล)์ จึงเป็นกิจการท่ีมีความมัน่คง 

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 
บริษทั TP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย  ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่บริษทั TP ทั้งหมด มี

สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 28 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) อายสุัญญา 25 ปี นอกจากน้ี โรงไฟฟ้าของบริษทั 
TP สามารถใชเ้ช้ือเพลิงสาํรองคือนํ้ามนัดีเซลแทนก๊าซธรรมชาติได ้โดยจะมีการชดเชยส่วนต่างของราคาเช้ือเพลิงตามสัญญา  

(2) การจดัจาํหน่าย 
การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั TP ประกอบดว้ย 
 - จาํหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟผ.จาํนวน 41 MW  ภายใตส้ัญญาการซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อายสุัญญา 25 ปีนบัจากCOD 

ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายใหล้กูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์     
- จาํหน่ายไอนํ้า จาํนวนประมาณ 168 T/hr. ใหล้กูคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั ไทยออยล ์
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(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั TP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน โดย เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 3 คน และตวัแทนจากบริษทัในกลุ่มปตท. คือ บริษทั ไทยออยล ์จาํนวน 2 คน  
(4)  การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั TP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  

 หน่วย  :  ลา้นบาท    
งบการเงนิ/1 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 3,790 3,852 4,362 
ค่าใชจ่้ายรวม 3,499 3,566 3,968 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 291 286 394 
สินทรัพยร์วม 4,767 5,034 4,970 
หน้ีสินรวม 316 578 401 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,451 4,456 4,569 

/1 งบเฉพาะบริษทั TP ไม่รวมบริษทัในเครือ (บริษทั IPT) 

 
4.1.3.9  บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั (CHPP) 
  คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 10/2549 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2549 มีมติอนุมติัใหด้าํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็โดย
ระบบพลงังานร่วม (Combined Heat and Power) สาํหรับศูนยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ (ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น “ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐”: ศูนยร์าชการฯ) และต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. 
คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้ง บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (Combined Heat and 
Power Producing Company Limited : CHPP) เพ่ือดาํเนินโครงการดงักล่าว โดยบริษทั CHPP ไดจ้ดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 
สิงหาคม 2550 ทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท และปัจจุบนั ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 100 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั CHPP 
มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 316.22 ลา้นบาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 
 โครงการศนูยร์าชการฯโดยใชร้ะบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั เพ่ือจาํหน่ายพลงังานความเยน็ใหก้บั

บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จาํกดั (ธพส.) สาํหรับศนูยร์าชการฯ และจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมี
หน่วยผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Turbine Generator และ Gas Compressor จาํนวนอยา่งละ 2 
หน่วย มีขนาดกาํลงัการผลิต 9.2 MW   

 หน่วยผลิตนํ้าเยน็ มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวม 12,000 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยความร้อนท่ีไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า มี Absorption Chiller ขนาด 3,000 RT จาํนวน  2 หน่วย   
2.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยไฟฟ้ามี Electric Chiller ขนาด 2,000 RT จาํนวน 2 หน่วย และ ขนาด 1,000 RT จาํนวน 2 หน่วย  
  นอกจากน้ียงัมีระบบสะสมความเยน็ดว้ย Chilled Water Thermal Storage Tanks  ภายในอาคารศนูยร์าชการฯ โซน 

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

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม สาํหรับศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ (EnCo) ไดรั้บอนุมติัการลงทุนจากคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2554 เพ่ือจาํหน่ายพลงังานความเยน็ให้กบับริษทั เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ จาํกดั และจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีหน่วยผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ดงัน้ี  

 หน่วยผลิตไฟฟ้า โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มี Gas Engine ขนาดกาํลงัการผลิต 6-7 MW  
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 หน่วยผลิตนํ้าเยน็ มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวม 6,600 - 6,700 RT แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
1.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยความร้อนท่ีไดจ้ากการผลิตไฟฟ้า มี Absorption Chiller จาํนวน 2 หน่วย  กาํลงัการผลิตประมาณ 

1,200-1,300 RT  
2.  ระบบผลิตนํ้าเยน็ดว้ยไฟฟ้ามี Electric Chiller ขนาด 1,000 RT จาํนวน 4 หน่วย และ ขนาด 500 RT จาํนวน 2 หน่วย 

ขนาด 400 RT จาํนวน 1 ชุด 
(2)  ความกา้วหนา้ 
- โครงการศนูยร์าชการฯ  เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ในส่วนการผลิตนํ้าเยน็โดยใชไ้ฟฟ้า (ระบบ Electric Chiller) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 และเร่ิม Commissioning ระบบผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็โดยใชก๊้าซธรรมชาติแลว้เสร็จ เม่ือ 28 เมษายน 
2554  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม สําหรับศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํา 
Conceptual Engineering Design และจดัเตรียมเอกสารเพื่อจดัหาบริษทัผูรั้บเหมา EPC ซ่ึงคาดวา่จะสามารถเร่ิมก่อสร้างได้
ประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 และแลว้เสร็จประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี 2556 โดยมีงบประมาณโครงการประมาณ 521 ลา้น
บาท 

(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั CHPP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้แก่

บริษทั CHPP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 1 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) (ท่ีประมาณการค่าความ
ร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลกูบาศกฟุ์ต)  อายสุัญญา 10 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั CHPP  ประกอบดว้ย 
 - จาํหน่ายพลงังานความเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศูนยร์าชการฯ โดยทาํสัญญาซ้ือขายพลงังาน ความเยน็

จาํนวน 7,500 RT กบั ธพส. มีอายสุัญญา 30 ปี ทั้งน้ีความตอ้งการพลงังานความเยน็สูงสุดของศูนยร์าชการฯ ประจาํปี 2554 
จาํนวน 6,700 RT 

 - จาํหน่ายไฟฟ้าให ้กฟน. โดยทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (สาํหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration) (VSPP) กบั กฟน. ท่ีขนาด 6.4 MW มีอายสุัญญา 5 ปี 

(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท CHPP ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีจาํนวน 3 คนเป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 2 คน  และ 

กระทรวงการคลงั 1 คน 
(6) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั CHPP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท   
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 115 152 162 
ค่าใชจ่้ายรวม 78 100 124 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 37 52 38 
สินทรัพยร์วม 829 879 950 
หน้ีสินรวม 527 525 512 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 302 354 438 
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4.1.3.10 บริษัท บี.กริม บีไอพ ีเพาเวอร์ จํากดั (B.Grimm BIP) 
คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 12/2552 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2552 มีมติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมลงทุนกบับริษทั บี.กริม 

เอนเนอจี คอร์ปอเรชัน่จาํกดั (BGEC) และบริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกดั (BIP) ในบริษทั บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกดั 
(B.Grimm BIP) เพ่ือดาํเนินการพฒันาโรงไฟฟ้าขนาดกาํลงัผลิต 118 เมกกะวตัต ์(MW) ในวงเงินร่วมทุนของ ปตท. 305 ลา้นบาท 
โดย ปตท. ไดล้งนามสัญญาเขา้ร่วมสิทธิในสัญญาร่วมลงทุน ฉบบัลงวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 
ปตท. ไดรั้บโอนหุ้นสามญับริษทั B.Grimm BIP ตามสัดส่วนการร่วมทุน คือ ปตท. ร้อยละ 23 บริษทั BGEC ร้อยละ 51 และ 
บริษทั BIP ร้อยละ 26 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั B.Grimm BIP มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 21.5 ลา้นบาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (Small Power Producer: SPP) ท่ีใชก้ระบวนการ

ผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกนั (Combined Heat and Power) โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง มีกาํลงัการติดตั้ง
ประมาณ 118 MW (สามารถเพ่ิมกาํลงัผลิตสูงสุดไดถึ้ง 127 MW โดยใช ้Inlet Air Chilling) และเสนอขายไฟฟ้าเขา้ระบบเป็น 
SPP- Firm 90 MW และมีกาํลงัการผลิตนํ้ าเยน็ 3,400 Refrigerant Ton (RT) โดยอุปกรณ์หลกัประกอบดว้ย Gas Turbine 
Generators, Heat Recovery Steam Generators, Steam Turbines และ Absorption Chillers      

(2)  ความกา้วหนา้ 
 -  เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 บริษทั B.Grimm BIP เพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัจาก 1 ลา้นบาท เป็น 21.5 ลา้นบาท 
 -  บริษทั B.Grimm BIP มีแผนดาํเนินการก่อสร้างโครงการ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2555 – 2557 และคาดว่าจะเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(COD) ไดป้ลายไตรมาส 2 ปี 2557   
(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 
 บริษทั B.Grimm BIP ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติ

ให้แก่บริษทั B.Grimm BIP ทั้งหมด มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณ 20-25 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFD) อายุ
สัญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 
 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั B.Grimm BIP ประกอบดว้ย 
 -  จาํหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จาํนวน 90 MW ส่วนท่ีเหลือจาํหน่ายให้ลูกคา้

อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  
 -  จาํหน่ายพลงังานความเยน็จาํนวนประมาณ 3,400 RT ใหล้กูคา้อุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 
(5)  การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั B.Grimm BIP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 11 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 2 คน 
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 (6) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของบริษทั B.Grimm BIP ในปี 2553 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี  

                    หน่วย : ลา้นบาท    
 

 
หมายเหตุ:  ปตท.รับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนใน B.Grimm BIP ตามวธีิส่วนไดเ้สีย (ตามสดัส่วนการถือหุน้) นบัตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 เป็นตน้
ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิ ปี 2553 ปี 2554 
รายไดร้วม 0.001 0.400 
ค่าใชจ่้ายรวม 0.245 1.415 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (0.245) (1.013) 
สินทรัพยร์วม 52.207 133.597 
หน้ีสินรวม 31.792 0.195 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 20.415 133.402 
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4.2 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

       ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดงัน้ี  

4.2.1 หน่วยธุรกจินํา้มนั (Oil Business Unit) 

หน่วยธุรกิจนํ้ามนั ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืน รวมทั้งผลิตภณัฑค์า้ปลีกทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ มุ่งสู่การเป็นบริษทัชั้นนาํของภมิูภาค (Regional Top Brand) ภายใตแ้นวทางการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(Best in Class) การเติบโตท่ีย ัง่ยนื (Sustainability and Innovation) การใชป้ระโยชน์จากพลงัร่วมในกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Synergy) ตลอดจนสร้างสมดุลผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder Excellence) อาทิเช่น การสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  
การสนบัสนุนนโยบายทางดา้นพลงังานทดแทน ให้ความสาํคญัต่อความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและสังคม ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ โดยส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
เป็นตน้ 

หน่วยธุรกิจนํ้ามนั แบ่งกลุ่มลูกคา้เป็น กลุ่มขายปลีก  กลุ่มขายพาณิชย ์และกลุ่มลูกคา้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั
การคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยเนน้เพ่ิมขีดความสามารถในการทาํกาํไรท่ีรองรับตน้ทุนและเหมาะสม  สร้างมูลค่าเพ่ิมดว้ย
การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภาพ  นอกจากนั้น หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัมีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่ การบริหารปฏิบติัการจดัหาและคลงั 

หน่วยธุรกิจนํ้ามนั ยงัมีการลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถ
ใหบ้ริการและสร้างความพึงพอใจต่อลกูคา้สูงสุด 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย  

 

 

 

กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย

หน่วยธุรกจินํา้มัน 

การตลาดขายปลกี 
 

การตลาดพาณชิย์และ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัตกิารจดัหาและคลงั 
- การจดัหา ขนส่ง และจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให ้
ผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 
-  การจดัหา ขนส่งและรับซื้อนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่
นํ้ามนั 
- การบริหารคลงัและท่าเรือปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั คลงัก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลงัสถานี
เติมนํ้ามนัอากาศยาน ทัว่ประเทศ 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมีและการกลัน่ 

การบริหารบริษทัในเครือการกลัน่ 

การบริหารบริษทัในเครือปิโตรเคมี - ธุรกิจคา้ปลีก 
- บริหารสถานีบริการ
นํ้ามนั 

 

- ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- การตลาดต่างประเทศ 

การวางแผน พฒันาธุรกจิ 
และบริหารบริษทัในเครือ 

ธุรกจิหล่อลืน่ 

- ตลาดหล่อลื่น 
 

หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

การบริหารความเสี่ยงราคา 
และวเิคราะห์ตลาด 

การจดัหา การขนส่งต่างประเทศ

การคา้นํ้ ามนัดิบ 

การคา้นํ้ ามนัสาํเร็จรูป 

การคา้ปิโตรเคมี 

แผนธุรกิจ  
และบริหารบริษทัในเครือ 

การควบคุมความเสี่ยง 
และบริหารงานสนบัสนุน 
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4.2.1.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายมี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊าซหุงตม้ และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ือง 
กลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หมายถึง นํ้ามนัหล่อล่ืน และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอ่ืน ๆ  
กลุ่มท่ี 3  ผลิตภณัฑค์า้ปลีก หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้ปลีก 

กลุ่มที ่1 ผลติภัณฑ์เช้ือเพลงิ ก๊าซหุงต้ม และผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วเน่ือง 

(1) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 
นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนตเ์บนซินทุก

ชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม และมีส่วนผสมของ
สารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด ปัจจุบนัในประเทศไทยมีนํ้ามนัเบนซินแบ่งออกเป็น 6 ประเภทหลกั คือ 
นํ้ ามนัเบนซิน 95  นํ้ ามนัเบนซิน 91  นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 10  นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 20  นํ้ ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85  นํ้ ามนั
แก๊สโซฮอล 91 

 (2) นํ้ามนัดีเซล (Diesel) 
นํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่นํ้ามนัก๊าดเหมาะสาํหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ 

รถบรรทุก รถโดยสาร เคร่ืองยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนันํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศ  

 (3) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพน่ของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของ

กองทพั และเคร่ืองบินฝึกนกับิน เป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากล สาํหรับใชท้ัว่
โลก นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแบ่งออกตามลกัษณะของเคร่ืองยนตไ์ดเ้ป็น 2 ประเภท คือ   

 นํ้ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่ (Aviation  Turbine  Fuels) เคร่ืองบินไอพน่ใชเ้คร่ืองยนตช์นิด 
Turbofan Engine ซ่ึงมีแรงขบัดนัมาก บินไดเ้ร็ว ประสิทธิภาพสูง นํ้ามนัอากาศยานท่ีใชก้บัเคร่ืองบินไอพน่ 
แบ่งเป็น 2 เกรด ไดแ้ก่ นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพน่พาณิชย ์ (Jet A-1) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินพาณิชยข์องสาย
การบินทัว่ไป และนํ้ามนัเคร่ืองบินไอพน่ทหาร (JP-8, JP-5) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินรบ เช่น เคร่ืองบิน 
ขบัไล่  

 นํ้ามนัเบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินท่ีใชเ้คร่ืองยนตล์ูกสูบ เช่น เคร่ืองบิน
ฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั 

 (4) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 
นํ้ามนัเตาเป็นนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีหนกัและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด นํ้ามนัเตาจดัเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัในภาคอุตสาหกรรม 

เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามร้อนสูง สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและ
หวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรับประเทศ
ไทย จดัแบ่งตามความหนืด และจุดไหลเท (Pour Point) ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ นํ้ามนัเตาใส (Light Fuel Oil: LFO) มีความหนืดไม่
เกิน 80 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC เหมาะสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการการเผาไหมท่ี้สะอาด    นํ้ามนัเตากลาง (Medium Fuel 
Oil: MFO) มีความหนืดไม่เกิน 180 cSt ท่ีอุณหภูมิ 50 oC เหมาะสาํหรับโรงงานขนาดปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ และนํ้ามนัเตา
หนกั (Heavy Fuel Oil: HFO) ความหนืดไม่เกิน 280 cSt ท่ีอุณหภมิู  50  oC  เหมาะกบัโรงงานท่ีมีเตาเผาขนาดใหญ่   
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 (5) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 
นํ้ ามันก๊าดเป็นนํ้ ามันสําเร็จรูป แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ชนิดใช้ให้ความร้อนและแสงสว่าง และชนิดใช้กับ

เคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองบิน นอกจากนั้น ยงัใชใ้นภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ใชใ้หค้วามร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสม
ในยาฆ่าแมลง นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  

(6) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวา่ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโพรเพนและ

ก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซหรือการกลัน่นํ้ ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนั จะมีสภาพเป็น
ของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใชใ้นการหุงตม้ในครัวเรือน และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากมี
คุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง่้ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ี ยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่า และสามารถใชแ้ทนนํ้ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะมีค่าออกเทนสูง ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียม
เหลวให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซหุงตม้ สถานีบริการก๊าซรถยนต ์ผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายให้กบัผูค้า้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

กลุ่มที ่2 ผลติภัณฑ์หล่อลืน่  หมายถึง นํา้มนัหล่อลืน่ และผลติภัณฑ์หล่อลืน่อืน่ ๆ  
หน่วยธุรกิจนํ้ ามนัผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนคุณภาพสูงในกลุ่มยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มเรือ

เดินสมุทร รวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้าํการคิดคน้และพฒันาสูตรเพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่ง
ไม่หยดุย ั้ง เพ่ือผูบ้ริโภคทั้งในภาคยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม เนน้การเป็นผูน้าํผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุด คุม้ค่าต่อการ
ใชง้านในเชิงพาณิชย ์ทั้งน้ีสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยขีอง ปตท. และบริษทัผูผ้ลิตสารเพ่ิมคุณภาพ (Additive) ชั้นนาํของโลก ได้
ร่วมมือกนัคิดคน้ พฒันา และทดสอบผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีดีท่ีสุดเพ่ือผูบ้ริโภค โดยทุกผลิตภณัฑ์ลว้น
ผา่นการรับรองมาตรฐานในระดบัสากล 
 
กลุ่มที ่3  ผลติภัณฑ์ค้าปลกี หมายถึง ผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิค้าปลกี  
 นอกเหนือจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน หน่วยธุรกิจนํ้ามนัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑค์า้ปลีก 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้ สร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหผู้บ้ริโภค หน่วย
ธุรกิจนํ้ามนัมีผลิตภณัฑค์า้ปลีกท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นการลงทุนเองและท่ีเป็นการลงทุนร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจ
ร้านคา้สะดวกซ้ือ 7-Eleven  ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ์  ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํธุรกิจ
ต่าง ๆ ในสถานีบริการ เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร    เป็นตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท. มีธุรกิจคา้ปลีกในสถานีบริการดงัน้ี 

 
      ธุรกิจ จาํนวน (แห่ง) 

ร้านคา้สะดวกซ้ือ 7-Eleven 936 

ร้านกาแฟ Café Amazon  634 

ร้านอาหาร 226 

ร้านคา้อ่ืน ๆ  240 

ธนาคาร (สาขา, ตู ้ATM) 574 

Car Care 31 

ProCheck  137 

ร้านยานยนตอ่ื์น 5 

Rest Area 4 

รวม 2,787 
                      ท่ีมา : ปตท. 
  

4.2.1.2 การจําแนกกลุ่มลูกค้าของหน่วยธุรกจินํา้มนั จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) กลุ่มขายปลีก หมายถึง กลุ่มลกูคา้สถานีบริการ (ผูแ้ทนจาํหน่าย) และผูบ้ริโภค 
(2) กลุ่มขายพาณิชย ์ หมายถึง กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัหรือองคก์รทั้งภาครัฐ (หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) และ

ภาคเอกชนท่ีซ้ือผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พ่ือดาํเนินธุรกิจ หรือใชเ้อง 
(3) กลุ่มขาย Supply Sales หมายถึง กลุ่มผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ตาม พ.ร.บ. การคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และฉบบัท่ี 2 

พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ ผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 และผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 10   

(1) กลุ่มขายปลีก 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนั
สําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัหล่อล่ืนรวมทั้งผลิตภณัฑ์คา้ปลีกในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทัว่
ประเทศ รวมทั้งรับผดิชอบการกาํหนดกลยทุธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีก และการวางเครือข่าย (Network) สถานีบริการ 
การปฏิบติัการ การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตวัแทน ดว้ยการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้สถานีบริการ ปตท. 
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบถว้นเหมาะสม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ ามนัจะเนน้การดาํเนินการขายผ่านสถานี
บริการเป็นหลกั โดยจดัจาํหน่ายผา่นช่องทางสถานีบริการ ปตท. รวม 1,180 แห่ง ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ ามนั คู่แข่งท่ี
สาํคญัในดา้นเครือข่ายสถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท. ไดแ้ก่ บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั เป็นตน้ 
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(2) กลุ่มขายพาณิชย ์

 ดาํเนินงานโดยสายงานการตลาดพาณิชยแ์ละต่างประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปและ
ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนใหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน สายการเดินเรือ หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ กลุ่มลูกคา้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ 

  การจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ สามารถแบ่งลกูคา้ออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงคมนาคม  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกล่มลูกคา้อ่ืน ๆ ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย อาทิเช่น 
นํ้ามนัเบนซิน  นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัหล่อล่ืน จาํนวนลกูคา้รวมประมาณ 1,300 ราย  

  การจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรม โดยจาํหน่ายตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ 
เช่น ผูป้ระกอบกิจการโรงงานผลิตเหลก็ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง และ
ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัท่ีจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นนํ้ ามนัเตา นํ้ ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียม
เหลว นอกจากน้ี ยงัมีการขยายตลาดไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์น ๆเพ่ิมเติม เช่น ยางมะตอย ถ่านหิน นํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) และ
เคมีภณัฑ์ เป็นตน้ ลูกคา้ในกลุ่มน้ี ปตท. จะลงทุนสร้างอุปกรณ์ในการเก็บสํารองหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ใหบ้ริการ รวมถึงแนะนาํการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั  จาํนวนลกูคา้รวมประมาณ 1,700 ราย  

การจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํหรับเคร่ืองบินต่างๆ เช่น Jet A-1, JP-8, JP-5, Avgas นํ้ามนัเตา  นํ้ามนัหล่อล่ืน และ
นํ้ามนัเรือ Bunker ท่ีเป็นท่ียอมรับจากสายการบินและสายการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานราชการ 
นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ามนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมิูและท่าอากาศยานดอนเมืองแลว้ ยงัจาํหน่ายและใหบ้ริการเติมนํ้ามนั
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภมิูภาคของประเทศไทย นอกจากน้ี ไดข้ยายการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ้ามนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ประเทศฮ่องกง และกมัพชูา และจาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัเตาและนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว สาํหรับเรือรบของกองทพั
ต่างประเทศอีกดว้ย 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและมีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง ปตท. มีคลงัก๊าซ 2 แห่ง และคลงัปิโตรเลียม(นํ้ ามนัและก๊าซ) 6 แห่ง มีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 4 แห่ง กระจายอยูต่ามภมิูภาคต่างๆ ของประเทศ มีความจุรวมประมาณ 110.4 พนัตนั มีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุง
ตม้ 1,176 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 165 แห่ง 

ในปี 2554   ปตท. สามารถครองส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงติดต่อกนัเป็นปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นผล
มาจากการมุ่งมัน่คิดคน้และพฒันาคุณภาพ  รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑ์นํ้ ามันหล่อล่ืนใหม่เข้าสู่ตลาด ปี 2554 เปิดตัว
นวตักรรมใหม่  Performa Super Synthetic Hybrid ซ่ึงเป็นนํ้ามนัหล่อล่ืนสังเคราะห์ 100% ระดบัพรีเม่ียม มาตรฐานสูงสุดของโลก 
API SN ท่ีออกแบบพิเศษ สาํหรับเคร่ืองยนตร์ะบบ HYBRID และเปิดตวันํ้ามนัเกียร์อตัโนมติัชนิดสังเคราะห์ PTT AUTOMAT 
CVT ท่ีออกแบบพิเศษสาํหรับระบบเกียร์อตัโนมติัประเภท CVT โดยเฉพาะ   

นอกจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แล้ว  หน่วยธุรกิจนํ้ ามันได้ขยายตลาดผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงไปยงั
ต่างประเทศแถบประเทศอาเซียน สําหรับผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน ไดข้ายตลาดไปจาํหน่ายในประเทศต่าง ๆ  อาทิเช่น จีน ฮ่องกง 
ไตห้วนั พม่า ลาว เวียดนาม กมัพูชา ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญ่ีปุ่น นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย เลบานอน อินเดีย บงัคลาเทศ และกรีซ 
นอกจากน้ี ในปี 2554 ไดมี้การขยายตลาดไปยงัประเทศ ยเูครน โรมาเนีย เอธิโอเปีย และสิงคโปร์ 
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(3) กลุ่มขาย Supply Sales 

 ดาํเนินการโดยสายงานปฏิบติัการจดัหาและคลงั รับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียม ให้กบักลุ่ม
ผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ตาม พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2550 ไดแ้ก่ผูค้า้นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ตามมาตรา 7 
และมาตรา 10 ผา่นเครือข่ายคลงันํ้ามนัและคลงัก๊าซของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในกลุ่มขายน้ีจะเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

โดยภาพรวมหน่วยธุรกิจนํ้ามนัมีส่วนแบ่งตลาด แยกตามชนิดผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 หน่วย: ร้อยละ 

 
ผลิตภณัฑ ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี  2554 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 38.6  40.4  39.7  

นํ้ามนัเบนซิน 29.5  30.3  31.5  

นํ้ามนัก๊าด 28.4  50.3  64.3  

นํ้ามนัเคร่ีองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 27.0  29.2  31.6  
นํ้ามนัเคร่ีองบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0  100.0  100.0  

นํ้ามนัเคร่ีองบินไอพน่แบบใบพดั (Avgas) 100.0  100.0  100.0  

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 29.9  31.1  32.1  
นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 0.0  0.0  0.0  

นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 51.7  57.9  63.8  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน /2 36.3  37.6  37.5  

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม    
 - ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 32.5  34.2  35.1  

 - รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  32.9  34.5 35.8  

 ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน 
 /1  ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
 /2 ไม่รวมนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน 
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4.2.1.3 โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 หน่วยธุรกิจนํ้ามนัมีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจดัจาํหน่ายแยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

 

การจดัจาํหน่าย 
 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

มูลค่าการ
จาํหน่าย 

ปริมาณการ
จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) (ลา้นลิตร) (ลา้นบาท) (ลา้นลิตร) (ลา้นบาท) (ลา้นลิตร) 

ผลติภณัฑ์           

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

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

- นํ้ามนัก๊าด 142 6 199 8 253 8 

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

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

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

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

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

รวมการจัดจําหน่าย 375,718 22,406 451,171 23,659 531,843 24,659 
ท่ีมา :   ปตท.  
/1    รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และรวมการจาํหน่ายในกลุ่มผลิตภณัฑค์า้ปลีก เป็นกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือเป็นการเพ่ิมรายได ้
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหธุ้รกิจ อาทิเช่น ธุรกิจร้านคา้สะดวกซ้ือ 7- Eleven ธุรกิจกาแฟ Café Amazon  ธุรกิจยานยนต ์ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเพ่ือทาํธุรกิจต่าง ๆ ในสถานี
บริการ  เช่น McDonald’s  A&W  KFC  S&P  Chester’s Grill   ธุรกิจธนาคาร   
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ตารางแสดงมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ยกตามกลุ่มลูกคา้ 
                

กลุ่มลูกค้า 
มูลค่าการจําหน่าย (ล้านบาท) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

- ตลาดคา้ปลีก 159,660 188,871 213,865 

- ตลาดพาณิชย ์      

- ตลาดรัฐวสิาหกิจและหน่วยราชการ 17,941 21,091 27,241 

- ตลาดอุตสาหกรรม 25,679 33,368 34,635 

- ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 38,937 51,992 71,780 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 15,302 17,210 19,063 

- ตลาดต่างประเทศ 11,182 11,274 13,202 

- ตลาดผูค้า้นํ้ ามนัมาตรา 7 107,017 122,936 146,761 

- ตลาดหล่อล่ืน*   4,429 5,296 

รวมการจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม 375,718 451,171 531,843 

ท่ีมา :    ปตท.  

              * ปตท. ไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์ร โดยแยกสายงานตลาดหล่อล่ืน ออกมาเป็นอีกสายงานหน่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  2553 

 

หน่วยธุรกิจนํ้ ามนั มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพ และการบริการตลอดจนสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูบ้ริโภคมาอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2554 หน่วยธุรกิจนํ้ามนัมีการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการ ตลอดจนการไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ท่ี
สาํคญัดงัน้ี 

การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการของหน่วยธุรกิจนํ้ามนั 

- ลงนามความร่วมมือกบั บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ในการดาํเนินการจดัสร้าง “Post Park” ซ่ึงจะเป็นสถานีบริการ
นํ้ามนัในรูปแบบใหม่ใหมี้ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัพ้ืนท่ีสวนป่า  มีพ้ืนท่ีใหบ้ริการร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีครบถว้นแห่งความเป็น PTT 
Life Station โดยนาํร่องพฒันาพ้ืนท่ีบริเวณไปรษณียไ์ทย สาํนกังานใหญ่ ริมถนนแจง้วฒันะ เป็นแห่งแรก 

- เปิดตวัสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. จุดพกัรถแหลมฉบงั กม. 98 (ขาเขา้) พร้อมโครงการหอ้งนํ้าเพ่ือนอ้ง Restroom 20 
เป็นแห่งท่ี 2 

- ธุรกิจ Café Amazon เปิดตวัแกว้ Amazon Bio Cup แกว้กาแฟยอ่ยสลายได ้100% กบั Concept “Go Green Everyday 
Everywhere” บรรจุภณัฑช์นิดใหม่ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มไปพร้อมกบั ปตท. โดยเร่ิมจาํหน่ายท่ี
ร้าน Café Amazon สาขา อาคาร Energy Complex เป็นท่ีแรก 

- ธุรกิจ Café Amazon  เปิดตวั Café Amazon Coaching Academy เพ่ือเป็นสถานท่ีในการฝึกอบรม เสริมสร้างทกัษะ 
ความรู้ ความชาํนาญ แก่ผูป้ระกอบการร้าน Café Amazon ตลอดจนสร้างความเป็นมาตรฐานในการใหบ้ริการเทียบเท่าระดบัสากล 
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- ธุรกิจ Café Amazon ไดรั้บรางวลั Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA) ซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
โดย Café Amazon สามารถควา้รางวลัมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ดีเด่นดา้นผลประกอบการ (Excellence Franchise Business 
Performance Award) เป็นปีแรก  

- เปิดตวั “The Amazon’s embrace” สาขาแรกท่ี Central Plaza Grand Rama 9 ชั้น 4 เพ่ือขยายตลาดกาแฟในระดบั 
Premium ในหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ 
 -  เปิดตวั iPhone Application “PTT Life Station” ใหผู้ใ้ช ้ iPhone สามารถทราบราคานํ้ามนัไดท้นัสถานการณ์ คน้หา
ขอ้มูลสถานีบริการนํ้ามนัพร้อมร้านคา้อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในสถานีบริการนํ้ามนักวา่ 1,300 แห่ง และสถานีบริการ NGV 
กวา่ 450 แห่งทัว่ประเทศ  
 -  เปิดตวั นํ้ามนัหล่อล่ืนสังเคราะห์ 100% ระดบัพรีเมียม มาตรฐานสูงสุดของโลก API SN ท่ีออกแบบพิเศษ สาํหรับ
เคร่ืองยนตร์ะบบ Hybrid โดยเฉพาะ เพ่ือช่วยเพ่ิมสมรรถนะและปกป้องเคร่ืองยนตดี์เยีย่มทุกช่วงการทาํงานแมใ้นสภาวะท่ี
เคร่ืองยนตต์อ้งมีการสตาร์ทบ่อยคร้ัง 

- เปิดตวันํ้ามนัเกียรตอ์ตัโนมติัชนิดสังเคราะห์ PTT AUTOMAT CVT ท่ีออกแบบพิเศษสาํหรับระบบเกียร์อตัโนมติั

ประเภท CVT โดยเฉพาะช่วยป้องกนัการสึกหรอของสายพานโลหะ 

รางวลัท่ีไดรั้บของหน่วยธุรกิจนํ้ามนั 
- ไดรั้บรางวลั “แบรนดสุ์ดยอด (Trusted Brand)” ระดบั Platinum ประจาํปี 2554 จากการโหวตของผูอ้่านนิตยสาร

Reader’s Digest ในหมวดสถานีบริการนํ้ามนั ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 และ ในหมวดผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

- ไดรั้บรางวลั Thailand’s Most Admired Brand ประจาํปี 2554 จากการจดัอนัดบัของนิตยสาร Brand Age ประเภท

สถานีบริการนํ้ามนัท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 และ ประเภทนํ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตท่ี์น่าเช่ือถือท่ีสุด ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

- ไดรั้บ 3 รางวลั “ธุรกิจยานยนตย์อดนิยม” ประจาํปี 2554 (TAQA Award 2011) ซ่ึงจดัโดยสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวลัท่ีไดรั้บเป็นรางวลัยอดนิยม ประเภทนํ้ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน และสถานีบริการ

นํ้ามนัเช้ือเพลิง  

- สถานีบริการ ไดรั้บรางวลัจากกรมธุรกิจพลงังาน ในโครงการ “ป้ัมคุณภาพ ปลอดภยั น่าใชบ้ริการ” ประจาํปี  2554  

แบ่งเป็นเหรียญทองระดบั 5 ดาว จาํนวน 201 แห่ง รางวลัเหรียญเงิน 159 แห่ง และรางวลัเหรียญทองแดง 81 แห่ง โดยไดรั้บรางวลั

เหรียญทองสูงสุดเป็นอนัดบั 1 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  
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4.1.3 ธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจินํา้มนั  

 ปตท. ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจนํ้ามนัผา่นบริษทัในเครืออ่ืนๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
นํ้ามนัอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

4.1.3.1 PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) 

PTT (Cambodia) Limited จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 ถือหุน้โดย ปตท. ร้อยละ 100 ทุนจดทะเบียน 20 ลา้น
เรียล ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศกมัพชูา  

PTTCL มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT (Lao) Company Limited ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
ใหแ้ก่ลกูคา้ในประเทศลาว 

(1) การจดัหา 

 จดัหานํ้ามนัสาํเร็จรูป และนํ้ามนัหล่อล่ืนโดยการซ้ือจาก ปตท. 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  PTTCL ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัในประเทศกมัพูชาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 และขยายการดาํเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีในกลุ่มธุรกิจคา้ปลีกบริษทัไดข้ยายจาํนวนสถานีบริการในประเทศกมัพชูา โดย ณ ส้ินปี 2554 บริษทั
มีสถานีบริการนํ้ามนัรวม 14 แห่ง 

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั PTTCL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน โดยเป็นผูบ้ริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด 

(4) การเงิน 

  ผลการดาํเนินงานของ PTT (Cambodia) Limited และบริษทัยอ่ย ปี 2552 - ปี 2554 มีดงัน้ี 
                                                                                     หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐ 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 98 142 234 
รายไดร้วม 98 142 235 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 95 139 232 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 3 3 3 
สินทรัพยร์วม 19 29 42 
หน้ีสินรวม 13 20 30 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6 9 12 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
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4.1.3.2 Subic Bay Energy Company Limited (SBECL) 

ปตท. ร่วมกบั Coastal Aruba Refining Company N.V. (Coastal) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนจาํนวน 4 บริษทั สัดส่วนในการถือ
หุน้ร้อยละ 50 : 50 โดยจดทะเบียนบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียม และเช่าคลงันํ้ามนัในเขต Subic Bay ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. ไดซ้ื้อหุน้จาก Coastal 
ทั้งหมด เน่ืองจากบริษทั Coastal มีนโยบายถอนตวัจากธุรกิจนํ้ามนัในต่างประเทศ 

ปตท. ไดป้รับโครงสร้างการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร โดยปัจจุบนัมีบริษทัยอ่ย 2 
บริษทั คือ บริษทั PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC) และ บริษทั PTT Philippines Corporation (PTTPC)  

(1) การจดัหา 

 จดัหานํ้ามนัสาํเร็จรูป และผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน โดยการซ้ือจาก ปตท. และ บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (PTTT) 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  กลุ่มบริษทัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่กลุ่มลูกคา้ สายการบิน อุตสาหกรรม ผูค้า้ส่ง 
และการขายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัภายใตช่ื้อ ปตท. ซ่ึงมีปริมาณการขายปี 2552 – ปี 2554 ดงัน้ี 

   หน่วย : ลา้นลิตร 
ลกัษณะธุรกจิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

นํ้ามนัอากาศยาน 204.62 211.05 163.92 
อุตสาหกรรม 264.08 512.22 263.77 
ผูค้า้ส่ง 404.62 344.70 210.75 
นํ้ามนัหล่อล่ืน 1.09 1.19 0.78 
ขายปลีก 73.13 83.68 73.65 
รวม 947.54 1,152.84 712.87 

 ทั้งน้ีในธุรกิจคา้ปลีกบริษทัไดข้ยายจาํนวนสถานีบริการนํ้ ามนัในประเทศฟิลิปปินส์ ณ ส้ินปี 2554 บริษทัมีสถานี
บริการทั้งหมด 48 แห่ง และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง 2 แห่ง 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั SBECL ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหารของ 
ปตท. ทั้งหมด  

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ SBECL และบริษทัยอ่ย ปี 2552 – ปี 2554 มีดงัน้ี 
                                                                                                  หน่วย : ลา้นเปโซ 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 22,743 32,420 27,685 
รายไดร้วม 22,832 32,636 27,742 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 22,792 32,428 27,277 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 40 208 465 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
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สินทรัพยร์วม 10,611 10,655 9,789 
หน้ีสินรวม 9,512 9,251 7,918 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,099 1,404 1,871 

 

4.1.3.3 บริษัท ปตท. ธุรกจิค้าปลกี จํากดั (PTTRB) 

บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั เป็นบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2550 ปัจจุบนัมี
ทุนจดทะเบียน 5.100 ลา้นบาท เพ่ือถือหุน้ในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกทั้งภายในและภายนอกสถานีบริการนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRM)  (เดิมคือบริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั 
(CTL)) เพ่ือดาํเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการนํ้ามนัและร้านสะดวกซ้ือ บริษทั ปตท. บริการธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRS) (เดิมคือ
บริษทั เจท็ จิฟฟ่ี ชอ็ปส์ จาํกดั (JJS)) เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการแรงงานแก่ PTTRM และบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั (TLBC) 
เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับจา้งผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืน 

การประกอบธุรกิจ  

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจสถานีบริการนํ้ามนัและธุรกิจคา้ปลีกทั้งในและนอกสถานีบริการนํ้ามนั ณ เดือนธนัวาคม 2554 มี
สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. รวม 146 แห่ง สถานีบริการ NGV 1 แห่ง และมีร้านสะดวกซ้ือ (Jiffy) 151 แห่ง (ในสถานีบริการนํ้ามนั 
ปตท. 146 แห่ง ในสถานีบริการนํ้ ามนั IRPC 1 แห่ง และนอกสถานีบริการ ปตท. 4 แห่ง คือ ณ อาคาร Energy Complex 2 แห่ง 
และ Jiffy Express ท่ีโครงการ นอร์ธ ปาร์ค และ Jiffy Kitchen ท่ี อาคาร 2 ปตท. สาํนกังานใหญ่) โดยมีสินคา้ Private Brand ใน
นาม “Kris” และดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นบุคลากรสาํหรับปฏิบติังานในสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. และร้านคา้ปลีกแก่ PTTRM 

(1) การจดัหา 

 จดัซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนจาก ปตท. สาํหรับสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือจดัซ้ือ ทั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง
และจากผูค้า้ส่ง โดยสินคา้ส่วนใหญ่ผา่นระบบศนูยก์ระจายสินคา้ของผูใ้หบ้ริการเอกชน (Distribution Center) 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท. ซ่ึงพฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยัมี
บริการเสริม ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งมีธุรกิจคา้ปลีกนอกสถานีบริการนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ นํ้ ามนั
เช้ือเพลิง ร้านสะดวกซ้ือ Jiffy ทั้งในและนอกสถานีบริการ ร้านสะดวกซ้ือ Joy ในสถานีบริการ NGV และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน        
เช่น สินคา้ Private Brand ร้านกาแฟ Café Amazon เป็นตน้ 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTRB ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. 3 
คน และผูแ้ทนจากกระทรวงการคลงั 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ PTTRB และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมบริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั)ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 32,127 37,397 40,660 
รายไดร้วม 32,347 37,698 41,011 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
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ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 32,234 37,609 40,904 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 113 89 108 
สินทรัพยร์วม 11,145 11,653 11,871 
หน้ีสินรวม 7,430 7,849 8,093 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,715 3,804 3,778 

4.1.3.4 Vietnam LPG Company Limited (VLPG) 

ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนกบั Petro Vietnam Gas Company (PVGAS) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติของประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวยีดนาม จดัตั้งบริษทัร่วมทุน Vietnam LPG Company Limited  ข้ึนเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2537 ทุนจดทะเบียน 
15,038,547 เหรียญสหรัฐโดยมีสัดส่วนการถือหุน้ระหวา่ง PVGAS และ ปตท. เป็น ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลาํดบั เพ่ือ
ดาํเนินธุรกิจบรรจุและจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือขายในประเทศเวยีดนาม  

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

(1) การจดัหา 

 บริษทัจดัหา LPG จากภายในประเทศเวียดนามโดยผา่น  PVGAS South  ส่วนการจดัหาถงับรรจุก๊าซ (Cylinder) นั้น
ทาํโดยการวา่จา้งบริษทัผูผ้ลิตถงัก๊าซเอกชน และมี External Inspector เป็นผูต้รวจสอบ 

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั VLPG แบ่งการขายออกตามกลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคและร้านคา้  อุตสาหกรรม และ Spot Sale โดยขนาด
ของถงัท่ีจาํหน่ายมีขนาด 12 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม และการขายเป็นแบบถงัใหญ่ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั VLPG ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร 
ปตท. จาํนวน 2 คน และ ตวัแทนจาก PVGAS South จาํนวน 3 คน 

 (4) การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของ VLPG ปี 2552 – ปี 2554 มีดงัน้ี 

                                                                                     หน่วย : ลา้นดองเวยีดนาม 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 526,563 813,759 1,163,335 
รายไดร้วม 544,777 839,087 1,174,538 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 523,842 826,343 1,144,803 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 20,935 12,744 29,735 
สินทรัพยร์วม 298,284 412,601 475,446 
หน้ีสินรวม 202,767 305,461 340,493 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 95,517 107,140 134,953 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 95 

4.1.3.5 บริษัท ไทยลู้บเบลน็ดิง้ จํากดั (TLBC) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั เป็นบริษทัท่ีถือหุน้โดย ปตท. สัดส่วนร้อยละ 48.95 กบั บริษทั ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั 
สัดส่วนร้อยละ 51.05 จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  18  กุมภาพนัธ์  2540  เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการผสมและบรรจุผลิตภณัฑ์
หล่อล่ืน มีทุนจดทะเบียน 286 ลา้นบาท  

 บริษทัมีโรงผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ในการผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนตลอดจนการบรรจุผลิตภณัฑ์และ
บรรจุหีบห่อท่ีทนัสมยั มีระบบควบคุมท่ีสามารถติดตามการทาํงานไดใ้นทุกขั้นตอน โรงงานไดรั้บการออกแบบใหส้ามารถทาํการ
ผสมนํ้ ามนัหล่อล่ืนคุณภาพสูง ตลอดจนการบรรจุผลิตภณัฑ์ลงในภาชนะขนาดเลก็ไดใ้นอตัรา 33.8  ลา้นลิตรต่อปีดว้ย 1 กะการ
ทาํงานต่อวนัและ 230 วนัต่อปี รวมทั้งติดตั้ง Loading Arm เพ่ือทาํการจ่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนทางรถยนต ์ ปัจจุบนับริษทัสามารถผลิต
นํ้ามนัหล่อล่ืนไดม้ากกวา่ 100 ชนิดและความหลากหลายของบรรจุภณัฑ ์(SKU) มากกวา่ 200 SKU  

 (1) การจดัหา 

 วตัถุดิบท่ีใชป้ระกอบดว้ยนํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานท่ีส่งมาโดยทางรถยนต์จากบริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (TLB) และ 
สารเพ่ิมประสิทธิภาพ (additives) มีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ โดยผูว้่าจา้งผสม/บรรจุ เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบทั้งนํ้ ามนัหล่อล่ืน
พ้ืนฐานและ additives รวมทั้งการกาํหนดสูตรการผสมนํ้ามนัหล่อล่ืนตามชนิดผลิตภณัฑใ์หก้บั TLBC  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัรับจา้งผสมและบรรจุนํ้ามนัหล่อล่ืนใหแ้ก่ลกูคา้  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั TLBC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 6 คน เป็นผูบ้ริหารของ ปตท. 
ทั้งหมด 

 (4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ TLBC ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
  หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 128 130 133 
รายไดร้วม 136 137 142 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 111 116 112 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 25 21 29 
สินทรัพยร์วม 704 604 509 
หน้ีสินรวม 387 285 177 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 318 319 332 
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4.1.3.6 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (KPL) 

บริษทัร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. จดัตั้งบริษทัข้ึนวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2542 โดย ปตท. ไดจ้ดัตั้งบริษทัร่วมกบั
บริษทั Keloil Bottling Sdn. Bhd. ในอตัราส่วน 40 : 60 ตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในประเทศมาเลเซีย 
โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย เรียกชาํระแลว้ 5.4 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 

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

(1) การจดัหา 

 จดัหา LPG จาก ปตท. และผูค้า้ในประเทศมาเลเซีย 

 

 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์LPG เป็น 2 ประเภท คือ แบบถงัท่ีบรรจุเพ่ือการขายปลีก  (Cylinder) และแบบถงั
ใหญ่ (Bulk)  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั KPL ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน (เป็นตวัแทนจากปตท. 
จาํนวน 4 คน และตวัแทนจาก Keloil Bottling Sdn. Bhd. จาํนวน 6 คน)  

 (4) การเงิน 
  ผลการดาํเนินงานของ KPL ปี 2552 - ปี 2554 มีดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นริงกิต 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 49 76 94 
รายไดร้วม 50 78 95 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 51 80 98 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (2) (2) (3) 
สินทรัพยร์วม 42 42 34 
หน้ีสินรวม 40 43 38 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2 (1) (4) 

 

4.1.3.7 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จํากดั (THAPPLINE) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั จดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2534 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 8,749 
ลา้นบาท โดยเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัในประเทศไทย มี ปตท. ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 33.19 
เพ่ือใหบ้ริการขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  
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(1) ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ปัจจุบนัระบบท่อส่งนํ้ามนั Thappline ประกอบดว้ย 3 เส้นทางหลกัคือ 

 ระบบท่อส่งนํ้ามนัศรีราชา-สระบุรี มีความยาวทั้งส้ิน 255 กิโลเมตร สามารถขนส่งนํ้ามนัได ้26,000 ลา้นลิตรต่อปี มี
เส้นทางเร่ิมตน้จากสถานีส่งนํ้ามนัตน้ทางศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจะรับนํ้ามนัจากโรงกลัน่นํ้ ามนัเอสโซ่  โรงกลัน่
นํ้ามนัไทยออยล ์ คลงันํ้ามนัของ ปตท. และคลงันํ้ามนัของบริษทั ชลบุรี เทอร์มินลั จาํกดั (BP/Q8) ไปยงัปลายทางท่ี
คลงันํ้ามนัลาํลกูกาและสระบุรี  

 ระบบท่อส่งนํ้ ามนัอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการไดข้ยายระบบท่อจากคลงันํ้ ามนัลาํลูกกาไปยงัท่าอากาศยาน
สุวรรณภมิู ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร สามารถส่งนํ้ามนัอากาศยานไดป้ริมาณ 3,000 กวา่ลา้นลิตรต่อปี 

 ระบบท่อส่งนํ้ามนัมาบตาพุด - ศรีราชา เป็นการไดข้ยายระบบท่อส่งนํ้ามนัจากศรีราชาไปเช่ือมต่อยงัโรงกลัน่นํ้ ามนั
ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
จาํกดั ท่ีจงัหวดัระยองมีความยาวท่อประมาณ 67 กิโลเมตร สามารถขนส่งนํ้ามนัไดป้ระมาณ 7,200 ลา้นลิตรต่อปี  

 

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทัใหบ้ริการการขนส่งนํ้ามนัทางท่อแก่ผูค้า้นํ้ามนัในประเทศไทย โดย Thappline มีคลงันํ้ามนั 2 แห่ง ท่ีอาํเภอลาํ
ลูกกา จงัหวดัปทุมธานี และท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการจ่ายนํ้ ามนัไปยงัปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีท่อแยกไปยงัคลงันํ้ามนัของบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ท่ีบริเวณ
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  

 (3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั THAPPLINE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน เป็นผูบ้ริหาร
ของปตท. 3 คน และเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานของรัฐบาลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจาก ปตท. 1 คน และเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นอ่ืน 7 
คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ THAPPLINE ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,719 2,696 2,922 
รายไดร้วม 2,746 2,744 2,968 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) 2,388 2,437 2,487 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 358 308 481 
สินทรัพยร์วม 31,072 31,131 28,787 
หน้ีสินรวม 6,367 6,119 3,345 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 24,704 25,012 25,441 
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4.2.2  หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

 ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ย การจดัหา การนาํเขา้ การส่งออก และการคา้ระหว่าง
ประเทศ ครอบคลุมผลิตภณัฑต่์างๆ ไดแ้ก่ นํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (ไม่รวมผลิตภณัฑ์
พลาสติก) ตวัทาํละลายและเคมีภณัฑ์ รวมทั้ง การจดัหาการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ
ให้แก่บริษทัภายในกลุ่ม ปตท. และการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจภายนอก โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือสร้างความมัน่คงทาง
พลงังานใหก้บัประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บักลุ่ม ปตท. 

 ดว้ยธุรกรรมทางการคา้ของหน่วยธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนิน
ธุรกิจ ทั้งจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนั ความน่าเช่ือถือของคู่คา้ ความปลอดภยัในการขนส่ง รวมถึงภยัธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึน 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศจึงกาํหนดใหมี้ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้นและเทียบเท่าบริษทันํ้ามนั
ชั้นนาํในต่างประเทศ  ในดา้นการบริหารความเส่ียงดา้นราคาจะมุ่งเนน้การลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั ผา่นการ
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ดและการใชเ้คร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงราคาท่ีเหมาะสม อาทิเช่น การซ้ือ
ขายในตลาดล่วงหนา้และตลาดอนุพนัธ์ เป็นตน้ ในดา้นการควบคุมความเส่ียงดา้นธุรกรรม มีการใชร้ะบบ Trading Control System 
(TCS) ซ่ึงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีทาํให้ฝ่ายควบคุมความเส่ียง สามารถตรวจสอบขอ้มูลและรายละเอียดของทุกๆ ธุรกรรม
ทางการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากฝ่ายปฏิบติัการได ้นอกจากน้ี มีการควบคุมความเส่ียงดา้นผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน
จากการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยการจัดหาและควบคุมการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ขอ้กาํหนดในระดบัสากล 

 หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ไดจ้ดัตั้งบริษทัและตวัแทนในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการขยายตลาด
การคา้สากลและมุ่งไปสู่การเป็นผูน้าํธุรกิจการคา้ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในระดบัสากล ไดแ้ก่ บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (PTT 
International Trading Pte.Ltd: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษทั PTT International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ และสาํนกัตวัแทนในเมืองกวางเจา (PTT International Trading Guangzhou Representative) ประเทศจีน โดยมีธุรกรรม
การคา้มากกวา่ 50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภมิูภาคทัว่โลก  
 

4.2.2.1 ลกัษณะของสินค้าและผลติภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการคา้ระหวา่งประเทศ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

4.2.2.1.1 นํ้ามนัดิบ (Crude oil) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของอินทรีย
สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภมิูใตพ้ื้นผวิโลก ในประเทศไทยมีแหล่ง
นํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํข้ึนมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ
ตอ้งการนํ้ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย ดงันั้นจึงตอ้งนาํเขา้นํ้ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน
ตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอมาน อิรัก คูเวต ซาอุดิอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ามนัดิบจากกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน รวมถึงนํ้ามนัดิบจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น รัสเซีย อาเซอร์ไบจนั และ
แอฟริกาใต ้เป็นตน้ 

4.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 คอนเดนเสทหรือก๊าซธรรมชาติเหลว  เป็นก๊าซธรรมชาติท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซเม่ืออยูใ่ตดิ้นภายใตค้วามดนั  แต่จะเปล่ียน
สถานะเป็นของเหลวเม่ือถูกนาํข้ึนมาอยูบ่นผิวดิน ถือวา่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทท่ีประเทศไทยใช้
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ในปัจจุบนันั้นไดจ้ากการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศกวา่ร้อยละ 75 และท่ีเหลือนาํเขา้มาจากต่างประเทศ ปัจจุบนัโรงกลัน่นํ้ ามนั
ไดใ้ชค้อนเดนเสทมากลัน่โดยตรงหรือผสมกบันํ้ามนัดิบเพ่ือใชก้ลัน่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดน้ั้นจะเหมือนกบัการกลัน่ดว้ยนํ้ามนัดิบชนิดเบา  

4.2.2.1.3  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Oil Refined Product) 

1. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 
(Aviation Fuel) นํ้ามนัดีเซล (Gasoil) นํ้ามนัเตา (Fuel oil) 

2.     นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ VGO, Decant oil, LSWR เป็นตน้ 
3.    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 

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

4.2.2.1.4  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

1.    Feedstock By-Product ไดแ้ก่ Naphtha, Pygas, Condensate Residue 
2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มโอเลฟินส์ ไดแ้ก่ Ethylene, Propylene 
3. ผลิตภณัฑก์ลุ่มอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, Orthoxylene, Paraxylene, Cyclo hexane  
4. เคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ MTBE, Acetone, Ethanol, Ammonia 

4.2.2.2 การจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ของหน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ (International Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ จาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
4.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 
4.2.2.2.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป 
4.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

4.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งการจดัหา นาํเขา้ การคา้นอกประเทศ ท่ีเก่ียวกบันํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท ทั้งจาก
แหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กบัโรงกลัน่ทั้งในและนอกประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์หาโอกาสทางการคา้ การ
แลกเปล่ียน (Physical Swap) การจา้งกลัน่ (Processing) นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกาํไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้ง
การดูแลใหมี้การใชน้ํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยา่งคุม้ค่า  

 (1) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil) 
จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ ามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดัและมีสถานะเป็นผูน้าํเขา้นํ้ ามนัดิบ ดงันั้น 

นํ้ามนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยปัจจุบนั ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศจากแหล่งนํ้ามนัดิบ 
ต่างๆ ไดแ้ก่ สิริกิต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญา้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ 
(วิเชียรบุรี) นาสนุ่นตะวนัออก (เอน็เอสอี) ปัตตานี จสัมิน ทานตะวนั เบญจมาศ บวัหลวง และสงขลา โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามนัดิบ
ในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บสัมปทานต่างๆ และจาํหน่ายนํ้ามนัดิบดงักล่าวใหก้บัโรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจาก
ส่วนต่างราคา (Margin)  

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากแหล่งต่างประเทศ (International Crude Oil) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบใหโ้รงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท. ถือหุ้น และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งให้บางส่วน 

โดยโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหานํ้ ามนัดิบและคอนเดนเสทให้ทั้งหมดไดแ้ก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จาํกดั) มหาชน และ
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP)  ส่วนโรงกลัน่ท่ี ปตท. จดัหาให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไดแ้ก่ บริษทั สตาร์ 
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ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  (SPRC) ซ่ึง ปตท.จดัหาใหป้ระมาณร้อยละ 36.00 และจดัหาใหบ้ริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) 
(TOP) ประมาณร้อยละ 49.10  รวมทั้งบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) ประมาณร้อยละ 38.51 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถ
ขายไดม้ากกวา่สัดส่วนการถือหุน้ และอาจขายนํ้ามนัดิบและขนส่งใหก้บัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุน้ ข้ึนอยูก่บัการเสนอราคา 
การประมูล และเง่ือนไขทางการคา้ต่างๆ 

นอกจากการจดัหานํ้ ามนัดิบต่างประเทศเพ่ือนาํเขา้มาผลิตในประเทศไทย แลว้ ปตท. ไดมี้การจดัหานํ้ ามนัดิบ
ต่างประเทศเพ่ือการคา้ระหวา่งประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ธุรกรรม Out-Out Trading โดยเป็นการจดัหานํ้ามนัดิบจากประเทศผูผ้ลิตทัว่
โลก แลว้ส่งไปขายยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีความตอ้งการ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบเพ่ือนาํเขา้ใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูคิ่ดเป็นปริมาณทั้งส้ินเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณความตอ้งการนํ้ามนัดิบเพ่ือการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 5 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงัทาํหนา้ท่ีเป็น 
Marketing Arm ใหก้บั ปตท.สผ. สาํหรับนํ้ามนัดิบในต่างประเทศท่ี ปตท.สผ. เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรับราคาขายใหโ้รงกลัน่ในประเทศเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกค่าดาํเนินการตามกลไกตลาด 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท (Condensate) 
ปตท. เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทใหโ้รงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี 

PTTGC ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นสายอะโรเมติกส์ท่ีใช้คอนเดนเสทเป็นวตัถุดิบใน
กระบวนการผลิต โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บสัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน 
(ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวกค่าดาํเนินการ อยา่งไรกต็าม หาก
ปริมาณคอนเดนเสทท่ี PTTGC ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขาย
ใหแ้ก่โรงกลัน่นํ้ ามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์และโรงกลัน่บางจาก  
หรือหากคอนเดนเสทในประเทศไม่เพียงพอ จะมีการนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เช่น พม่า และฟิลิปปินส์ เป็นตน้ 

 

ปริมาณการจัดหานํา้มันดบิและคอนเดนเสทของ ปตท. 

 หน่วย : ลา้นบาร์เรล 
 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 29.0 9.6 33.0 10.6 28.2 9.5 
คอนเดนเสทในประเทศ 26.7 8.8 29.0 9.4 29.3 9.9 
นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 170.4 56.5 166.2 53.7 159.5 54.0 
นาํเขา้คอนเดนเสท 12.3 4.1 13.7 4.4 15.8 5.4 
การคา้นํ้ามนัดิบ/คอนเดน
เสทระหวา่งประเทศ 

63.3 21.0 67.8 21.9 62.8 21.2 

รวมทั้งส้ิน 301.7 100.0 309.7 100.0 295.6 100.0 

                         ท่ีมา : ปตท. 

4.2.2.2.2  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และการคา้ระหวา่งประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป และ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะห์หาโอกาสในการทาํการคา้ การแลกเปล่ียน 
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(Physical Swap) นํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากโรงกลัน่ในประเทศ ทั้งใน
ส่วนท่ี ปตท. ถือหุน้อยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ PTTGC โรงกลัน่ SPRC  และโรงกลัน่ IRPC โดยการเจรจาขอซ้ือตรง
จากโรงกลัน่หรือการเขา้ประมูลซ้ือ และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุ้น ไดแ้ก่บริษทั Rayong Purifier เพ่ือนาํไปส่งออกในตลาด 
รวมถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํ Location Swap และการทาํ Blending เป็นตน้ นอกจากน้ียงัดาํเนินการนาํเขา้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใชใ้นประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนสูง และการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ท่ีเป็น
ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั ปตท. มีศกัยภาพในการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปไปยงัทุกภูมิภาคทัว่โลก 
โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

4.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบสาํหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และดาํเนินการคา้ (Trading) และการตลาด
ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ (By-Products) จากโรงงานปิโตรเคมี โดย
ครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามนั 

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัสายอะโรมาติกส์ของ PTTGC ไดแ้ก่ Benzene, Toluene, Mixylene, 
Orthoxylene, Paraxylene โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของ PTTGC และทาํการขายใหก้บัโรงงานปิโตรเคมีใน
ประเทศ รวมถึงหากผลิตภณัฑเ์หลือเกินความตอ้งการ จะทาํการส่งออกสู่ตลาดโลก นอกเหนือจาก PTTGC ปตท. ยงั เพ่ิมโอกาส
ทางการคา้โดยเขา้ไปประมูลซ้ือผลิตภณัฑจ์าก PTTGC และบริษทัอ่ืนๆ เพ่ือส่งออกไปยงัลกูคา้ในตลาดโลก 

4.2.2.3 สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

 ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
4.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั 
4.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ 

4.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั (Oil Price Risk Management) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียงราคา เพ่ือรับผิดชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงราคาจากการธุรกรรม
การคา้ การกลัน่ การผลิต ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ทั้งการคา้ในประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศให้กบั 
ปตท. รวมทั้งบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการทาํ
การคา้และความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ Option เพ่ือ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท. นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมใน
ตลาดโลกของ ปตท. โดยศึกษา วเิคราะห์แนวโนม้ราคา สถานการณ์ตลาดนํ้ามนัทัว่โลก ทั้งปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก และ
ปัจจยัทางเทคนิค สนบัสนุนหน่วยงานซ้ือขายนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

4.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศเป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ โดย
รับผิดชอบการจดัหาเรือขนส่ง และบริหารจดัการเรือ Time Charter การนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ นํ้ ามนัเช้ือเพลิง ผลิตภณัฑพิ์เศษ 
และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ของหน่วยงานภายใน ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. รวมถึงหน่วยงานภายนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งในและ
นอกประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   
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4.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าระหว่างประเทศ  (International Trading)  

ปี 2554 หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศมีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 1,343,013 ลา้นบาท   

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกจิการค้าระหว่างประเทศแยกตามผลติภัณฑ์ 

ผลติภณัฑ์ 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 

มูลค่าการ
จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ
จําหน่าย 

(ล้านลติร) 
ธุรกิจการคา้ระหวา่งประ เทศ       
- นํ้ามนัดิบ 564,697    41,727 661,132 

 
41,928 841,676 39,683 

- คอนเดนเสท 81,981 
  

6,240 
  

112,933 
 

7,312 
 

155,910 7,422 

- นํ้ามนัสาํเร็จรูป  116,848 
 

8,761 
 

180,318 
 

11,463 
 

233,116 11,358 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 62,997  3,579 68,606 
 

2,972 
 

112,311 4,221 

รวมธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 826,523 
   

60,307 1,022,989 
 

63,675 
 

1,343,013 62,684 

                 ท่ีมา: ปตท. 

 

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

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT) จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 
2543 ท่ีประเทศสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 6,100,000 เหรียญสิงคโปร์  ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ 100% มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นตวัแทนของ 
ปตท.ในการทาํธุรกรรมการคา้ระหวา่งประเทศ และขยายขีดความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ Out-Out Trading 

บริษทั PTTT มีหนา้ท่ีรับผดิชอบการทาํการคา้ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การคา้พลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.  โดยในระยะแรกมุ่งเน้นการจดัหาผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมให้แก่บริษทัในเครือ ปตท.ท่ีอยู่ในต่างประเทศ การจาํหน่ายนํ้ ามนัเติมเรือในตลาดสิงคโปร์และมาเลเซีย การเป็น 
Trading Arm ให ้ปตท.ในการแสวงหาแหล่งวตัถุดิบและตลาดใหม่ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค  และต่อมาขยายธุรกิจไปสู่การเก็บ 
ผสมและจดัจาํหน่ายนํ้ามนั และการคา้สากลเตม็รูปแบบ (Fully Trading) 

บริษทั PTTT มีบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ PTT International Trading DMCC (PTTTDMCC) สาํนกังานตั้งอยูท่ี่เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดาํเนินธุรกิจจดัหาและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม มุ่งเน้นธุรกรรมแถบตะวนัออกกลางและ
แอฟริกา และมีสาํนกังานตวัแทน 1 แห่ง คือ สาํนกังานตวัแทนเมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading 
Representative, Guangzhou (PTTTGZ)) ทาํหนา้ท่ีประสานงานการคา้และขอ้มูลทางการตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ภมิูภาคใกลเ้คียง 
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 (1) การจดัหา  

 จดัหานํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสําเร็จรูป และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภณัฑ์อ่ืนและโภคภณัฑ์ (Commodity) ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการคา้พลงังาน จากประเทศต่างๆทัว่โลก อาทิ ภมิูภาคเอเชีย กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 

(2) การคา้ระหวา่งประเทศ 

 มุ่งเนน้การคา้นํ้ ามนัดิบ นํ้ ามนัสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และรวมถึงผลิตภณัฑโ์ภคภณัฑต่์างๆ (Commodities) 
แถบประเทศเอเชียเป็นหลกั โดยมีการเก็บผลิตภณัฑ์ดงักล่าว และบริหารความเส่ียงธุรกิจการผสมนํ้ ามนั (Blending) เพ่ือให้ได้
คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ เนน้การผสมนํ้ ามนัเตาเพ่ือเติมเรือจาํหน่ายในตลาดสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากน้ี มีขยาย
การดาํเนินธุรกิจปิโตรเลียมไปสู่ภมิูภาคอ่ืน อาทิ การจดัหานํ้ามนัดิบจากตะวนัออกกลาง แอฟริกา และการคา้ถ่านหิน 

 (3) การบริหาร 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั PTTT ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผูบ้ริหาร ปตท. 4 คน และผูแ้ทน
จากกระทรวงการคลงั 1 คน 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั PTTT และบริษทัยอ่ย ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

 
                                                                    หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐ 

งบรวม ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,025 3,191 4,929 
รายไดร้วม 2,028 3,193 4,930 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) (2,012) (3,193) (4,915) 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 15.16 (0.30) 14.88 
สินทรัพยร์วม 321.0 900.7 389.5 
หน้ีสินรวม 317.7 897.4 358.5 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 17.4 17.1 32.0 
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4.2.3 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมแีละการกลัน่  

ปตท. ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นบริษทัในเครือซ่ึง ปตท. มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 
Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท. เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี หน่วยธุรกจิการกลัน่ 
1. บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 
3. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 
4. บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 
5. บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั 
6. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกดั 
7. บริษทั  พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง  จาํกดั   
8. บริษทั พีทีที แทง้ค ์เทอร์มินลั จาํกดั 
9. บริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
2. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
3. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  
4. บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
5. บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั 
 

4.2.3.1 หน่วยธุรกจิปิโตรเคมี 

4.2.3.1.1 บริษัท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน)  (PTTGC) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมบริษทัตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ระหวา่งบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท. อะโรเม
ติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรั้บมาซ่ึง
ทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 48.92 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 51.08   เพ่ือ
กา้วข้ึนเป็นแกนนาํของธุรกิจเคมีภณัฑ ์(Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท.  

ภายหลงัจากการควบรวมบริษทัระหว่าง PTTAR กบั PTTCH แลว้นั้น บริษทัใหม่จะคงไวซ่ึ้งกิจการเดิมของทั้งสอง
บริษทั ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัตามประเภทของธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่ม 1 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

 ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์และสาธารณูปการ โดยมีกาํลงัการผลิตติดตั้งของโอเลฟินส์รวม 2,888,000 ตนั
ต่อปี แยกเป็น เอทิลีน 2,376,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีน 512,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิสโซลีน มิกซ์ซี 4 เทลก๊าซ (Tailgas) แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) 
และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยงัผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าใชใ้นอุตสาหกรรม 

  ธุรกิจผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง โดยมีกําลังการผลิตผลิตภัณฑ์อะโรเม 
ติกส์รวม 2,259,000 ตนัต่อปี แยกเป็น พาราไซลีน 1,195,000 ตนัต่อปี เบนซีน 662,000 ตนัต่อปี ไซ
โคลเฮกเซน 200,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 66,000 ตันต่อปี โทลูอีน 60,000 ตันต่อปี และ 
มิกซ์ไซลีนส์ 76,000 ตนัต่อปี  

 ธุรกิจผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ โดยมีกาํลงัการผลิต แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก ไดแ้ก่ เม็ด
พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) 800,000 ตนัต่อปี เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความ
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หนาแน่นตํ่า (LDPE) 300,000 ตนัต่อปี เมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (LLDPE) 
400,000 ตนัต่อปี และ เมด็พลาสติกโพลีสไตรีน (PS) 90,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภณัฑ์เอทิลีนออกไซด์ โดยมีกาํลงัการผลิตดงัน้ี เอทิลีนออกไซด์ (EO) 85,000 ตนัต่อปี  
เอทิลีนไกลคอล (EG) 395,000 ตนัต่อปี เอทานอลเอมีน 50,000 ตนัต่อปี แฟตต้ีแอลกอฮอลอี์ทอก 
ซีเลท 50,000 ตนัต่อปี 

 ธุรกิจผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ โดยมีกาํลงัการผลิต แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ เมทิล 
เอสเทอร์ 200,000 ตนัต่อปี แฟตต้ีแอลกอฮอล ์130,000 ตนัต่อปี กลีเซอรีน 102,000 ตนัต่อปี แฟตต้ีเอ
สิด 310,000 ตนัต่อปี และโอลีโอเคมีชนิดพิเศษ 40,000 ตนัต่อปี  

 กลุ่มผลิตภณัฑช์นิดพิเศษ (High Volume Specialty) โดยมีกาํลงัการผลิตดงัน้ี ฟีนอล 200,000 ตนัต่อ
ปี อะซีโตน 124,000 ตนัต่อปี และ บิสฟีนอลเอ 150,000 ตนัต่อปี 

 กลุ่ม 2 ธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป 

 ดาํเนินการกลัน่นํ้ ามนั และจดัหาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูป โดยมีกาํลงัการกลัน่นํ้ ามนัดิบ และ
คอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั และสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมคุณภาพสูงไดห้ลายประเภท
ดว้ยกาํลงัการผลิตรวม 228,000 บาร์เรลต่อวนั ไดแ้ก่ นํ้ ามนัสําเร็จรูปชนิดเบา ประกอบดว้ย ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) แนฟทาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นํ้ ามนัสําเร็จรูปก่ึงหนกัก่ึงเบา ประกอบดว้ย นํ้ ามนัอากาศยาน 
นํ้ามนัดีเซล และนํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดหนกั ประกอบดว้ย นํ้ามนัเตา 

 กลุ่ม 3 ธุรกิจการใหบ้ริการและอ่ืนๆ 

 สาธารณูปการ ประกอบดว้ย ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าใชใ้นอุตสาหกรรม 

 งานบริการเกบ็และขนถ่ายผลิตภณัฑ ์

โรงงานของ PTTGC คงไวซ่ึ้งโรงงานเดิมของทั้งสองบริษทั โดยโรงงานเดิมของ PTTAR และ PTTCH ตั้งอยูใ่นเขตนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอน็จีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟฟิเนท 

ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตส้ัญญา
ซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภณัฑภ์ายในบริษทั 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ นํ้ ามนัดิบ ซ่ึงนาํเขา้จาก
ภายนอกประเทศ และคอนเดนเสทจากทั้งในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศบางส่วน  โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบให ้
PTTGC ตาม สัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2552 
ตามชนิดและปริมาณท่ี PTTGC กาํหนด ดว้ยราคาตลาดสําหรับคอนเดนเสท ปตท.ทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบั 
PTTGC โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสท อิงกบัตะกร้าราคานํ้ามนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices) 

(2) การจดัจาํหน่าย 
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มโอเลฟินส์ PTTGC มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง 

ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูถื้อหุน้หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุน้ของบริษทั ทั้งน้ี PTTGC ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษทั ปิโตร
เคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  
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ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE นั้น PTTGC ไดท้าํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (Domestic Agent) และทาํ
สัญญากบัคู่คา้สากล (International Trader) เพ่ือจาํหน่ายเม็ดพลาสติก HDPE ภายใตเ้คร่ืองหมายทางการคา้ “InnoPlus” โดย 
PTTGC ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผ่านบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั (PTTPM) ซ่ึง เป็นบริษทัร่วมทุน
ระหวา่ง PTTGC ปตท. และ IRPC ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเพ่ือดาํเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ท่ีผลิต
โดยบริษทัในกลุ่ม ปตท. 

ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป PTTGC ไดจ้าํหน่ายตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Product Offtake Agreement) โดย ปตท. 
จะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก PTTGC ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามกาํลงัการผลิตในปัจจุบนั 
ดว้ยราคาตลาดในประเทศ  และ ปตท.จะรับซ้ือผลิตภณัฑจ์าก Reforming Complex และ Upgrading Complex ของ PTTGC ร้อยละ 
100 ของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ PTTGC ผลิตไดจ้ากหน่วยน้ี  

 ผลิตภณัฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภณัฑ์หลกัทั้งหมดจาํหน่ายผ่าน ปตท. ภายใตส้ัญญาระยะยาว โดย ปตท. ทาํสัญญา
ระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์ของ PTTGC  และให ้PTTGC เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลกูคา้  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการของ PTTGC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นผูบ้ริหารของ 

ปตท. จาํนวน 4 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร
ของ PTTGC ซ่ึงรวมถึงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTAR และ PTTCH ก่อนการควบรวมกิจการ ในปี 2552 –  ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 
 PTTAR PTTCH 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554/2 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554/2 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 225,299 273,767 275,852 86,029 101,087 116,981 
รายไดร้วม 230,198 277,312 277,795 87,227 104,549 119,767 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 221,037 270,969 268,601 79,947 93,808 100,610 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 9,162 6,343 9,194 6,802 10,290 18,762 
สินทรัพยร์วม 154,609 153,266 161,254 160,251 168,062 183,233 
หน้ีสินรวม 94,292 90,234 94,187 59,158 60,058 64,281 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 60,317 63,032 67,067 101,093 107,963 118,952 
อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ)       
หน่วยการกลัน่/3 102 100 90/8 - - - 
อะโรเมติกส์ (BTX) /4 82 85 88/8 - - - 
โอเลฟินส์/5 - - - 92 71 80/8 
HDPE/6 - - - 106 93 95/8 
LLDPE/6 - - - - 64 89/8 
LDPE/6 - - - - - 55/8 
MEG/7 - - - 100 79 68/8 
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 /1 กาํไร/(ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม PTTCH (ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม  ปี 2552 = 479 ลา้นบาท / ปี 2553 = 450 

ลา้นบาท) / 1 ม.ค.-18 ต.ค. ปี 2554 = 394 ลา้นบาท) 
 /2 PTTCH และ PTTAR เป็นขอ้มูลงบการเงินสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. – 18 ต.ค. 2554 
 /3 กลุ่มการกลัน่นํ้ามนั ปี 2554 โรงกลัน่นํ้ ามนัหยดุซ่อมบาํรุง ไตรมาส 1 เป็นเวลา 47 วนั  
 /4 กลุ่มอะโรเมติกส์ ปี 2554 โรงอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 หยดุปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเป็นเวลา 12 วนั (20 มิ.ย.-1 ก.ค.)  และโรงอะโรเมติกส์

หน่วยท่ี 2 หยดุฉุกเฉินเป็นเวลา 3 วนั (ระหวา่งวนัท่ี15-17 ส.ค.) จากปัญหาทางเทคนิคของผูใ้หบ้ริการไฟฟ้า และไอนํ้า และ หยดุจากปัญหาทาง
เทคนิคระหวา่งวนัท่ี16 วนั (12-27 ธ.ค.)  

 /5 กลุ่มโอเลฟินส์ 
  ปี 2554 โรงโอเลฟินส์ I4/2 หยดุซ่อมบาํรุงเป็นเวลา 18 วนั (7-24 ธ.ค.) โรงโอเลฟินส์ PTTPE หยดุตรวจสอบตามรอบ 1 ปีแรกเป็นเวลา 42 วนั 
  ปี 2553 หยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงานโรงโอเลฟินส์ I1 39 วนั (24 ก.พ.-3 เม.ย.) หน่วยผลิต Oleflex HDPE ของโรงโอเลฟินส์ I1 61 วนั (5 ก.พ.-7 

เม.ย.) โรงโอเรฟินส์ I4-1 และ I4-2 เป็นเวลา 10 วนั (10-19 ก.พ.) และ 12 วนั (10-21 ก.พ.) จากการขดัขอ้งทางเทคนิคของโรงงานผลิตไฟฟ้าและ
ไอนํ้าของ บริษทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) และโรงโอเลฟินส์ I4-1 หยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงานเป็นเวลา 41 วนั (1 ก.ค.-10 ส.ค.) และเร่ิม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชยว์นัท่ี โรง PTTPE Cracker เดือน ธ.ค. 

  ปี 2552 หยดุผลิตเชิงพาณิชยโ์รงโอเลฟินส์ I4-2 เป็นเวลา 11 วนั (1-11 ม.ค.)  
/6 กลุ่มโพลีเมอร์ 
 ปี 2554 เร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยว์นัท่ี โรง BPE2 1 ม.ค. และโรง LDPE วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ หยดุซ่อมบาํรุงโรงผลิต LLDPE เป็นเวลา 36 วนั  

โรง LDPE เป็นเวลา 93 วนัในไตรมาส 3 และ 36 วนัในไตรมาส 4  และ หยดุซ่อมบาํรุงโรง HDPE I1, BPE1 และ BPE2 เป็นเวลา 32, 13 และ 84 
วนัตามลาํดบั 

 ปี 2553 หน่วยผลิต LLDPE เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยข์อง วนัท่ี 1 มกราคม หยดุผลิตโรง HDPE I1 12 วนั (28 ก.พ.-11 มี.ค.) และหยดุซ่อม
บาํรุง BPE 21 วนั (6-26 ก.พ.) 

 ปี 2552 โรง HDPE I1 หยดุเพื่อขยายกาํลงัการผลิต 46 วนั (3 พ.ย.-18 ธ.ค.)  
/7 กลุ่มเอทิลีนออกไซด ์
 ปี 2554 หยดุโรง TOCGC ในเดือน มี.ค. 1 วนั เน่ืองจากมีการหยดุส่งไฟฟ้าและไอนํ้าของ PTTUT และเกิดปัญหา Exchanger E-312C Leak หยดุ

ซ่อมบาํรุงของโรง TOCGC เป็นเวลา 43 วนั (1 มิ.ย.-13 ก.ค.) 
 ปี 2553 TOCGC หยดุซ่อมบาํรุง 18 วนั (1-18 ก.ค.) 
/8 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตทั้งปี 2554  
 

ผลการดาํเนินงานของ PTTGC หลงัการควบรวมกิจการ ระหวา่งวนัท่ี 19 ต.ค.-31 ธ.ค. ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ 19 ต.ค.-31 ธ.ค. 
ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 104,830 
รายไดร้วม 106,775 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 104,892 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ/1 2,113 
สินทรัพยร์วม 327,967 
หน้ีสินรวม 164,512 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 208,454 

/1 กาํไร/ (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (230) ลา้นบาท 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 108 

(5)   การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ  

 โครงการลงทุน 

 โครงการเช้ือเพลิงสะอาดและปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑร์ะยะท่ี 2 (Upgrading Complex Phase 2) หรือโครงการ
ก่อสร้างหน่วย Deep Hydrodesulfurization (DHDS) เพ่ือผลิตนํ้ ามนัดีเซลกาํมะถนัตํ่าพิเศษ 50 ppm (มาตรฐานยโูร 4) รองรับ
นโยบายปรับปรุงคุณภาพนํ้ ามนัท่ีจะเร่ิมบงัคบัใชท้ัว่ประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 มูลค่าเงินลงทุนโครงการรวมประมาณ 220 ลา้น
เหรียญสหรัฐ และไดเ้ร่ิมผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

 โครงการร่วมทุนเพ่ือการสกดัสีจากเมทิลเอสเทอร์ และทาํเป็นสารสาํหรับเติมแต่งอาหาร (โครงการ Biospectrum) 
เป็นโครงการร่วมทุนกบั Inventa Group เพ่ือร่วมศึกษาความเป็นไปไดข้องการสกดัสีจากเมทิลเอสเตอร์เพ่ือทาํเป็นสารสาํหรับเติม
แต่งอาหาร ทั้งน้ี โครงการ Biospectrum จะรับเมทิลเอสเตอร์จาก TOL (บริษทัซ่ึง PTTGC ถือหุน้ทั้งหมด) มาผา่นกระบวนการเพ่ือ
สกดัสี (Carotenoids) และเมทิลเอสเตอร์ท่ีผา่นการสกดัสีแลว้ จะถูกส่งกลบัไป TOL เพ่ือจาํหน่ายต่อไป ทั้งน้ี เงินลงทุนสาํหรับ
โครงการในส่วนของ PTTGC มีมูลค่าประมาณ 11.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปัจจุบนัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทั Bio 
Spectrum เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 โครงการลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์และร่วมลงทุนเพ่ือสร้างฐานการตลาดใหม่ให้กบั PTTGC (โครงการ 
Butene-1) โดยมีนโยบายใหก้ารเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑต์ลอดสายโซ่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหากโครงการแลว้เสร็จจะทาํให ้PTTGC สามารถ
ผลิต Butene-1 และ Butadiene ไดใ้นปริมาณรวมทั้งส้ิน 100,000 ตนัต่อปี โดยเงินลงทุนในโครงการมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 
6,100 ลา้นบาท และคาดวา่จะแลว้เสร็จในไตรมาส 2 ปี 2557 

 

4.2.3.1.2 บริษัท พทีทีี โพลเีมอร์ มาร์เกต็ติง้ จํากดั (PTTPM) 

(1)  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ทั้งในและ
ต่าง ประเทศ ใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. PTTGC และ IRPC 
อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ตามลาํดบัการจดัหาผลิตภณัฑ ์

PTTPM รับผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก PE และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ากโรงงานผลิตเมด็พลาสติกของ PTTGC,  BPE 
และ PTTPE รับเม็ดพลาสติก PP จากโรงงานบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) และเมด็พลาสติก PS จากโรงงานบริษทั
ไทยสไตรีนิคส์ จาํกดั (TSCL) นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัหาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติกวิศวกรรมและผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกชีวภาพ 
เช่น Nylon 6,  EVA, PBT, PLA และ PBS  และอ่ืนๆจากการนาํเขา้  มาจดัจาํหน่ายเพ่ือสนองความตอ้งการของลกูคา้ 

(2) การจดัจาํหน่าย 
PTTPM จดัจาํหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) 

และขายโดยตรง  

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPM ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 5 คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั 
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(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPM ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี   

     หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 26,073 39,300 63,461 
รายไดร้วม 26,131 39,456 63,720 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 26,065 39,343 63,520 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 66 116 200 
สินทรัพยร์วม 3,012 4,964 6,625 
หน้ีสินรวม 2,828 4,665 6,141 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 184 298   484 

 

4.2.3.1.3 บริษัท พทีทีี ฟีนอล จํากดั (PPCL) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547 เพ่ือผลิตสารฟีนอล ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 ตนัต่อปี อะซีโตน 125,000 ตนัต่อปี 
และ บิสฟีนอล-เอ 150,000 ตนัต่อปี โรงงานฯ ผลิตฟีนอลตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
และไดเ้ร่ิมผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552  

PPCL ไดล้งทุนโครงการผลิต BPA เพ่ือผลิตสาร BPA ขนาดกาํลงัการผลิต 150,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุนทั้งหมด 251 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นโครงการต่อเน่ืองของสารฟีนอล ช่วยใหบ้ริษทัมีสายโซ่อุปทานท่ียาวข้ึน มีความยดืหยุน่ในการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองสภาวะตลาด ช่วยลดความผนัผวนของรายไดบ้ริษทัฯ นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตภณัฑต์น้นํ้าคือโพ
รพิลีนและเบนซีน ของกลุ่ม ปตท.  และเป็นแนวทางการดาํเนินการต่อเน่ืองถึงผลิตภณัฑ์ปลายนํ้ าของสายฟีนอลซ่ึงมีพลาสติก
วศิวกรรมท่ีมีศกัยภาพในการลงทุน โดยโรงงานไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นวนัท่ี 16 เมษายน 2554 

 ปัจจุบนัผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย ปตท. และ PTTGC ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 60 ตามลาํดบั 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2552 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 7,000 ลา้นบาท เป็น 9,252 ลา้นบาท (92.52 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 100 บาท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 PPCL มีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน  8,351.20 ลา้นบาท 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบหลกัของบริษทัไดจ้ากกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. โดยรับจาก PTTGC แยกเป็นโพรพิลีนจาก ปริมาณ 95,000 
ตนัต่อปี และเบนซีน ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี 

(2)    การจดัจาํหน่าย 

    บริษทัฯ จาํหน่ายผลิตภณัฑฟี์นอล อะซีโตน และ BPA ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯ ไดจ้าํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 17 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 83 เป็นการส่งออก 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PPCL ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  นอกจากน้ี ปตท. 

ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ PPCL ดว้ย 
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PPCL ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

    หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,286 13,167 15,708 
รายไดร้วม 7,297 13,420 15,808 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 7,620 10,746 13,449 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (322) 2,674 2,359 
สินทรัพยร์วม 19,039 20,077 22,276 
หน้ีสินรวม 12,147 10,159 9,991 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,892 9,918 12,285 

4.2.3.1.4 บริษัท เอช็เอม็ซี โปลเีมอส์ จํากดั (HMC) 

บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2526 เพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเม็ด
พลาสติก Polypropylene (PP) 750,000 ตนัต่อปี โดยโรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จ. ระยอง 

 ปัจจุบนัสัดส่วนการถือหุน้ของ ปตท. กลุ่มนกัลงทุนไทย และ Basell Thailand Holdings B.V. อยูท่ี่ร้อยละ 41.44 : 
30.00 : 28.56 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบหลกัของ HMC คือ โพรพิลีน (Propylene) และโพรเพน ซ่ึงจดัหามาจากภายในประเทศภายใตส้ัญญาซ้ือขาย

ระยะยาว 

(2) การจดัจาํหน่าย 
 บริษทัฯ จาํหน่ายเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯ ไดจ้าํหน่ายเม็ด
พลาสติกในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 63 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 37 เป็นการส่งออก 

(3) การบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีจาํนวน 10 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 
จาํนวน 3 คน และ ปตท. ไดส่้งตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหวา่งผูถื้อหุน้ 
 (4)    การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี    

                       หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 16,655 17,699 29,175 
รายไดร้วม 17,041 17,957 30,835 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 15,092 15,713 25,937 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,949 2,244 4,898 
สินทรัพยร์วม 31,241 39,978 39,685 
หน้ีสินรวม 12,263 15,800 16,064 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 18,978 24,178 23,621 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 111 

 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการ Propane Dehydrogenation and Polypropylene (PDH/PP) ประกอบดว้ยโรงงาน PDH ขนาด 310,000 ตนั

ต่อปี และโรงงาน PP ขนาด 300,000 ตนัต่อปี โดยรับวตัถุดิบเป็นก๊าซโพรเพนประมาณ 388,000 ตนัต่อปี จากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. 
โดยมุ่งเนน้การผลิตเมด็พลาสติก PP Specialty Grade ซ่ึงมีราคาสูงกวา่เมด็พลาสติก PP Commodity Grade ทัว่ไป ซ่ึงโรงงาน PP 
และ PDH เร่ิมผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2553 และ 16 กมุภาพนัธ์ 2554 ตามลาํดบั 

 

4.2.3.1.5 บริษัท พทีทีี อาซาฮี เคมคิอล จํากดั (PTTAC) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2549 เพ่ือผลิตสาร Acrylonitrile (AN : อะคริโลไนไตรล)์ ขนาด 200,000 ตนัต่อปี ซ่ึงนาํไปใช้
เป็นส่วนประกอบในการผลิตเส้ือผา้ พรม และส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงานผลิตสาร Methyl Methacrylate 
(MMA : เมทิล เมตะคริเลต) ท่ีกาํลงัการผลิต 70,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตเม็ดพลาสติก PMMA โดยจะใช้
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ AKCC และเป็นคร้ังแรกของโลกท่ีใชก๊้าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในการผลิตสารอะคริโลไนไตรลแ์ทน
การใชโ้พรพิลีน โดยคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ตรมาส 1 ปี 2555 ท่ีตั้งของโครงการอยู่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก จ. ระยอง  เพ่ือรองรับความตอ้งการของสาร AN  และMMA เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศ และส่งออกบางส่วน ปัจจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้ระหวา่ง ปตท. : Asahi : Marubeni อยูท่ี่ร้อยละ 48.5 : 48.5 : 3 ตามลาํดบั 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

 ใชก๊้าซโพรเพนจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. หน่วยท่ี 6 และ Acetone จาก บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั (PPCL) เป็นวตัถุดิบ
หลกัในการผลิต 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 คาดวา่จะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ตรมาส 2 ปี 2555 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการ PTTAC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวนทั้งหมด 6 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. จาํนวน 1 คน และ 
ปตท. ไดส่้งตวัแทนเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามขอ้ตกลงท่ีมีระหวา่งผูถื้อหุน้ 

(4)    การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ PTTAC ปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

                         หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - - - 
รายไดร้วม 206 660 8 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 227 443 913 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (21) 217 (905) 
สินทรัพยร์วม 16,004 25,987 28,722 
หน้ีสินรวม 6,686 12,248 15,198 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 9,318 13,739 13,524 
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4.2.3.1.6 บริษัท  พทีทีี โพลเีมอร์โลจิสตกิส์ จํากดั (PTTPL) 

ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2549  โดย  ปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรทั้งในและต่างประเทศ ประกอบดว้ย การบรรจุดว้ยเคร่ืองจกัร การจดัเก็บสินคา้ มีระบบควบคุมท่ีทนัสมยัในการบริหาร
คลงัสินคา้ และการขนส่งให้แก่บริษทัผูผ้ลิตเม็ดพลาสติกของกลุ่มบริษทั ปตท. ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ  บริษทัฯ 
สามารถให้บริการงานโลจิสติกส์สําหรับเม็ดพลาสติกประมาณ 1.65 ลา้นตนัต่อปี  และจะขยายการให้บริการเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตวัของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 1,200 ลา้นบาท 

วตัถุประสงค์หลกัของการจัดตั้ งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ โลจิสติกส์ ข้ึนนั้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้าน 
โลจิสติกส์ครบวงจรแก่บริษทัปิโตรเคมีกลุ่ม ปตท. ในราคาท่ีแข่งขนัไดใ้นตลาด และมุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทนัสมยั ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในดา้น Achieve Cost Competitiveness และสร้างความแขง็แกร่งให้กบัธุรกิจปิโตรเคมีของ 
กลุ่ม ปตท.   

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท พีทีที  โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ ตั้ งอยู่บนพ้ืนท่ี 87.67 ไร่ ณ ตาํบล 
มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  ขนาดจดัเกบ็สินคา้ 1.2 ลา้นตนั เพ่ือใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในกลุ่ม ปตท.  

(1) การบรรจุ การจดัเกบ็ และการบริหารคลงัสินคา้ 
ปัจจุบนั PTTPL ให้บริการบรรจุสินคา้ เลือกจดัเก็บ/ส่งออกสินคา้ รวมทั้งจดัเก็บขอ้มูลของเม็ดพลาสติกให้แก่ 

คลงัสินคา้โรงงานในกลุ่ม ปตท. อาทิ PTTGC, BPE, HMC และ PTTPE   

(2) การขนส่งสินคา้ 
PTTPL ใหบ้ริการขนส่งเมด็พลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใหบ้ริการขนส่งแบบ Multi Modal ทั้งทาง

รถยนต ์รถไฟ และทางเรือ 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTPL ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

ทั้งหมด  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ PTTPL ซ่ึงรวมถึงรักษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTPL ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท    

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 326 721 1,381 
รายไดร้วม 329 728 1,395 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 317 710 1,118 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 12 18 277 
สินทรัพยร์วม 2,766 3,045 2,942 
หน้ีสินรวม 1,540 1,809 1,429 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,226 1,236 1,513 
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4.2.3.1.7 บริษัท  พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากดั (PTTME)  

บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME) จดัตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 โดยการถือหุ้น
ร่วมกนัระหวา่ง บริษทั ปิโตรเคมี แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (60%) (ปัจจุบนัคือ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)) 
และ Toyo Thai Corporation (40%) และมีช่ือแรกเร่ิมในการก่อตั้งคือ บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนดเ์อนจิเนียร่ิง เซอร์วิส
เซส จาํกดั (NPTC)  

บริษทั NPTC ไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น บริษทั พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง จาํกดั (PTTME) และไดเ้ปล่ียนผูถื้อหุน้
จาก บริษทั Toyo Thai Corporation เป็น บริษทั ปตท จาํกดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจดา้นวิศวกรรม การ
ออกแบบก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการงานซ่อมบาํรุงต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งน้ีสํานกังานของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 22/2  ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์   ตาํบลมาบตาพุด  อาํเภอ
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท เป็นทุนท่ีออกและชาํระ
แลว้จาํนวน 136,848,600 บาท และสัดส่วนการถือหุน้ระหวา่ง ปตท. : PTTGC อยูท่ี่ร้อยละ 40 : 60 

(1) การใหบ้ริการ 
 บริษทั  PTTME ให้บริการดา้นซ่อมบาํรุง และวิศวกรรม (Maintenance & Engineering: M&E) การออกแบบ 
ก่อสร้าง และงานก่อสร้างโครงการต่างๆ สาํหรับ บริษทัในกลุ่ม ปตท. และลกูคา้ทัว่ไป 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTME ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน   

(3) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ PTTME ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,941 1,430 1,933 
รายไดร้วม 1,945 1,442 1,948 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 1,799 1,263 1,802 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 146 179 146 
สินทรัพยร์วม 966 795 1,028 
หน้ีสินรวม 623 343 513 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 343 452 515 

 

4.2.3.1.8  บริษัท พทีทีี แทงค์ เทอร์มินัล จํากดั (PTT Tank) 

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT Tank) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2552 โดยการถือหุน้จากบริษทั ปตท จาํกดั 
(มหาชน) ร้อยละ 100% โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ือประกอบธุรกิจใหบ้ริการคลงัเก็บผลิตภณัฑเ์หลวและท่าเทียบเรือ  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 PTTME มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 2,500,000,000 บาท  

(1) การใหบ้ริการ 
บริษทัฯ มีท่าเทียบเรือจาํนวนทั้งส้ิน 2 ท่า ซ่ึงสามารถรองรับผลิตภณัฑผ์า่นท่าไดสู้งสุด 2,000,000 ตนั และมีขนาด

สูงสุด 20,000 Dead Weight Ton และยงัมีถงัเกบ็ผลิตภณัฑเ์หลวทั้งส้ิน 7 ถงั เพ่ือการใหบ้ริการท่าเทียบเรือ และบริการ รับ-เกบ็-
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จ่าย ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่บริษทักลุ่ม ปตท. ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยบริษทัเร่ิมใหบ้ริการในเชิงพาณิชยไ์ดต้ั้งแต่
วนัท่ี 21 เมษายน 2554 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTT Tank ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 3 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. ทั้ง 3 คน  และ ปตท. ได้

มอบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของ PTT Tank ดว้ย 

 (3)   การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานของ PTT Tank ในปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

       หน่วย : ลา้นบาท  
งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ - - 361 
รายไดร้วม 1 12 404 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 7 36 307 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (7) (24) 97 
สินทรัพยร์วม 765 3,710 4,359 
หน้ีสินรวม 130 1,247 1,801 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 635 2,462 2,558 

 

(4) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

        เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัไดรั้บโอนสัญญาจาก ปตท. ซ่ึงเดิม ปตท. ทาํสัญญากบัการนิคมอุตสาหกรรม 
(กนอ.) ไว ้จาํนวน 2 สัญญา ไดแ้ก่ สัญญาการใชพ้ื้นท่ีภายในบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะท่ี 1 ส่วนขยาย เน้ือท่ี
ประมาณ 57.8 ไร่ เพ่ือก่อสร้างคลงัเกบ็สินคา้เหลว และสัญญาร่วมดาํเนินงาน เพ่ือการพฒันาพ้ืนท่ีก่อสร้างท่าเทียบเรือนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 

4.2.3.1.9 บริษัท พทีทีี เอม็ซีซี ไบโอเคม จํากดั (PMBC) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนดัพิเศษ คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2554 มีมติเห็นชอบให ้ปตท. จดัตั้ง
บริษทัร่วมทุนกบับริษทั Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) เพ่ือผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิบิวทิลีน ซกัซิเนต 
(Polybutylene Succinate หรือ PBS) ขนาด 20,000 ตนัต่อปี ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสามารถสลายตวัได้
ภายในอุณหภมิูปกติ 

(1) ปตท. และ MCC ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที เอม็ซีซี ไบโอเคม จาํกดั (PTT MCC Biochem Company Limited 
หรือ PMBC) เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดว้ยทุนจดทะเบียน 360 ลา้นบาท โดย ปตท. และ MCC ถือหุน้ฝ่ายละเท่ากนั มีท่ีตั้ง
สาํนกังานท่ี ปตท. สาํนกังานใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 2 เลขท่ี 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  โดยในระหวา่งปี พ.ศ. 
2554 ถึงไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯจะพฒันาตลาด PBS ทั้งในและต่างประเทศ ออกแบบทางวศิวกรรมเบ้ืองตน้เพ่ือก่อสร้าง
โรงงานผลิต PBS และคดัเลือกเทคโนโลยกีารผลิตสารตั้งตน้หลกัของโครงการ คือ กรดไบโอซกัซินิค (Bio-Succinic Acid) และ
จะขออนุมติัการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่อผูถื้อหุน้ต่อไป  
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(2) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาก ปตท. จาํนวน 3 คน และ 
MCC จาํนวน 3 คน โดยผูบ้ริหารจาก MCC ดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และ ผูบ้ริหารจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯ 

(3) การจดัหาวตัถุดิบ 
สารตั้งตน้หลกัท่ีใชใ้นการผลิต PBS ไดแ้ก่ กรดไบโอซักซินิค และสาร 1,4-บิวเทนไดออล (1,4-Butanediol) ซ่ึง 

บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตสารตั้งตน้ดงักล่าว  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดล้งนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจกบัเจา้ของเทคโนโลยีรายหน่ึงและผูร่้วมทุนเพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการผลิตกรดไบโอซักซินิค
แลว้ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 

บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการออกแบบเบ้ืองตน้ทางวิศวกรรมเพ่ือจดัทาํเอกสารประมูลก่อสร้างโรงงานผลิต PBS ในจงัหวดั
ระยอง โดยมีแผนเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 3 ปี 2557 

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิ ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  - 
รายไดร้วม  7 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)  15 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  (8) 
สินทรัพยร์วม  359 
หน้ีสินรวม  7 
ส่วนของผูถื้อหุน้  352 
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4.2.3.2 หน่วยธุรกจิการกลัน่  
ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ ามนัผ่านบริษทัในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษทัไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) (TOP) บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) และบริษทั ไอ
อาร์พีซี จาํกดั(มหาชน) (IRPC) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ามนัดิบท่ี ปตท. จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและต่างประเทศใหก้บั 4 บริษทัขา้งตน้ โดย
นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศจะขายใหก้บั TOP BCP และ SPRC 

นอกจากการขายนํ้ามนัดิบให้กบัโรงกลัน่แลว้ ปตท. ยงัรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัเพ่ือจาํหน่ายต่อใหแ้ก่
ลกูคา้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ี ปตท. รับซ้ือจะอา้งอิงจากสัดส่วนการถือหุน้ของ 
ปตท. ในบริษทันั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา โรงกลัน่นํ้ ามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท.  มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงั
การกลัน่ท่ีเกิดจากการนาํนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 
 

โรงกลัน่ 
 
 

 
 

กาํลงั 
การ
กลัน่ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  
ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณ 
นํ้ามนัดิบ 
/วตัถุดิบ 
ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 
ใชก้าํลงั 
การกลัน่ 
(ร้อยละ) 

TOP /1 275 274 99 261 95 283 103 
SPRC/2 155 151 97.4 158 101.9 153 98.7 
BCP/3 120 79 66.0 89 73.8 90 75.1 
IRPC /4 215 142 66.0 174 80.9 160 74.1 

ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน, กลุ่ม ปตท. 
 /1 ในปี 2553 TOP หยดุซ่อมอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) ของหน่วยเพ่ิมออกเทนดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยท่ี 

2(CCR-2) เป็นเวลา 15 วนั   ทาํการซ่อมบาํรุงหน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัเบนซินท่ี 3 เป็นเวลา 10 วนั  และเปล่ียนสารเร่ง
ปฏิกิริยาหน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัดีเซลหน่วยท่ี 2 เป็นเวลา 13 วนั ทาํการซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 1 (CDU-1) 
เป็นเวลา 7 วนั  หน่วยเพิ่มออกเทนดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาท่ี 1 (CCR-1) เป็นเวลา 11 วนั และเปล่ียนสารเร่งปฏิกิริยาในหน่วยแตก
โมเลกลุดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาโดยใชไ้ฮโดรเจนร่วมท่ี 1 (HCU-1) เป็นเวลา 14 วนั  และหยดุซ่อมบาํรุงใหญ่หน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 2 
(CDU-2) และหน่วยกาํจดัสารปนเป้ือนในนํ้ามนัเบนซินท่ี 2 (HDT-2) ตั้งแต่ 10 พ.ย.-22 ธ.ค. 53 
ในปี 2554 TOP มีการซ่อมบาํรุงหน่วยเพิ่มออกเทนดว้ยสารเร่งปฏิกิริยาหน่วยท่ี 2 และหน่วยกลัน่สุญญากาศหน่วยท่ี 3 รวม
ระยะเวลาประมาณ 19 วนั 

 /2 ในปี 2553 SRPC หยดุการเดินเคร่ืองเพื่อซ่อมบาํรุงหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer ระหวา่งวนัท่ี 4-9 ส.ค. 53 เป็นเวลา 
6 วนั  และหน่วย PGP, RFCCU, HVGO, Platformer, NHTU ,VDU และ CDU ระหวา่งวนัท่ี 4-8 ต.ค. 53 เป็นเวลา 5 วนั เน่ืองจาก
ผลกระทบจากหน่วย RFCCU หยดุการเดินเคร่ืองเพราะอุปกรณ์หลกั  

  ในปี 2554 SPRC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ Platformer ตามกาํหนดเวลา ระหวา่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลา 15 วนัต่อเน่ือง 
และหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ PGP และ RFCCU เน่ืองจากการสูญเสียความสมดุลของแรงดนัในวาลว์ตวัหลกั ลดตํ่าลง ระหวา่ง
วนัท่ี 6-7 และ 23 มี.ค. 54 เป็นเวลา 3 วนั 

  หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ HVGO  ตามกาํหนดเวลา ระหวา่งวนัท่ี 6-20 มี.ค. 54 เป็นเวลา 15 วนัต่อเน่ือง 
  หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ RFCCU ระหวา่งวนัท่ี ช่วงเดือน พ.ค. 54 และ ส.ค. 54  เป็นเวลารวมทั้งส้ิน 9 วนั 
  หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ DHTU ตามแผนเน่ืองมาจากการเปล่ียนตวัเร่งปฏิกิริยาและเตรียมการเช่ือมโยงกบักระบวนการผลิต

ใหม่  ระหวา่งวนัท่ี 15 ก.ย. - 21 ต.ค. 54 เป็นเวลารวมทั้งส้ิน  37 วนั 
 /3  ปี 2554 BCP หยดุซ่อมบาํรุงประจาํปี ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ – 6 มีนาคม 2554  จาํนวน 32 วนั   



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 117 

 /4 ในปี 2552  IRPC หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา นาน 3 สปัดาห์ในเดือน ก.พ. 
  ในปี 2553 IRPC หยดุโรงงานเน่ืองจากไฟฟ้าขดัขอ้งรวม 3 คร้ัง 
  ในปี 2554 IRPC หยดุซ่อมบาํรุงโรงงานปิโตรเคมีตามกาํหนดเวลา นาน 3 สปัดาห์ ในไตรมาส 1 และหยดุซ่อมบาํรุงใหญ่ตามแผน 

นาน 49 วนั ระหวา่งวนัท่ี 31 ต.ค – 18 ธ.ค. 

โดยโรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมา ในปี 2552 – ปี 2554 ดงัน้ี 
                                                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 18 18 21 
นํ้ามนัเบนซิน 50 49 46 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 33 38 36 
นํ้ามนัดีเซล 119 125 126 
นํ้ามนัเตา 36 32 32 
ยางมะตอย 4 5 4 
อ่ืนๆ 27 33 46 

รวม 288 301 310 
       ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

/1      LPG 1 ตนั เท่ากบั 11.64 บาร์เรล (หรือ 1 บาร์เรล เท่ากบั 0.0859 ตนั) 
/2     ปริมาณการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตจาก 4 โรงกลัน่ รวมกบัท่ีผลิตจากบริษทั PTTGC  

  
ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาด

ต่างประเทศ ดงัน้ี 
                                                                                                                   หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

โรงกลัน่ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปริมาณการ 
จาํหน่าย 

  สัดส่วนการจาํหน่าย 
ในประเทศ / ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จาํหน่าย 

 สัดส่วนการจาํหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

 ปริมาณการ 
  จาํหน่าย 

  สัดส่วนการจาํหน่าย 
  ในประเทศ / 
ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

TOP 293 81 / 19 272 80 / 20 281 85/15 
SPRC 157 86 / 14 166 85 / 15 163 86/14 
BCP/1 99 78 / 22 103 85 / 15 103 86/14 
IRPC 115 61 / 39 140 63 / 37 135 64/36 

 ท่ีมา  : กลุ่ม ปตท. 
 /1 บางจาก มีการจดัหา/แลกเปล่ียนผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมาจาํหน่ายในตลาด

ของตนเอง 
 
 

4.2.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (TOP) 
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจการกลัน่

นํ้ ามนัท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนัปิโตรเลียมสาํเร็จรูปป้อนตลาดในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่   ทั้งยงัขยายการลงทุนใหค้รอบคลุมการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  นํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน เอทานอล รวมถึงการลงทุน
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ในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนธุรกิจขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีทางเรือ ธุรกิจขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
สาํเร็จรูปทางท่อ  และธุรกิจใหค้าํปรึกษาทางดา้นพลงังาน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554  ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.10 ส่วนท่ี
เหลือเป็นนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.90  

TOP ตั้งอยู่ท่ีอาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 มีกาํลงัการกลัน่ 
220,000 บาร์เรลต่อวนั ในเดือน มิถุนายน 2550 TOP มีกาํลงัการกลัน่เพ่ิมข้ึนจากความสาํเร็จของโครงการ Hot Oil  ซ่ึงทาํการ
เช่ือมโยงใหร้ะบบของ TLB ส่งความร้อนมาเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ามนัดิบใหสู้งข้ึนก่อนเขา้สู่หน่วยกลัน่ท่ี 1 ทาํใหก้าํลงัการกลัน่ของ
TOP เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 5,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 225,000 บาร์เรลต่อวนั และในเดือน ธันวาคม 2550 การดาํเนินการก่อสร้าง
หน่วยกลัน่ส่วนขยายเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตของหน่วย CDU-3 แลว้เสร็จ ทาํให้ปัจจุบนั TOP มีกาํลงัการกลัน่เพ่ิมจาก 225,000 
บาร์เรลต่อวนั เป็น 275,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 22 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ   ทั้งน้ี TOP จดัวา่เป็นโรงกลัน่
หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 
TOP จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตและการ

เลือกใชน้ํ้ ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือมี
หน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาใหเ้ป็น
นํ้ ามนัดีเซล นํ้ ามนัอากาศยาน และนํ้ ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมข้ึน การผลิตของ TOP จะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้ งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สําหรับแหล่ง
ภายในประเทศจัดหาจากแหล่งสิริกิต์ิ จังหวดักาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี ทั้ งน้ีการเลือกใช้
นํ้ ามนัดิบจะข้ึนอยูก่บัราคาและผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ โดยมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมการซ้ือนํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนๆ จากแหล่ง
ภายในประเทศใหม้ากท่ีสุด 

TOP จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปใหก้บั ปตท. ตามสัญญา Product Offtake and Crude Oil Supply 
Agreement (POCSA) โดย ปตท. และ TOP ตกลงท่ีจะซ้ือขายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป ณ ราคาตลาดตามขั้นตอนการกาํหนด
ปริมาณของผลิตภณัฑ ์ ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา POCSA ทั้งน้ีตามขั้นตอนการกาํหนดปริมาณของผลิตภณัฑ ์
ปตท. ตอ้งเสนอชนิดและปริมาณของผลิตภณัฑท่ี์ ปตท. ตอ้งการ ซ่ึงตอ้งเป็นปริมาณอยา่งนอ้ยร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ 
และ TOP จะแจง้ใหท้ราบถึงชนิดและปริมาณผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ สามารถส่งมอบให ้ปตท. ไดภ้ายในเวลาท่ีตกลงกนั นอกจากน้ี 
ปตท. มีสิทธิพิเศษตามสัญญาท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์ณ ราคาตลาดในขณะนั้นก่อนลูกคา้รายอ่ืนในปริมาณสูงสุดร้อยละ 100 ของกาํลงั
การผลิตของบริษทัฯ  ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  POCSA  

ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑข์อง TOP เพ่ือการจาํหน่ายในตลาดภายในประเทศใหไ้ดม้ากท่ีสุด และบริษทัฯ ตอ้ง
ตั้งเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการตามความตอ้งการของ ปตท. ในการผลิตผลิตภณัฑข์อง TOP ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นเชิง
พาณิชยแ์ละในทางเทคนิค เง่ือนไข และขอ้กาํหนดของการซ้ือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปของ TOP  

สัญญา POCSA สามารถถกูยกเลิกโดยท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้ความจาํนงดงักล่าวใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยวา่ 12 เดือน แต่ทั้งน้ี คู่สัญญาไม่สามารถแจง้ความจาํนงก่อนครบรอบปีท่ี 13 นบัจาก
วนัท่ีสัญญา POCSA มีผลบงัคบัใช ้ 

ในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม TOP ไดมี้การดาํเนินโครงการ
ซ่ึงช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ โดยการผลิตนํ้ามนัดีเซลมาตรฐาน EURO IV ซ่ึงลดกาํมะถนัในนํ้ามนัลงไดถึ้ง 7 
เท่า รวมทั้งการติดตั้ง Low NOx Burner เพ่ือลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ การติดตั้งระบบ Continuous Emission 
Monitoring System (CEMs) เพ่ือควบคุมคุณภาพอากาศใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมไปถึงการนาํความร้อนจากไอเสียท่ี
ปล่อยท้ิงจากเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซกลบัมาใชใ้หม่  

(2)   การจาํหน่าย 
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ใน ปี 2554 TOP มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 85 และส่งออกประมาณร้อยละ 15 ของ
ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

 (3)  การบริหาร 
คณะกรรมการของ TOP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 2 คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ TOP ซ่ึงรวมถึงตาํแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(4) ผลการดาํเนินงานของ TOP ในปี 2552– ปี 2554  เป็นดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 284,123 318,391 446,241 
รายไดร้วม 287,393 324,352 448,773 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี) /1 274,938 315,114 433,602 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 12,062 8,956 14,853 
สินทรัพยร์วม 137,745 147,148 155,087 
หน้ีสินรวม 66,058 71,578 70,053 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 71,687 75,570 85,034 

ท่ีมา  : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
/1 รวมรายการภาษีเงินได ้(เครดิตภาษีเงินได)้  ปี 2552 จาํนวน 2,005 ลา้นบาท ปี 2553 จาํนวน 3,035 ลา้นบาท และ ปี 2554 จาํนวน 5,274 

ลา้นบาท 
/2 กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ปี 2552 จาํนวน 393 ลา้นบาท ปี 2553 จาํนวน 210 

ลา้นบาท และ ปี 2554 จาํนวน 354 ลา้นบาท 
 

(5) การจดัโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
 TOP ไดมี้การบริหารเงินของบริษทัในเครือในเชิงบูรณาการ เพ่ือลดความเส่ียงทางการเงินอนัจะส่งผลให้สามารถ

ประหยดัค่าใชจ่้ายทางการเงินได ้ทั้งน้ียงัใหค้วามสาํคญัในการบริหารความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งเงินกู ้สกุลเงินกูแ้ละประเภท
อตัราดอกเบ้ียใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งเนน้การกระจายความเส่ียงและตน้ทุนการเงินท่ีแข่งขนัไดเ้ป็นหลกั  
 ในด้านการบริหารการเงินของ TOP และบริษทัในเครือนั้นไดใ้ห้ความสําคญักับการบริหารกระแสเงินสดท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจดัโครงสร้างเงินทุนใหมี้ความเหมาะสม ซ่ึงจะมีทั้งการปรับเง่ือนไขการกูเ้งิน การกระจายแหล่งเงินทุน เช่น 
การออกหุน้กูเ้พ่ือขายนกัลงทุนสถาบนั และนกัลงทุนรายยอ่ย การเตรียมวงเงินสาํรองจากสถาบนัการเงิน และการออกตัว๋สัญญาใช้
เงินระยะสั้ น ทั้ งน้ีเพ่ือให้เพียงพอกับความตอ้งการใช้เงินทุนหมุนเวียน TOP ยงัให้ความสําคัญกับระเบียบวินัยทางการเงิน 
(Financial Discipline) เน่ืองจากเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ยวดในการบริหารกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอนทางธุรกิจเช่นในปัจจุบนั 
โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัลงทุนสถาบนัในตลาดทุนอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้นกัลงทุนมีความมัน่ใจและ
เช่ือถือในการดาํเนินงาน 
 TOPไดมี้การออกหุ้นกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ชนิดไม่มีหลกัประกนั จาํนวน 350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ อายุ
ของหุ้นกู ้10 ปี ประเภทชาํระคืนเงินตน้คร้ังเดียว ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในวนัท่ี  9 มิถุนายน 2558 และหุ้นกู้
สกุลเงินบาทชนิดไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ 4 ชุด จาํนวนรวม 20,750 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 
จาํนวน 2,750 ลา้นบาท ปี 2555 จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ปี 2557 จาํนวน 12,000 ลา้นบาท และปี 2565 จาํนวน 3,000 ลา้น
บาท  
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(6) โครงการขยายงานกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 
 รัฐบาลไดมี้นโยบายสนบัสนุนใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาท และร่วมลงทุนในธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า

ในรูปแบบผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยระบบ 
Cogeneration ในปี 2554 TOPไดผ้่านการคดัเลือกให้จาํหน่ายไฟฟ้าภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ระบบ Cogeneration ประเภทสัญญา Firm จาํนวน 2 โครงการ โครงการละ 90 เมกะวตัต ์โดยมี
กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ในปี 2558 และ 2559 ตามลาํดบั โดย
งบประมาณลงทุนของโครงการมีมูลค่าประมาณ 10,200 ลา้นบาท ในขณะน้ี โครงการอยู่ระหว่างการ
ออกแบบทางวศิวกรรม ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2555  

 TOP เปิดการจาํหน่ายนํ้ามนัสะอาดมาตรฐานยโูร 4 ครบทุกผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ นํ้ามนัดีเซล นํ้ามนัเบนซินออก
เทน 91 นํ้ามนัเบนซินออกเทน 95 และนํ้ามนัเบนซินแก๊สโซฮอล ์91 และ 95 ทั้งน้ี TOP สามารถผลิตนํ้ามนั
ดีเซล นํ้ามนัเบนซินออกเทน 91 นํ้ ามนัเบนซินออกเทน 95 ตามมาตรฐานยโูร 4 ไดต้ั้งแต่ปี 2551 และ
สามารถผลิตนํ้ามนัพ้ืนฐานแก๊สโซฮอล ์ 91/95 มาตรฐานยโูร 4 ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2554 โดยกรม
ธุรกิจพลงังานไดต้รวจสอบและใหก้ารรับรองคุณภาพแลว้ ทาํใหโ้รงกลัน่ไทยออยลเ์ป็นโรงกลัน่แห่งแรกท่ี
สามารถผลิตนํ้ามนัมาตรฐานยโูร 4 ไดค้รบทุกผลิตภณัฑ ์

 TOP มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยกลัน่สุญญากาศท่ี 2 โดยใชเ้ทคโนโลย ีDeep Cut เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการกลัน่แยกนํ้ามนัเตาชนิดเบา (Vacuum Gas Oil หรือ Waxy Distillated) ออกจากกาก
นํ้ ามนั (Short Residue) โดยนํ้ ามนัเตาชนิดเบาน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบป้อนให้กบัหน่วยแตกตวัโมเลกุลนํ้ ามนั 
(Cracking Unit) เพ่ือเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นนํ้ามนัเบาท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน เช่น นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) และนํ้ามนั
ดีเซล (Gas Oil) นอกจากน้ี ยงัช่วยลดการผลิตนํ้ ามนัเตาท่ีมีมูลค่าตํ่าอีกดว้ย ขอบเขตของโครงการจะ
ครอบคลุมการติดตั้งหน่วยกลัน่ Deep Cut ตลอดจนการปรับปรุงหน่วยผลิตต่อเน่ืองอ่ืนๆ โดยใชเ้งินลงทุน
ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในขณะน้ีกําลังอยู่ระหว่างการออกแบบทางด้านวิศวกรรมเพ่ือเตรียมการ
ก่อสร้าง คาดวา่โครงการทั้งหมดจะแลว้เสร็จและสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 2 ของปี 2556 

 บจ. ไทยพาราลีน (TOP ถือหุ้นร้อยละ 100) ไดด้าํเนินการปรับปรุงหน่วยผลิต Tatoray เดิม ให้เป็นหน่วย 
Selective Toluene Disproportionation (STDP) เพ่ือเปล่ียนผลิตภณัฑโ์ทลูอีนใหเ้ป็นสารอะโรมาติกส์อ่ืนท่ีมี
มูลค่าสูงข้ึน ขณะน้ีโครงการกาํลงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงมีความคืบหนา้ตามแผนงาน หลงัจากโครงการ
แลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2555 กาํลงัการผลิตสารพาราไซลีน และสารเบนซีนของ บจ. ไทยพาราไซลีนจะ
เพ่ิมสูงข้ึนประมาณ 117,000 และ 111,000 ตนัต่อปีตามลาํดบั  

 บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) (TOP ถือหุน้ร้อยละ 100) ดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิตนํ้ามนัยางสะอาด 
(Treated Distillate Aromatic Extract: TDAE) แลว้เสร็จและจาํหน่าย เพ่ิมข้ึนอีก 50,000 ตนัต่อปี และได้
ศึกษาโครงการเพ่ิมมูลค่าไขสแลค (Slack Wax) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได ้(Byproduct) จากการผลิต
นํ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ให้เป็นไขพาราฟิน (Paraffin Wax) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเทียนไข 
เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภณัฑ ์เคร่ืองสําอาง และอาหาร ท่ีมีอตัราเติบโตในระดบัสูง บมจ. ไทยลูบ้เบสมีแผนการ
ลงทุนในหน่วยผลิตใหม่ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตไขพาราฟินราว 36,000 ตนัต่อปี โดยใชเ้งินลงทุนราว 1,085 ลา้น
บาท ขณะน้ีกาํลงัอยูร่ะหวา่งการออกแบบทางวศิวกรรม และคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสร็จในปี 2556 

 บริษทั ไทยออยลม์ารีน จาํกดั (TOP ถือหุน้ร้อยละ 100) ไดจ้ดัตั้งบริษทั Thaioil Marine International Pte. 
(TOMI) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสิงคโ์ปร์ โดยในปี 2554 TOMI ไดร่้วมลงทุน กบั Strategic 
Partner ในการดาํเนินธุรกิจกองเรือบรรทุกนํ้ ามนัดิบ โดยไดร่้วมกบับริษทั NYK Bulk & Energy B.V. 
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(Netherland) จดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือจดัหาและดาํเนินธุรกิจเรือขนส่งนํ้ามนัดิบ (VLCC) ลาํแรก ซ่ึงมีขนาด 
280,000 ตนับรรทุก ภายใตช่ื้อบริษทั TOP-NYK Marine One Pte. เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  นอกจากน้ี บจ.ไทย
ออยลม์ารีนยงัไดร่้วมลงทุนกบั บจ. มาร์ซนั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจต่อเรือขนส่งพนกังานและสัมภาระ (Crew Boat) 
รวมทั้งเรือตรวจการณ์ของกองทพัเรือไทย เพ่ือจดัหาเรือขนส่งพนักงานและสัมภาระเพ่ือให้บริการขนส่ง
พนกังานจากฝ่ังไปสู่แท่นขุดเจาะก๊าซของ บมจ. ปตท. สผ. ในอ่าวไทยอีกดว้ย   และ บจ.ไทยออยลม์ารีนมี
แผนงานจดัหาเรือ VLCC และเรือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ิมเติม เพ่ือสนบัสนุนความตอ้งการของกลุ่ม 
ปตท. และเพ่ือรองรับการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและสารละลายของเครือไทยออยล ์โดยมีโครงการจดัหา
เรือ VLCC อีก 2 ลาํ เรือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขนาด 3,000 ตนับรรทุก จาํนวน 1 ลาํ และขยายธุรกิจดา้น
เรือขนส่งพนกังานและสัมภาระ ภายในปี 2555 

 บจ. ไทยออยล ์เอทานอล (TOP ถือหุน้ร้อยละ 100) ไดล้งทุนหุน้ซ้ือหุน้ร้อยละ 21.28 ของ บจ. อุบล ไบโอ เอ
ทานอล ซ่ึงเป็นโรงงานเอทานอลท่ีผลิตจากมนัสาํปะหลงัสดและมนัเส้น กาํลงัการผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั 
ท่ีอาํเภอนาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโรงงาน และคาดวา่จะทาํการ
ผลิตเชิงพาณิชยใ์นไตรมาส 4 ของปี 2555 เน่ืองจากสถานท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกมนัสาํปะหลงั
อยา่งกวา้งขวาง และ บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ไดมี้ขอ้ตกลงกบัผูน้าํเขา้ของประเทศจีนในการรับซ้ือผลผลิต
เอทานอลท่ีไดท้ั้งหมด จึงทาํใหโ้ครงการมีความมัน่คงทั้งในดา้นวตัถุดิบและการส่งออกผลิตภณัฑเ์อทานอล 
นอกจากน้ี บจ. อุบล ไบโอ เอทานอล ยงัมีธุรกิจผลิตแป้งมนัสาํปะหลงัขนาดกาํลงัการผลิต 300 เมตตริกตนั
ต่อวนั และธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้ าเสียของโรงงานผลิตแป้งเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการ
ผลิตและผลิตไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นธุรกิจเสริมอีกดว้ย โดยทั้งสองบริษทัมีแผน
ในการขยายกาํลงัการผลิตเพ่ิมอีกเท่าตวัในปี 2555 

 บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิ มีแผนงานท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตสารทาํละลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท์าํ
ละลายท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค ซ่ึงคาดวา่โครงการดงักล่าวจะประกอบดว้ยการขยายกาํลงั
การผลิตสารทาํละลายทั้งในส่วนของผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น Hexane, Rubber Solvent และผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น 
A-100 โดยกาํลงัการผลิตรวมหลงัโครงการขยายแลว้เสร็จจะเพ่ิมจากปัจจุบนัท่ี 80 KMTA เป็น 160 KMTA 
หรือเพ่ิมข้ึนอีก 100% โดยคณะกรรมการ บจ. ศกัด์ิไชยสิทธิไดอ้นุมติัโครงการขยายดงักล่าวในเดือน
ธนัวาคม 2554 ซ่ึงคาดวา่จะสามารถดาํเนินการก่อสร้างไดใ้นตน้ปี 2555 และดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้
ราวไตรมาส 4 ปี 2556 

4.2.3.2.2  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง จํากดั (SPRC) 
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2554 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั บริษทั เชฟรอน เซาท ์เอเชีย โฮลด้ิงส์ พีที
อี ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของบริษทัเชฟรอน คอร์ปอเรชัน่ (เชฟรอน) 

SPRC ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 
ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 155,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 13 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

 (1) การผลิต 
SPRC จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCCU) 
ท่ีสามารถกลัน่นํ้ ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัเบนซินและนํ้ ามนัดีเซลไดเ้พ่ิมข้ึน การผลิตของ SPRC จะใชน้ํ้ ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอก
และภายในประเทศ โดย ปตท. บริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) และบริษทัเชฟรอน (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นบริษทัใน
เครือของเชฟรอน เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบใหต้ามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement)  
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(2) การจดัจาํหน่าย 
SPRC ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์(Purchase and Sale Agreement) 

โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก SPRC เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ SPRC ยงัมีการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2554 SPRC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 81 และส่งออกประมาณร้อยละ 19 ของ
ปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
คณะกรรมการ SPRC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท.  

3 คน และจากบริษทัในเครือของเชฟรอน 5 คน 
(4)   การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ SPRC ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 160,728 203,162 240,294 
รายไดร้วม 161,492 204,590 241,353 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1 155,958 199,028 233,468 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,534 5,562 7,885 
สินทรัพยร์วม 61,511 71,835 81,114 
หน้ีสินรวม 12,755 19,774 21,167 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 48,756 52,061 59,947 

 ท่ีมา:  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
               /1 รวมรายการภาษีเงินได(้เครดิตภาษีเงินได)้ ปี 2552 จาํนวน 2,373 ลา้นบาท  ปี 2553 จาํนวน 2,389 ลา้นบาท  และ ปี 2554 จาํนวน 3,424 
ลา้นบาท 

 
(5)   การแปลงสภาพเป็นบริษทั มหาชน 

  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการบริษทั SPRC ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
เพ่ือพิจารณาให ้บริษทั SPRC แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและเขา้ทาํการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงการนาํบริษทัดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงในสัญญาจดัสร้างและ
ประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียมระหวา่งกระทรวงพลงังานและ SPRC ดว้ย 

 
4.2.3.2.3 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (BCP) 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดาํเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการบริหารโรงกลัน่นํ้ ามนัและจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปผา่นสถานีบริการภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั โดยจาํหน่าย
ให้ผูใ้ชใ้นภาคขนส่ง สายการบิน เรือเดินสมุทร ภาคก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการจาํหน่ายผ่านผูค้า้นํ้ ามนัราย
ใหญ่ รายเลก็ และลกูคา้รายยอ่ยทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 27.22 

โรงกลัน่นํ้ ามนัของ BCP ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 11 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ
ประเทศ ณ ปี 2554 
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(1)  การผลิต 
BCP ไดท้ดลองเดินเคร่ืองโครงการ PQI (Product Quality Improvement Project) และทดสอบเง่ือนไขตามสัญญา

ก่อสร้างแลว้เสร็จ และไดรั้บมอบโรงงานจากผูรั้บเหมาแลว้ในเดือน ธนัวาคม 2552 โดยโครงการดงักล่าวใชเ้ทคโนโลย ี 
Hydrocracking ซ่ึงเป็นกระบวนการแปลงนํ้ามนัชนิดหนกั บางส่วน(นํ้ามนัเตา) ใหเ้ป็นนํ้ามนัชนิดเบา (นํ้ามนัเบนซินและดีเซล) ท่ี
มีมูลค่าสูง ซ่ึงจะทาํให ้ BCP ยกระดบัจาก Simple Refinery เป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery และเพ่ิมศกัยภาพในการทาํ
กาํไรในระยะยาว นอกจากน้ี BCP ไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่ง
มาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ BCP จะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเช่นเดียวกบั TOP โดย ปตท.จดัหานํ้ามนัดิบให ้ BCP ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยไดท้าํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบ
ระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528 ส่วนสญัญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบในประเทศอ่ืนๆ มีระยะเวลา 1 ปี โดยจะมีการ
เจรจาต่ออายสุัญญาปีต่อปี  

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation 
Date) โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมดใหก้บั BCP เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการจดัหาวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต 

 (2)  การจดัจาํหน่าย 
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 ปตท. ไดจ้ดัทาํสัญญาการรับผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั 

BCP มีผลส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ PQI เร่ิมดาํเนินการทางการคา้ได ้(Commercial Operation Date: COD) 
โดยหลงั COD ของโครงการ PQI แลว้เสร็จ ปตท. จะรับผลิตภณัฑจ์าก BCPไม่นอ้ยกวา่ 30% ของนํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัดีเซลท่ี
ผลิตไดใ้นแต่ละเดือน อยา่งไรกต็าม BCP ยงัมีการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ผา่นช่องทางการจาํหน่ายของตนเอง ดงัน้ี 

1)  การคา้ปลีกและตลาดอุตสาหกรรม 
 การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนั 
 การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 
 การจาํหน่ายใหกิ้จการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายให้ผูค้า้นํ้ ามนัรายอ่ืน: เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั
นํ้ ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ใน ปี 2554 BCP มีการจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 86 และส่งออกประมาณร้อยละ 14 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 
       คณะกรรมการบริษทั BCP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 14 คน  เป็นผูบ้ริหารจาก 

ปตท. 4 คน  
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(4)   การเงิน 
                       ผลการดาํเนินงานของ BCP ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี 

                 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553/3   ปี 2554 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 108,681 136,369 158,610 
รายไดร้วม 115,485 138,192 160,333 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี)/1 107,962 135,303 154,701 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 7,524 2,796 5,610 
สินทรัพยร์วม 53,891 58,412 61,603 
หน้ีสินรวม 27,938 35,632 31,724 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 25,953 22,780 29,879 

     ท่ีมา :  บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
     /1   รวมรายการภาษีเงินได ้(เครดิตภาษีเงินได)้ ปี 2552 จาํนวน 3,182 ลา้นบาท ปี 2553 จาํนวน 1,002 ลา้นบาท  และ ปี2554 จาํนวน 995 ลา้น

บาท 
      /2 กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2552 จาํนวน 1 ลา้นบาท  ปี 2553 จาํนวน 76 ลา้น

บาท  และ ปี 2554 จาํนวน 22 ลา้นบาท 
      /3 ในปี 2554 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีสินทรัพยถ์าวรจากราคาท่ีตีใหม่เป็นราคาทุน  และไดป้ฏิบติัตาม

มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานและหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน เพื่อปฎิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการปฎิบติัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ถือปฎิบติัโดยวธีิปรับยอ้นหลงั ซ่ึงมีผลทาํใหสิ้นทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ลดลงเป็นจาํนวน 4,041 ลา้นบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 
231 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาํนวน 4,272 ลา้นบาท การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลกาํไรและกาํไรต่อหุน้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 

 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงินและการจดัหาเงินกู ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,531,643,461 บาท ทุนชาํระแลว้ 1,376,923,157 บาท โดย

แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 1,376,923,157 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
ณ วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2549 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ (BCP-

W1) จาํนวน 69,092,486 หน่วย โดยจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ มีอาย ุ5 ปี 
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 18 บาทต่อหุ้น ซ่ึงปัจจุบนั
ใบสาํคญัแสดงสิทธิไดค้รบอายแุละพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีอยูใ่นรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหุ้นกู้
แปลงสภาพของบริษทัฯ (BCP141A) ซ่ึงออกโดย บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั คงเหลือ 135,097 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10,000 
บาท รวมมูลค่า 1,350,970,000 บาท ซ่ึงปัจจุบนัใบสาํคญัแสดงสิทธิไดถู้กไถ่ถอนเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพและถูกแปลงเป็นหุน้สามญั
แลว้ทั้งหมด 

และนอกจากน้ีบริษทัฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดอ้ยสิทธิ ชนิดหา้มโอนเปล่ียนมือเสนอขายให้แก่ บริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวน 58,560 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 585,600,000 บาท ซ่ึงปัจจุบนัหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัแลว้ทั้งหมดเช่นกนั 

 (6)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 
เป็นโครงการก่อสร้างหน่วยแตกตวัโมเลกลุนํ้ามนั (Cracking Unit) และหน่วยอ่ืนๆ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 

378 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทาํใหโ้รงกลัน่ BCP เปล่ียนเป็นโรงกลัน่ประเภท Complex Refinery ซ่ึงสามารถลดสัดส่วนการผลิตนํ้ามนั



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 125 

เตาให้อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ทั้งน้ีการก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ โดยเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ วนัท่ี 7 
ธนัวาคม 2552 เป็นตน้มา  

โครงการปรับปรุงนํ้ามนัตามมาตรฐานยโูร 4  
เพ่ือรองรับการผลิตนํ้ ามนัเบนซินและดีเซลกาํมะถนัตํ่า มาตรฐานยโูร 4  ให้ไดต้ามเง่ือนไขรัฐบาลในวนัท่ี 1 

มกราคม 2555 ซ่ึงไดด้าํเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงนํ้ามนัตามมาตรฐานยโูร 4 สาํหรับนํ้ามนัเบนซินและแก๊สโซฮอลไ์ดแ้ลว้
เสร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งผลิตและจาํหน่ายไดต้ั้งแต่เดือนธนัวาคมในปีท่ีผา่นมา อีกทั้งบริษทัฯ สามารถผลิตและจาํหน่ายนํ้ามนั
ดีเซลตามมาตรฐานยโูร 4 ไดต้ั้งแต่ ปี 2551  

ธุรกิจผลิตเอทานอล  
ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัในบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั ท่ีอาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 583,000 หุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 21.28 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด  ซ่ึงโรงงานอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะเสร็จประมาณไตรมาส 4 ปี 2555 มี
กาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั ใช้มนัสําปะหลงัสดและมนัเส้นจากเกษตรกรในพื้นท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิต และส่งออกไป
จาํหน่ายไปยงัประเทศจีนเป็นหลกั  การลงทุนในธุรกิจเอทานอลยงัช่วยเพ่ิมความมัน่คงในการจดัหาเอทานอลรองรับแผนการขยาย
การจาํหน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E20 และ E85 ในอนาคต 

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มบางปะอิน  
"Sunny Bangchak" ไดเ้ร่ิมลงทุนและก่อสร้างเฟสแรก ขนาด 38 เมกะวตัต ์บริษทัฯ ไดด้าํเนินการก่อสร้างหน่วยผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 8 เมกะวตัตแ์ลว้เสร็จ และสามารถจาํหน่ายในเชิงพาณิชยใ์หก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าฐานและส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้า (Adder) แต่ตอ้งหยดุดาํเนินงานจากเหตุการณ์
อุทกภยัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2554 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูคาดวา่จะกลบัมาดาํเนินการไดภ้ายในไตรมาสสองปี 2555  บริษทัฯ จะ
ขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยร์วมใหไ้ม่ตํ่ากวา่ 118 เมกะวตัต ์ภายในปี 2558 ซ่ึงลงนามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยไดส่้วนเพ่ิมค่าไฟฟ้า (adder) ในอตัราเดิมท่ี 8 บาท/หน่วย และคงมุ่งเนน้ขยาย
โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสมํ่าเสมอเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

 
4.2.3.2.4 บริษัท ไออาร์พซีี จํากดั (มหาชน) (IRPC) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (IRPC) เดิมช่ือ บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยเร่ิมผลิตเมด็พลาสติก
ในปี 2525 และไดข้ยายการดาํเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่างๆ จนสามารถผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีครบวงจร
ในปี 2543 จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศและการประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใน
เดือนกรกฏาคม 2540 ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งรุนแรงจนบริษทัตอ้งเขา้อยูภ่ายใตก้ารฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวนัท่ี 
15 มีนาคม 2543  หลงัจากนั้นบริษทัฯไดมี้การดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการจนเป็นผลสาํเร็จ โดย ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุน
ชาํระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุน เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ทาํให ้ปตท. ถือหุน้ในบริษทัฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 31.5 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่ราย
อ่ืน ไดแ้ก่ ธนาคารออมสิน  กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2549 ศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 ปตท. ถือหุน้บริษทัฯเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 38.51โรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่ท่ีตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยโรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงาน 
ปิโตรเคมีครบวงจร โดยโรงกลัน่นํ้ ามนัของบริษทัฯ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลอยได้
อ่ืน คือ นํ้ามนัหล่อล่ืน ยางมะตอย ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัส่วนหน่ึงนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเม
ติกส์ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิด High Density Polyethylene (HDPE), 
Polypropylene (PP), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Styrene Acrylonitril (SAN), Expanded Polystyrene (EPS) และ 
Polystyrene (PS) เพ่ือจาํหน่ายให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นต่อเน่ืองนาํไปเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
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พลาสติกสําเร็จรูปชนิดต่างๆ บริษทัฯ มีสาธารณูปโภคท่ีใชใ้นการสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น ท่าเรือนํ้ าลึก คลงั
นํ้ามนั โรงไฟฟ้า ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ปรียบดา้นการบริหารจดัการและสามารถประหยดัตน้ทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เช่น 
ค่าขนส่งวตัถุดิบ   

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบหลกัของบริษทัมากกวา่ร้อยละ 90 คือ นํ้ามนัดิบ (Crude) โดยนํ้ามนัดิบส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน

ตะวนัออกกลาง บริษทัฯ มีนโยบายจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งต่างๆ ท่ีนาํมาผลิตแลว้ให้ผลตอบแทนสูงสุด ปัจจุบนั IRPC ซ้ือ
นํ้ามนัดิบส่วนใหญ่ผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่า L/C, ค่าขนส่ง เป็นตน้  

(2) การจดัจาํหน่าย 
 ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก  
 บริษทัฯ มีนโยบายเนน้การขายในประเทศ โดยเป็นการขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายและการขายตรง ส่วนการขาย

ต่างประเทศจะขายผา่นตวัแทนการคา้ในต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายจะขายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกผา่นบริษทั พีทีที 
โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ปตท. บริษทัฯ จึงเขา้ไปลงทุนในบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
โดยถือหุน้ร้อยละ 25 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2551  

 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั  
 ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัมีลกัษณะช่องทางการจาํหน่าย ไดแ้ก่ การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ (Retail), การจาํหน่ายให้
ผูใ้ชโ้ดยตรง, การจาํหน่ายใหลู้กคา้ขายส่ง (Wholesales), การจาํหน่ายใหลู้กคา้มาตรา 7, การส่งออก (Export) ใหก้บัผูค้า้นํ้ ามนัใน
ต่างประเทศ, การจาํหน่ายนํ้ามนัดีเซล หรือ Automotive Diesel Oil (ADO) และ นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) ใหก้บัเรือท่ีมาใชบ้ริการท่า
เทียบเรือของ IRPC และการจาํหน่ายนํ้ ามนัให้กบัสมาคมประมงในน่านนํ้ า ทั้งน้ี IRPC มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศ
ประมาณร้อยละ 69 และส่งออกประมาณร้อยละ 31 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 
คณะกรรมการ IRPC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 17 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ IRPC ซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 
ผลการดาํเนินงานของ  IRPC ในปี 2552 –  ปี 2554   เป็นดงัน้ี       

    หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 166,036 221,611 246,888 
รายไดร้วม 166,218 223,497 248,336 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) /1 160,794 217,311 244,218 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ/2 5,415 6,100 4,107 
สินทรัพยร์วม 114,194 120,458 132,176 
หน้ีสินรวม 42,294 45,744 56,246 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 71,901 74,714 75,931 

        ท่ีมา :  บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 
/1    รวมรายการภาษีเงินได ้ ปี 2552 จาํนวน 51  ลา้นบาท ปี 2553 จาํนวน 130 ลา้นบาท และปี 2554 จาํนวน 85 ลา้นบาท  
/2    กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  ปี 2552  จาํนวน 9 ลา้นบาท  ปี 2553 จาํนวน 4 ลา้น

บาทและ  ปี 2554 จาํนวน 11 ลา้นบาท 
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(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัไอนํ้าและความร้อนร่วมเร่ิมดาํเนินการผลิตในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2554 ส่วนโครงการท่ีอยู่

ระหวา่งดาํเนินการ ไดแ้ก่ โครงการขยายกาํลงัการผลิตโพรพิลีนซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2555 โครงการ
ขยายกาํลงัการผลิตเมด็พลาสติก ABS (ABS6) คาดวา่จะแลว้เสร็จและดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2556 และแผนการลงทุนในโครงการ
ฟีนิกซ์  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีครอบคลุมธุรกิจหลกัและธุรกิจสนบัสนุนของบริษทัฯ ทั้งดา้นการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต  ดา้นการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีมีอยูเ่พ่ือสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  ดา้นการ
ขยายกาํลงัการผลิตในสายผลิตภณัฑท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูง เป็นตน้ 

 
4.2.3.2.5. บริษัท พทีทีี เอนเนอร์ยี ่โซลูช่ันส์ จํากดั (PTTES) 
 ปตท. และ บริษทัในกลุ่ม ไดจ้ดัตั้ง บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จาํกดั (PTT Energy Solutions Co., Ltd. – 
PTTES) เพ่ือใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิควศิวกรรม และดาํเนินงานดา้นต่างๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. โครงสร้างผูถื้อหุน้
ประกอบดว้ย  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 40 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วนบริษทัละร้อยละ 20 

(1) การใหบ้ริการ  
บริษทัดาํเนินธุรกิจในการใหบ้ริการทางเทคนิคและดาํเนินงานดา้นต่างๆใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ดา้นการจดั

การพลงังาน ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการความเส่ียง และพฒันาเทคโนโลยแีละความรู้ความชาํนาญทางดา้นเทคนิคของกลุ่ม 
ปตท. ใหมี้ศกัยภาพสูง และสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 

(2) การบริหาร 
คณะกรรมการ PTTES ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 5 คน เป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. จาํนวน 2 คน และ ปตท. ได้

มอบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 
(3)  ผลการดาํเนินงานของ PTTES ในปี 2554  (เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือ 1 กนัยายน 2554 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงิน ปี 2554 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 86.13 
รายไดร้วม 86.13 
ค่าใชจ่้ายรวม(รวมภาษี)  79.69 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 6.44 
สินทรัพยร์วม 198.04 
หน้ีสินรวม 41.60 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 156.44 

ท่ีมา  : บริษทั พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลูชัน่ส์ จาํกดั 
/1    รวมรายการภาษีเงินไดปี้ 2554 จาํนวน 2.85 ลา้นบาท 
/2    กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่หลงัหกัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ปี 2554 จาํนวน 2.58 ลา้นบาท 
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4.2.4 ธุรกจิการลงทุนต่างประเทศ  

ปตท. ขยายการลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองโดยมีเป้าหมายในการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายไดท้ั้งหมดของ ปตท. ภายในปี 2563 โดยลงทุนผา่นบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ในธุรกิจท่ี
เก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ ปตท. ในต่างประเทศ  และบริษทั พีทีที กรีนเอนเนอร์ย ีจาํกดั ในธุรกิจ
ปลกูและพฒันาสวนปาลม์ 

4.2.4.1 บริษัท พทีที ีอนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (PTTI) 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2550 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้งบริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั (PTT International Company Limited – PTTI) โดยจดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น
ตวัแทน ปตท. ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และธุรกิจอ่ืนท่ีต่อเน่ืองของ ปตท. ในต่างประเทศ 
โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 100 ลา้นบาท ซ่ึงไดด้าํเนินการจดทะเบียนบริษทัแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2550 โดย ปตท. ถือหุน้
ทั้งหมด  

  ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2552 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 ไดมี้มติพิเศษอนุมติัให ้PTTI เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
100,000,000 บาท เป็น 16,600,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,650,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
และมติการประชุมใหญ่วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 มีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 
19,445,000,000 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,944,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาททั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 36,045,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระแลว้จาํนวน  33,157,000,000.00 บาท 
(หุน้สามญั  3,315,700,00 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)   

(1) ความกา้วหนา้ของการดาํเนินธุรกิจ 

- บริษัท East Mediterranean Gas (EMG): เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 1/2550 
มีมติอนุมติัการลงทุนซ้ือหุน้ EMG ตามท่ี ปตท. มอบหมาย จาํนวนร้อยละ 25 คิดเป็นจาํนวน 36.75 ลา้นหุน้ และอนุมติั การกูเ้งิน 
Shareholder’s Loan จาก ปตท. ในวงเงินรวม 621 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 21,735 ลา้นบาทเพ่ือซ้ือหุน้ EMG โดย PTTI 
ไดท้าํสัญญาเงินกู ้ (Shareholder’s Loan) กบั ปตท. เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2550 และในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2550 PTTI ไดเ้บิกใช้
วงเงินกูด้งักล่าวเพ่ือซ้ือหุน้บริษทั EMG ในสัดส่วนร้อยละ 25 เป็นจาํนวนเงินประมาณ 16,479 ลา้นบาท  

บริษทั EMG เป็นบริษทัแห่งเดียวท่ีไดรั้บสิทธิในการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากประเทศอียปิตไ์ปขายยงัประเทศอิสราเอล
ภายใต ้ MOU ของทั้งสองประเทศ โดยบริษทั EMG จะรับซ้ือก๊าซธรรมชาติจากบริษทั Egyptian General Petroleum Corp. 
(EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ในปริมาณ 677 ลา้นลบ.ฟุต/วนั เป็นเวลา 20 ปี และขนส่งผา่นระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในประเทศอียปิตไ์ปยงัเมือง Ashkelon ทางตอนใตข้องประเทศอิสราเอล และได้
เร่ิมดาํเนินโครงการในไตรมาส 1 ปี 2551 ทั้งน้ี PTTI ไดสิ้ทธิในการเป็นกรรมการในบริษทั EMG จาํนวน 3 คน  

บริษทั EMG มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2551 จาํนวน 25.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2552 ขาดทุนสุทธิ
จาํนวน 41.52 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 42.50 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีปี 2554 มีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ  52.10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2554 ไดเ้กิดเหตุการณ์ไม่สงบใน
ประเทศอียปิตข้ึ์นมา  โดยประชาชนไดลุ้กฮือข้ึนต่อตา้นและลม้รัฐบาลภายใตก้ารปกครองของอดีตประธานาธิบดีมูบารัคสาํเร็จ ทาํ
ใหอี้ยปิตต์กอยูภ่ายใตก้ารปกครองชัว่คราวของรัฐบาลทหารก่อนจะเขา้สู่กระบวนการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่  ทั้งน้ีไดก่้อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อธุรกิจของ EMG อยา่งมีนยัสาํคญั และยงัเป็นผลให ้ PTTI ไดจ้ดัทาํการประเมินมูลค่าการลงทุนใน EMG เน่ืองดว้ย
สถานการณ์ตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2554 มีเหตุบ่งช้ีวา่อาจเกิดการดอ้ยค่าของเงินลงทุน PTTI ไดท้าํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 129 

ไดรั้บคืน (Recoverable amount) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 1    ตุลาคม 2554 ดว้ยวธีิส่วนลดกระแสเงินสด (DCF method)  
ส่งผลให ้บริษทัฯตอ้งรับรู้รายการบนัทึกการดอ้ยค่าทางบญัชีดงัน้ี     

- มูลค่าตามบญัชี (Carrying value) ของเงินลงทุนใน EMG ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ภายใตง้บการเงินรวม มี
จาํนวนทั้งส้ิน 13,316.9 ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวนทั้งส้ิน 16,544.6 ลา้นบาท  

- มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (Recoverable amount) ท่ีประเมินไดคื้อ 7,495.2 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนใน EMG   

- ส่งผลให ้PTTI ตอ้งบนัทึกลดมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน EMG ใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และ
รับรู้ส่วนลดดงักล่าวเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนงบการเงินรวมของบริษทัในปี 2554 เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 5,821.64 ลา้นบาท โดยจะปรากฎบนงบการเงินรวมของ ปตท. ดว้ยเช่นกนั และรับรู้ผลขาดทุนดงักล่าว
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 9,049.38 ลา้นบาท 

 
  - บริษัท PTT Mining Limited: เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการ PTTI คร้ังท่ี 5/2551 มีมติ
อนุมติัในหลกัการให้จดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศฮ่องกง และเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2551 ไดมี้การจดัตั้งบริษทั Lints Limited 
(ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น PTT Mining Limited (PTTML))ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเขา้ซ้ือหุ้น
ทั้งหมด ในบริษทัท่ีไดมี้การจดทะเบียนจดัตั้งอยูก่่อนแลว้ (shelf company) โดยมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 10,000 เหรียญฮ่องกง 
และทุนเรียกชาํระแลว้จาํนวน 1 เหรียญฮ่องกงเพ่ือเป็นตวัแทนของ PTTI ในการลงทุนในต่างประเทศ  

                เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2552 PTTML ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุน้กบับริษทั Straits Resources Limited (SRL) ซ่ึง
เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือซ้ือหุน้บริษทั Straits Bulk and Industrial Pty Limited (SBI) 
ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น PTT Asia Pacific Mining (PTTAPM) (SRL ถือหุน้ทั้งหมด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุน้ทั้งหมด ใน
มูลค่ารวมทั้งส้ินไม่เกิน 335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 11,838.9 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปล่ียนท่ี 35.34 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ) โดย PTTAPM เป็นบริษทัท่ี SRL ตั้งข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
โดย PTT APM  ถือหุน้ร้อยละ 47.1 ในบริษทั Straits Asia Resources Limited (SAR) ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ
สิงคโปร์ และ SAR ถือหุน้ทั้งหมดในเหมืองถ่านหิน Sebuku และในเหมืองถ่านหิน Jembayan และถือหุน้ร้อยละ 80 ในโครงการ
สาํรวจถ่านหิน Laung ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากน้ี PTTAPM ยงัถือหุน้ร้อยละ 35 ในกิจการร่วมคา้ท่ีมิไดจ้ดทะเบียนกบั Far 
East Energy Coporation Pty Ltd.ซ่ึงไดสิ้ทธิสาํรวจถ่านหินในประเทศบรูไน และถือหุน้ร้อยละ 33.5 ในบริษทัร่วมทุนเพ่ือทาํ
เหมืองถ่านหินท่ี Sakoa Coal Basin ในหมู่เกาะมาดากสัการ์  

  ทั้งน้ีในปี 2552 SAR สามารถผลิตถ่านหินไดจ้าํนวน 8.4 ลา้นตนัจากเหมือง Sebuku และ Jembayan มีรายไดจ้าก
การขายจาํนวน 748.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี 133.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ปี 2553 มีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี 
88.2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   และปี 2554 มีกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี 190.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

                     วนัท่ี 28 เมษายน 2552 PTTML และ SRL ต่างไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนของสัญญาซ้ือขายหุน้สาํเร็จ PTTML 
จึงไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือกิจการจาํนวนแรก 219.87 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดรั้บโอนหุน้ PTTAPM ในวนัดงักล่าวเรียบร้อย
แลว้ ส่วนท่ีเหลือจาํนวนไม่เกิน 115 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จะชาํระเม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับเพ่ิมข้ึนของปริมาณสาํรองถ่านหิน 
(JORC reserve upgrades) ของเหมืองถ่านหินท่ีเกาะ Sebuku (SRL ไดด้าํเนินการยืน่ legal opinion ต่อ Deacons (Escrow Agent) 
อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2552 เพ่ือแจง้ใหท้ราบวา่ Cagar Alam (CA) ไดรั้บการอนุมติัโดยทางการอินโดนีเซียแลว้ ใน
วนัท่ี 26 ตุลาคม 2552 PTTML จึงไดช้าํระเงินจาํนวนน้ีแลว้) ทั้งน้ี ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนเงินลงทุนใหแ้ก่ PTTML ผา่น PTTI โดย 
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ปตท. เพ่ิมทุนจดทะเบียนใน PTTI (ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2552 วนัท่ี 1 เมษายน 2552) และ PTTI ใหเ้งินกูย้มืแก่ 
PTTML 

                  ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2552 Standard Chartered Bank (SCB) ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีอยูใ่น 
SAR จาํนวน 35,000,000 หน่วย ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนของ PTTAPM ใน SAR ลดลงร้อยละ 1.5 จากร้อยละ 47.1 เหลือ 
ร้อยละ 45.6 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ปตท. เสนอซ้ือกิจการเหมืองถ่านหินของบริษทั Straits Resources Limited  (SRL) 
ผา่นบริษทั PTTML ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ PTTI โดย PTTML ตกลงท่ีจะชาํระเงินให้แก่ผูถื้อหุน้ของ SRL ในราคา 1.72 เหรียญ
ออสเตรเลียต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่ารวม 544.1 ลา้นเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 16,600 ลา้นบาท ซ่ึงการซ้ือกิจการในคร้ังน้ี เป็น
การลงทุนตามนโยบายในการขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูงและมีศกัยภาพท่ีดีในการเติบโตในอนาคต 

                     เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัธุรกิจถ่านหินเปล่ียนช่ือจาก SRL เป็น International Coal Holdings Limit (ICH) 
โดย ICH เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดย ICH ถือหุ้นร้อยละ 40 
ในบริษทั PTTAPM (PTTML ถือหุ้นร้อยละ 60  ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียและ PTTAPM ถือหุ้นร้อยละ 45.6  ใน 
Straits Asia Resources (SAR) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 PTT APM มีสัดส่วนการถือหุน้ใน SAR ร้อยละ 45.4 ) 

                     เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2554 PTTML ไดช้าํระราคาของการเขา้ซ้ือ ICH จาํนวน 544,109,676 เหรียญออสเตรเลีย 
เทียบเท่า 16,831,216,669 บาท (อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัโอนเงิน) และไดรั้บโอนหุ้นบริษทั ICH ในวนัดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ 
(จาํนวนหุน้สามญั 316,342,835 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.72 เหรียญออสเตรเลีย) 

 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัจาก Strait Asia Resources Company 
Limited เป็น Sakari Company Limited 

                    ตั้งแต่วนัเขา้ซ้ือกิจการ (28 เมษายน 2552) ถึง 31 ธนัวาคม 2552 PTTAPM มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 52.47 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ  สาํหรับงวด ปี 2553 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 30.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และงวด ปี 2554 มีกาํไรสุทธิ 75.11 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

                      - บริษัทอืน่ๆ :  วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั PTTI คร้ังท่ี 10/2553 มีมติอนุมติั ให ้ PTTI 
และ/หรือ บริษทัยอ่ยของ PTTI จดัตั้งบริษทัยอ่ยในประเทศไทยเพ่ือใชเ้ป็นบริษทัร่วมทุนหรือลงทุน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 1,280 MW ในประเทศลาว โดยการซ้ือหุน้สามญับริษทั Xayaburi Power Company Limited 
(XPCL)  ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศลาว จากบริษทั ช. การช่าง (มหาชน) จาํนวน 20,000,0001 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 25 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 999,900 บาท มูลค่าหุ้นละ 100 
บาท 

  วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 ไดจ้ดัตั้งบริษทั นที ซินเนอร์ยี่ จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 
999,900 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 9,999 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมี PTTI เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและ PTTI ไดช้าํระ
ทุนจดทะเบียนเตม็จาํนวนแลว้เม่ือ 22 พฤศจิกายน 2553 ต่อมาในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้บริษทั นที ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั คร้ังท่ี 1/2553 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ NSC เป็น 215,000,000.00 บาท วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2554 PTTI ไดช้าํระ
ทุนจดทะเบียนแก่บริษทั นที ซินเนอร์ยี่ จาํกดั จาํนวน 214,000,100 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 2,140,001 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
เพ่ือใชส้าํหรับซ้ือหุน้ 25% ในบริษทั Xayaburi Power Company Limited และ NSC ไดช้าํระเงินค่าหุน้บริษทั XPCL แก่บริษทั ช.
การช่าง จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2554 เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 200,000,010.00 บาท ในสัดส่วน 25%  ท่ีประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 1 /2554 มีมติให้บริษทัฯพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็นคร้ังคราว จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 215,000,000.00 บาท ข้ึนถึง



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 131 

เพดาน 415,000,000.00 บาท  ทั้งน้ี วนัท่ี 22 เมษายน 2554 PTTI ไดช้าํระทุนจดทะเบียนแก่บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั อีกจาํนวน 
50,000,000 บาท (หุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ทาํใหณ้ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554บริษทั นที ซินเนอร์ยี ่จาํกดั
ทุนจดทะเบียน 415,000,000 บาท (หุน้สามญั 4,150,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยออกจาํหน่ายและเรียกชาํระค่าหุน้แลว้เป็น
จาํนวน 265,000,000 บาท (หุน้สามญั 2,650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) ) เพ่ือใชส้าํหรับซ้ือหุน้ร้อยละ 25 ในบริษทั XPCL ท่ีมี
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000 บาท ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ และมีมติใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนจาก
หุน้ท่ีออกใหม่ในวนัเดียวกนั 
 (2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษทั PTTI ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการ 7 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหารจาก ปตท. 5 คน  
จากกระทรวงพลงังาน 1 คน และจากกระทรวงการคลงั 1 คน 
  (3) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั PTTI ปี 2552 - ปี 2554 เป็นดงัน้ี  
                                                  หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบการเงนิ 
ปี 2552    ปี 2553  

 
 ปี 2554  

*ยงัไม่สอบทาน 
รายไดร้วม 20,783 24,765  31,384 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 21,739 27470  37,783 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (2,522) (2,705)  (6,399) 
สินทรัพยร์วม 68,077 67,623  69,893 
หน้ีสินรวม 41,050 42,368  45,154 
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 18,780 19,266  16,611 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 8,247 5,989   8,128 

ท่ีมา: บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

4.2.4.2 บริษัท ปตท กรีน เอน็เนอร์ยี ่จํากดั (PTTGE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2550 มีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้ง บริษทั ปตท กรีน 
เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั ซ่ึง ปตท. ถือหุน้ 100% เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 833 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
อยูท่ี่ 10,860 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสาํหรับลงทุนในธุรกิจปาลม์นํ้ ามนั เพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทดแทนให้ประเทศตาม
แผนพฒันาพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังาน โดยมีเป้าหมายในการเขา้ลงทุนในธุรกิจปาล์มนํ้ ามนัท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า อีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีเพียงพอสาํหรับการลงทุนปลูก
ปาลม์ในระยะยาวของ PTTGE โดยคณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติักรอบการลงทุนพ้ืนท่ีปลูกปาลม์ 500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 
3.1 ลา้นไร่  

(1) ความกา้วหนา้ของการดาํเนินธุรกิจ 

ในเดือนพฤษภาคม 2550 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให ้PTTGE ลงทุนในบริษทั PT. Az Zhara ดว้ยเงินลงทุน
จาํนวน 1,871.25 ลา้นบาท สาํหรับสวนปาลม์นํ้ามนับนพ้ืนท่ี 734,375 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ เกาะ Kalimantan ปัจจุบนัไดด้าํเนินการลงปลูก
ไปแลว้จาํนวน 6,875ไร่ และเตรียมเมลด็เพ่ือเพาะเป็นตน้กลา้อ่อนสาํหรับ 22,300ไร่ อีกดว้ย 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2551 PTTGE เขา้ซ้ือกิจการบริษทั PT. Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR (Kalimantan)) โดยมี
สินทรัพยเ์ป็นสวนปาลม์นํ้ามนัขนาด 87,500 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เกาะ Kalimantanโดยปัจจุบนัมีการพฒันาพ้ืนท่ีแลว้ทั้งส้ิน 65,970 ไร่ โดย
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คาดวา่ PTTGE จะสามารถพฒันาพ้ืนท่ีในปี 2555 ไดค้รบทั้งหมด 87,500 ไร่ ทั้งน้ี ในปี 2551-2554 ท่ีผา่นมา PT. MAR สามารถ
ผลิตผลปาลม์ดิบออกสู่ตลาดไดเ้ป็นจาํนวน 145,715 ตนั หรือคิดเป็นมูลค่า 352 ลา้นบาท ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากโรงสกดันํ้ามนัปาลม์ดิบ (CPO) ท่ีกาํลงัการผลิต 45 ตนัต่อชัว่โมง ของโครงการ PT. MAR ไดด้าํเนินการสร้างแลว้เสร็จ
และเดินเคร่ืองตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นตน้มา ผลปาลม์ดิบทั้งหมดจึงถูกนาํมาใชใ้นการผลิต CPO ของโครงการเอง โดยในปี 
2554 PTTGE มีผลผลิต CPO ประมาณ 12,650 ตนั ซ่ึงสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัฯประมาณ 402 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัมีการ
เตรียมจดัสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียจากโรงสกดันํ้ ามนัปาลม์ดิบ เพ่ือนาํของเสียท่ีจะเกิดข้ึนมาผลิตเป็น Biogas เพ่ือนาํกลบัมาใช้
ประโยชน์ไดอี้กคร้ัง และยงัสามารถลดปริมาณมลพิษท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2551 ไดอ้นุมติัให ้PTTGE เขา้ซ้ือสินทรัพยบ์ริษทั PT. Mitra Aneka 
Rezeki (PT. MAR (Palembang)) ผา่น PT. MAR และมีมูลค่าลงทุน 645 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยสิ์ทธิบนท่ีดิน 43,750 ไร่ พ้ืนท่ี
ชาวบา้นบน Contract Farming 93,750 ไร่ และโรงสกดันํ้ามนัปาลม์ดิบพร้อมดาํเนินการผลิตขนาด 30 ตนั/ชม. โครงการตั้งอยูบ่น
เกาะสุมาตรา ปัจจุบนั PT. MAR (Palembang) ไดรั้บเอกสารสิทธิสาํคญัต่างๆในการเพาะปลูกและการดาํเนินการโรงสกดัครบถว้น
แลว้ โดยบริษทัไดถื้อกรรมสิทธ์ิเอกสารต่างๆ เรียบร้อย และเขา้ดาํเนินการไดเ้ม่ือปลายปี 2554 ท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2551 ไดอ้นุมติัให้ PTTGE เขา้ลงทุนในบริษทั PT. First Borneo 
Plantations (PT. FBP) ในวงเงิน 2,608 ลา้นบาท โดยเป็นการเขา้ลงทุนร่วมแบบ Joint Venture ซ่ึง PTTGE เขา้ถือหุน้ในโครงการ 
PT. FBP จาํนวนร้อยละ 70  ซ่ึงมีสิทธิในท่ีดิน 675,000 ไร่ และมีทุนจดทะเบียน ณ วนัเขา้ซ้ือประมาณ 867 ลา้นบาท โครงการ
ตั้งอยูท่ี่ West Kalimantan ปัจจุบนัไดด้าํเนินการจดัทาํแผนแม่บท (Master Plan) ในการพฒันาสวนปาลม์ รวมถึงแผนการระบบ
ขนส่ง (Logistic Plan) โดยการสาํรวจเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้ า เพ่ือให้สามารถลาํเลียงวสัดุ อุปกรณ์ รวมถึง
ผลผลิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงจดัทาํระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมการนาํตน้อ่อนท่ีพร้อมลงปลูกเขา้สู่
พ้ืนท่ีปลกูจริง โดยปัจจุบนั ไดด้าํเนินการลงปลกูตน้ปาลม์ระยะเติบโตท่ี 1 (Immature 1) ไปแลว้เป็นพ้ืนท่ีจาํนวน 8,125 ไร่ 

(2) การบริหาร 
   คณะกรรมการบริษทั PTTGE ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน โดยเป็นผูบ้ริหาร
จาก ปตท. ทั้งหมด 

(3) การเงิน 
 ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั PTTGE ในปี 2552 – ปี 2554 เป็นดงัน้ี  

หน่วย  :  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

งบการเงนิ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายไดร้วม 7 7 12 
ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 8 14 30 
กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ (2) (7) (18) 
สินทรัพยร์วม 175 211 316 
หน้ีสินรวม 8 9 12 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 167 202 305 
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4.3.   ภาวะอุตสาหกรรม        

4.3.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจิสํารวจและผลติและก๊าซธรรมชาติ 

4.3.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

 ณ ส้ินปี 2553 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย รวมทั้งส่วนของพื้นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็นดงัน้ี 

ปริมาณสํารองปิโตรเลยีม 
ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัล้านลูกบาศก์ฟุต) 
นํ้ามันดบิ 

(ล้านบาร์เรล) 
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 
(Proved Reserves) 

10,588 197 245 

ปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะพบ 
(Probable Reserves) 

11,479 461 335 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 
(Possible Reserves) 

6,386 247 130 

ท่ีมา :  รายงานประจาํปี 2553 ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ    

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษทั เชฟรอน ประเทศไทย 
สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั บริษทั เฮสส์ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซ์พลอเรชัน่ จาํกดั เป็นตน้ ในปี 2553  มีปริมาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศเฉล่ีย 2,860 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3 นํ้ามนัดิบ 152,005  บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อนร้อยละ 4 และก๊าซธรรมชาติเหลว 88,632 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับปี 2548 – ปี 2553 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  
(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวนั) 

นํ้ามันดบิ 
(บาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติเหลว 
(บาร์เรลต่อวนั) 

2548 2,292 113,890 69,487 
2549 2,353 128,950 75,250 
2550 2,515 133,549 78,844 
2551 2,658 145,616 85,862 
2552 2,576 150,864 83,493 
2553 2,860 152,005 88,632 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ (www.dmf.go.th)    

                สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) นั้น ปัจจุบนัการลงทุนและการดาํเนินการ 
ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว้ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั 
Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ยเพื่อ
ขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจุบนักิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานภายใต้
พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของกิจการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมมีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  
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4.3.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาตใินปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  

ณ ส้ินปี 2554 การจดัหาก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย 4,184 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อลกูบาศกฟุ์ต) 
(คิดเป็นสัดส่วนการจดัหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 78 และ 22 ตามลาํดบั)   ปริมาณการจดัหาก๊าซฯ ของปี2554 
เพ่ิมข้ึน 109 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 3 เม่ือเทียบกบัปี 2553 สาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 4,147  
ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมข้ึน 107 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 3  

ทั้งน้ีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2554 ใหก้บัลกูคา้กลุ่มต่างๆ มีดงัน้ี 

 ภาคไฟฟ้า 

 ปริมาณการจาํหน่ายเฉล่ีย 2,497 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60% ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด 
ประกอบดว้ยการจาํหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เฉล่ีย 1,146 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้า
อิสระจาํนวน 7 ราย เฉล่ีย 866 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จาํนวน 20 ราย เฉล่ีย 485 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยการ
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าลดลง 265 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 10 

 ภาคอุตสาหกรรม 

ปริมาณการจาํหน่ายเฉล่ีย 550 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 
106 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 24 โดยมีจาํนวนลกูคา้ทั้งส้ิน 309 ราย 

 ภาคขนส่ง 

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง หรือ NGV มีปริมาณเฉล่ีย 246 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6 ของปริมาณจาํหน่ายทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 35 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั หรือร้อยละ 34 ซ่ึงเป็นผลมา
จากการขยายสถานีบริการอยา่งต่อเน่ืองทาํใหปั้จจุบนัมีสถานีบริการรวม 469 แห่ง เป็นสถานีท่ี ปตท.ลงทุนเอง 385 แห่ง และ
เอกชนลงทุน 84 แห่ง ครอบคลุม 53 จงัหวดั โดยในปี 2554 สัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่งทดแทนการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน
และดีเซลเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 9.2 จากร้อยละ 8.5 ทั้งน้ี ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2554 มีจาํนวนรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงทั้ง
ประเทศรวม 300,581 คนั เพ่ิมข้ึน 74,913 คนั หรือร้อยละ 33.2 เม่ือเทียบกบัปี 2553   

อยา่งไรกต็ามเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ปตท. ไดรั้บความเห็นชอบตามมติ กพช. ใหท้ยอยปรับข้ึนราคาขาย
ปลีก NGV เดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่ 16 มกราคม 2555 จนถึง 31 ธนัวาคม 2555 โดยใหก้ารสนบัสนุนส่วนลดบตัร
เครดิตพลงังานสาํหรับรถโดยสารสาธารณะ ดงันั้น หากราคา NGV สามารถปรับไดต้ามมติ กพช. น้ีจริงจะทาํให ้ ปตท. มีภาระ
ขาดทุนต่อหน่วยลดลง 

   

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 การใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือผลิตผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติมีปริมาณเฉล่ีย 867 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมาณการจาํหน่ายรวมทั้งหมด เน่ืองจากโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 เร่ิมดาํเนินการผลิต
เชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมกราคม 2554  
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ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหวา่งปี 2548 – ปี 2554 

                   หน่วย : ลา้นหน่วย 

 ปี 2548 ปี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552  ปี 2553 ปี 2554 

1. พลงันํ้า 5,671 7,950 7,961 6,951 6,966 5,347 7,113 
2. ก๊าซธรรมชาติ 94,468 94,398 98,148 104,386 105,930 117,941 99,880 
3. นํ้ามนัเตาและดีเซล 7,817 7,885 2,995 1,013 493 600 1,307 
4. ถ่านหิน 20,614 24,468 30,881 30,838 29,808 29,764 29,376 
5. กระแสไฟฟ้านาํเขา้ และอ่ืนๆ 6,228 7,217 7,041 5,033 5,161 10.017 12,392 

รวม 134,798 141,919 147,026 148,221 148,358 163,668 150,068 
อตัราการขยายตวั  (ร้อยละ) 5.7 5.3 3.6 0.8           0.1 10.3 -8.3 

ท่ีมา :  ขอ้มูลตาม Web Site ของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (www.eppo.go.th)  
 
เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือ

วนัท่ี 12 มีนาคม 2553 เร่ืองแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2573 (PDP2010) โดยแผน PDP 2010 ปริมาณ
ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปี แรก มีการขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 6 และในระยะยาวก็จะยงัคงมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยตามแผนฉบบัดงักล่าวผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระราย
ใหม่จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง แสดงดงั
ภาพ นอกจากน้ี ภาครัฐยงัไดมี้นโยบายผลกัดนัการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากข้ึน เน่ืองจากมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ และจะช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในช่วงท่ีราคานํ้ามนัในประเทศปรับตวั
สูงข้ึนตามราคานํ้ามนัในตลาดโลก 
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4.3.1.3 การปรับโครงสร้างบริหารกจิการพลงังาน       

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลงังานให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบาย งานกาํกบัดูแลการ
ประกอบกิจการพลงังาน และการประกอบกิจการพลงังานออกจากกนั ใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการพลงังานครอบคลุมทั้งกิจการไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพ มัน่คง มีปริมาณเพียงพอ และใหมี้การจดัตั้งองคก์รกาํกบัดูแลอิสระ คือ คณะกรรมการกาํกบั
กิจการพลงังาน เพ่ือกาํกบัดูแลกิจการพลงังานของประเทศ โดยมีหนา้ท่ีป้องกนัการใชอ้าํนาจผกูขาดโดยมิชอบ และคุม้ครองผูใ้ช้
พลงังานและผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการประกอบกิจการพลงังาน  เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2550 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติรับ
หลกัการแห่งร่างพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามญัเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว พระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 (พระราชบญัญติัฯ) ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2550 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 เป็นตน้ไป 
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4.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกจินํา้มัน    

4.3.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั   

ปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,104,000 บาร์เรลต่อวนั 
(ไม่รวมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่แยกคอนเดนเสทของ PTTGC จาํนวน 135,000 บาร์เรลต่อวนั) ในปี 2554 โรงกลัน่นํ้ ามนัมี
การผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 974,347 บาร์เรลต่อวนั เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตร
เคมีจาํนวน 92,990 บาร์เรลต่อวนั ทาํใหมี้การผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 1,067,337 บาร์เรลต่อวนั 

ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิดต่างๆ ดงัน้ี 
    หน่วย : บาร์เรลต่อวนั 

ประเภทผลติภัณฑ์ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
นํ้ามนัเบนซิน 222,229      218,198    208,424  
นํ้ามนัดีเซล 387,546      401,606    398,052  
นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 102,966      106,775    108,441  
นํ้ามนัเตา 118,633      103,393    100,222  
นํ้ามนัก๊าด 1,601         8,043        2,616  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 133,840      136,400    156,592  
รวม 966,816 974,414   974,347  

   ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

การขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้งของ
โรงกลัน่นํ้ ามนั การขนส่งนํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 
ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ ามนัทั้ง 7 แห่ง
เพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจะถกูขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ามนั ปัจจุบนัการขนส่งนํ้ามนัทาง
ท่อส่งนํ้ามนัแมจ้ะเพ่ิมสูงข้ึน แต่กย็งัมีปริมาณการใชไ้ม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ เน่ืองจากท่อ
ขนส่งนํ้ ามนัไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ ามนัทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ ามนัส่วนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออกของ
ประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกวา่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

4.3.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายนํา้มนั 

ประเทศไทยมีผูค้า้นํ้ ามนัท่ีจดทะเบียนเป็นผูค้า้นํ้ ามนัตามมาตรา 7 รวม 42 ราย ปี 2554 มีความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัทั้ง
ประเทศรวม 42,005 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 3.9 โดยผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเบนซินมีการใชใ้กลเ้คียงกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์มีการใชเ้พ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนคือ LPG เน่ืองจากภาครัฐยงัคงควบคุม
ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ทาํใหมี้ราคาถกูกวา่เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน  อยา่งไรกต็ามภาครัฐเร่ิมมีการปรับราคาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึน
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 โดยปรับข้ึนไตรมาสละ 3 บาท/กก. รวม 4 ไตรมาส  ซ่ึงในวนัท่ี     1 เมษายน 2555 จะเป็นการปรับ
ข้ึนคร้ังสุดทา้ยท่ีจะทาํให้ LPG ภาคอุตสาหกรรมมีราคาเพิ่มสูงข้ึนอีก 12 บาท/กก.  ในการปรับดงักล่าวผูค้า้มาตรา 7 ทุกรายจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการปรับราคาเน่ืองจากตอ้งนาํเงินส่งให้ภาครัฐ  นํ้ ามนัดีเซล การใชเ้พ่ิมข้ึนจากการท่ีภาครัฐตรึงราคาขาย
ปลีกไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน การใชเ้พ่ิมข้ึนตามภาวะการขนส่งทางอากาศขยายตวัสูงข้ึน สาํหรับนํ้ามนัเตา
มีการใชล้ดลงร้อยละ 6 จากการท่ีภาคอุตสาหกรรมหนัไปใชพ้ลงังานอ่ืนท่ีถูกกวา่ เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ การแข่งขนั
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ในการจดัจาํหน่ายนํ้ามนั นอกเหนือจากการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ การแสวงหาโอกาสในการเพ่ิมรายได ้รวมทั้งการ
บริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพตลอด Value Chain แลว้ การแข่งขนัทางดา้นราคายงัคงมีอยูต่่อเน่ืองตลอดปี ซ่ึงเป็นปกติตามกลไก
ตลาด รายละเอียดแสดงความตอ้งการใชน้ํ้ามนัของประเทศ ปรากฎตามตารางท่ี 1 

 
 ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความตอ้งการใชน้ํ้ามนัของประเทศ ปี 2552 – ปี 2554 

 หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลติภัณฑ์  ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

นํ้ามนัเบนซิน 7,525 7,417 7,331 

นํ้ามนัดีเซล 18,465 18,483 19,192 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,432 4,712 5,076 

นํ้ามนัเตา 2,731 2,615 2,456 

นํ้ามนัก๊าด 18 15 13 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,450 7,194 7,936 

รวม 39,621 40,436 42,005 

 
      ท่ีมา: กรมธุรกิจพลงังาน 

โครงสร้างราคานํา้มนั  
 โครงสร้างราคานํ้ามนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่งหนา้
โรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และภาษีมูลค่าเพ่ิม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบด้วย ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ค่าการตลาด และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ ามนัดิบ และนํ้ ามนัสําเร็จรูปบางส่วน 
ประกอบกบัการคา้นํ้ ามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนั ณ โรงกลัน่จึงข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ ามนั
ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยอา้งอิงตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑ์เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
 เน่ืองจาก ราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหร้าคาขายปลีกนํ้ามนัสาํเร็จรูปในประเทศปรับตวัสูงตาม 
และในท่ีสุดผูค้า้นํ้ามนัอาจตอ้งปรับข้ึนราคานํ้ามนัขายปลีกในประเทศ ทาํใหร้าคาขายปลีกนํ้ามนัดีเซลในประเทศปรับตวัสูงข้ึน
เกิน 30 บาท/ลิตร รัฐบาลจึงไดใ้ชเ้งินอุดหนุนจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง และการปรับลดภาษีสรรพสามิตนํ้ามนัดีเซล เป็น
มาตรการตรึงราคานํ้ามนัดีเซล ไม่ใหเ้กินราคา 30 บาท/ลิตร เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน เน่ืองจากนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว
เป็นนํ้ามนัพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจ หากมีการปรับข้ึนราคาขายปลีกเกิน 30 บาท/ลิตร จะกระทบต่อตน้ทุนการขนส่งสินคา้และ
บริการ ต่อมารัฐบาลไดมี้นโยบายชะลอการเกบ็เงินเขา้กองทุนนํ้ามนัเบนซิน และนํ้ามนัดีเซลเป็นการชัว่คราว เพ่ือใหร้าคานํ้ามนั
ลดลงทนัทีเพ่ือเพ่ิมกาํลงัซ้ือสุทธิใหก้บัประชาชน โดย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม2554 ประเทศไทยมีโครงสร้างราคานํ้ามนั ปรากฏตาม
ตารางท่ี  2  ในส่วนของอตัราภาษีสรรพสามิตของผลิตภณัฑ ์ปรากฏตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 2 โครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 

      หน่วย : บาท/ลิตร 
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ราคา ณ โรงกลัน่ /1 23.3696 22.9519 23.3258 23.1945 21.4744 23.1291 25.1836

ภาษีสรรพสามิต /2 7.0000 7.0000 6.3000 5.6000 1.0500 6.3000 0.0050

ภาษีเทศบาล /2 0.7000 0.7000 0.6300 0.5600 0.1050 0.6300 0.0005

กองทนุนํ้ ามนัเชือ้เพลิง /2 0.0000 0.0000 0.2000 -2.8000 -13.5000 -1.4000 0.0000

กองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน /2 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500

ภาษีมูลคา่เพิ่ม /2 2.1924 2.1631 2.1494 1.8763 0.6566 2.0236 1.7807

ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น 33.5120 33.0650 32.8552 28.6808 10.0360 30.9327 27.2198

คา่การตลาด 5.0542 1.7803 0.7802 2.1114 10.1720 0.9414 1.5609

ภาษีมูลคา่เพิ่ม /2 0.3538 0.1246 0.0546 0.1478 0.7120 0.0659 0.1093

ราคาขายปลีก 38.92 34.97 33.69 30.94 20.92 31.94 28.89

นํ้ ามนัเบนซนิ 91 นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 85นํ้ ามนัเบนซนิ 95 นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 10 นํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วนํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 91นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 20

 
 
ท่ีมา: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

/1  โรงกลัน่กาํหนดจากราคาตลาดโลก                                                                                                                                                                                                    /2
 รัฐบาลกาํหนด 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงอตัราภาษี
สรรพสามิตของผลิตภณัฑ ์ณ วนัท่ี 29 
ธนัวาคม 2554ประเภทผลติภัณฑ์ 

ตามปริมาณ (บาท/ลติร) 

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 7.0000 

2. นํ้ามนัเบนซิน 91 7.0000 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี10 6.3000 

4. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95  อี 20 5.6000 

5. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 95 อี 85 1.0500 

6. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล 91 6.3000 

7. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.0050 

8. นํ้ามนัเตา (FO 600 (1) 2% S 1.1483 

9. นํ้ามนัเตา (FO 1500 (2) 2% S 1.1304 

10. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 2.1700 

 
                           ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

 ในส่วนของเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเป็นผูส่้งเงิน
เขา้กองทุนนํ้ามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงข้ึนอยูก่บัแต่ละชนิดนํ้ามนั นอกจากน้ี รัฐบาลมีนโยบายผลกัดนัการใชพ้ลงังานทดแทน 
โดยมีการปรับอตัราเงินนาํส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั สาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแก๊สโซฮอลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
ทดแทน  ตารางแสดงอตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั และอตัราเงินชดเชย ณ วนัท่ี  29 ธนัวาคม 2554 ปรากฏตามตารางท่ี 4     

         ตารางท่ี 4   ตารางแสดงอตัราเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั และอตัราเงินชดเชย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2554 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินส่งเข้ากองทนุนํ้ามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร)

1. นํ้ ามนัเบนซนิ 95 0.0000 -

2. นํ้ ามนัเบนซนิ 91 0.0000 -

3. นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 10 0.2000 -

4. นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 20 - -2.8000

5. นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 95 อี 85 - -13.5000

6. นํ้ ามนัแกส๊โซฮอล 91 - -1.4000

7. นํ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.0000 -
8. นํ้ ามนัเตา (FO 600 (1) 2% S 0.0600 -

9. นํ้ ามนัเตา (FO 1500 (2) 2% S 0.0600 -

10. กา๊ซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) 0.9525 -  
 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

4.3.2.3  อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  

โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปัจจุบนัเป็นแบบก่ึงลอยตวั โดยภาครัฐไดมี้การยกเลิกการควบคุมราคา
ขายปลีก แต่ยงัคงมีการควบคุมราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ซ่ึงรวมถึงราคา ณ โรงกลัน่ ซ่ึงท่ีผา่นมาในช่วงท่ีราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาขายปลีกก๊าซ LPG ในประเทศแตกต่างจากราคา LPG ในตลาดโลกและราคาขายปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิง
ในประเทศค่อนขา้งมาก ทาํให้ปริมาณความตอ้งการก๊าซ LPG ในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างมากโดยเฉพาะในภาคขนส่งและ
อุตสาหกรรม ทาํใหต้ั้งแต่เดือน เมษายน 2551 กาํลงัการผลิตก๊าซ LPG ในประเทศไม่เพียงพอกบัปริมาณความตอ้งการ  กระทรวง
พลงังานจึงมอบหมายให ้ปตท. เป็นผูน้าํเขา้ก๊าซ LPG ในราคาตลาดโลก และจาํหน่ายในราคาท่ีรัฐควบคุม โดย ปตท. จะไดรั้บเงิน
ชดเชยคืนจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงภายหลงั 

รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบดา้นพลงังาน โดย ให้ขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาค
ครัวเรือน ไปจนถึงส้ินปี 2555  LPG ภาคขนส่ง ขยายระยะเวลาการตรึงราคาก๊าซ LPG ต่อไปจนถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2555  สาํหรับ
การปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ในภาคอุตสาหกรรมให้ทยอยปรับราคาเพ่ือให้สะทอ้นตน้ทุนโรงกลัน่นํ้ ามนั ตั้งแต่วนัท่ี 19 
กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป โดยปรับราคาขายปลีกไตรมาสละ 1 คร้ัง จาํนวน 4 คร้ัง คร้ังละ 3 บาทต่อกิโลกรัม   

ในปี 2554 ปตท. และ รฟท. ร่วมลงนามบนัทึกความเขา้ใจการจดัหารถจกัร เพ่ือใชล้ากจูงขบวนรถบรรทุกก๊าซ LPG โดย 
ปตท.จดัหารถจกัรเพ่ือใชล้ากจูงขบวนรถบรรทุกก๊าซ LPG จาํนวน 6 คนั และ ส่งมอบให ้รฟท. เป็นผูบ้ริหารการใชง้านและซ่อม
บาํรุง  ซ่ึงจะทาํใหก้ารบริหารการขนส่งก๊าซ LPG ทางรถไฟมีประสิทธิภาพ และคล่องตวัยิง่ข้ึน  

ในระยะยาวรัฐบาลไดม้อบหมายใหก้ระทรวงพลงังาน และบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) รับไปดาํเนินการศึกษา
จดัเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการนาํเขา้ LPG ในอนาคต เช่น ขยายระบบคลงัและท่าเรือเพ่ือนาํเขา้ LPG รวมถึงการขยาย
ขีดความสามารถในการจ่ายก๊าซ LPG ไปยงัคลงัภมิูภาคต่างๆ เพ่ือรองรับความตอ้งการในอนาคตอยา่งเพียงพอ โดยการขยายกาํลงั
การจ่ายทั้งทางรถยนตแ์ละรถไฟ 
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โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 

 ทั้งน้ี โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 
(1)   ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 
(2)   ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย 
 -  ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 
 -  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(3)   ราคาขายปลีก ประกอบดว้ย 
 -  ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 
 -      ค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

ตวัอย่างโครงสร้างราคา LPG ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2554  
           หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

 ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 10.3468 10.3468 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 2.1700 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 0.2170 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 0.9525 6.5600 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.9580 1.3506 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 14.6443 20.6444 

ค่าการตลาด 3.2566 3.2566 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.2280 0.2280 

ราคาขายปลกี 18.13 24.13 
 

ท่ีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
 /1 รัฐบาลกาํหนดโดยอา้งอิงราคาตลาดโลก 
        /2     รัฐบาลกาํหนด 
                รัฐบาลควบคุมค่าการตลาดเฉพาะราคา LPG ภาคครัวเรือน  
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4.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

4.3.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น
รูปของนํ้ามนั อนัไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท
มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํใหแ้ตกตวั และ
แปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผา่นกระบวนการ
ต่างๆจนได้ เ ป็นผลิตภัณฑ์ ปิ โตร เค มีขั้ นกลาง  เ ช่น  สไต รีนโมโนเมอ ร์  ไวนิลคลอไรด์โมโน เมอ ร์  
เอทิลีนไกลคอล กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน
กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายในรูปของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น โพลิเอทิลีน  
โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด ์โพลิสไตรีน หรือวตัถุสังเคราะห์ต่างๆ ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานใน
การผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรม
ช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

4.3.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

การผลิตปิโตรเคมีโดยรวมของประเทศไทยในปี 2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากปี 2553 โดยมาจากการผลิตผลิตภณัฑ ์
ปิโตรเคมีขั้นตน้และขั้นปลายท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 18 และ 21 ตามลาํดับ ตามกาํลังการผลิตท่ีขยายเพ่ิมข้ึนในระหว่างปีและ 
ความตอ้งการบริโภคจากต่างประเทศทั้งในส่วนของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้และขั้นปลายเป็นหลกั โดยในส่วนของผลิตภณัฑปิ์
โตรเคมีขั้นตน้มาจากภาวะอุปทานตึงตวัเน่ืองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญ่ีปุ่น ปัญหาขดัขอ้งด้านเทคนิคของ
โรงงานผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของโลกท่ีเกิดอุบติัเหตุและไฟไหมโ้รงงานหลายคร้ัง รวมถึงการหยดุซ่อมบาํรุงของโรงงานอ่ืนๆ 
สาํหรับความตอ้งการผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายจากต่างประเทศนั้น มาจากการขยายตวัดา้นอุปสงคข์องภูมิภาคเอเชียเป็นหลกั
โดยเฉพาะประเทศจีน กอปรกบัการปรับเปล่ียนแผนของบริษทัผูผ้ลิตในประทศเพ่ือเร่งส่งออกชดเชยความตอ้งการบริโภคใน
ประเทศท่ีลดลงจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัเม่ือปลายปีท่ีผา่นมา ส่งผลให้การส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัปีก่อนและสูงสุดในช่วง 5 ปียอ้นหลงั ขณะท่ีการนาํเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมหดตวัร้อยละ 
4 และความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในประเทศโดยรวมขยายตวัเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ซ่ึงลดลงจากปีก่อนท่ีขยายตวั
ร้อยละ 31 และ 12 ตามลาํดบั 

หากพิจารณาสัดส่วนของการส่งออกเปรียบเทียบกบัการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในแต่ละขั้นของประเทศแลว้ พบว่า 
ประเทศส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลางและขั้นปลาย ร้อยละ 17 39 และ 58 ของการผลิตในแต่ละขั้นตามลาํดบั ซ่ึงเป็น
สัดส่วนท่ีสูงข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้ นปลายท่ีปรับสูงข้ึนมากจากการผลิต  
และการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
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การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2550 5,832 607 5,969 470 
2551 5,515 523 5,427 609 
2552 7,074 305 6,341 1,037 
2553 7,973 354 7,091 1,236 
2554  9,445 351 8,222 1,575 

* Ethylene, Propylene, Benzene, Toluene และ P-Xylene 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลางของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2550 4,535 297 3,054 1,777 
2551 4,008 354 2,882 1,479 
2552 4,529 264 3,140 1,654 
2553 4,648 370 3,394 1,625 
2554  4,468 367 3,095 1,741 

*VCM, SM, Caprolactam, PTA, Cyclohexane และ MEG 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายของประเทศไทย                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2550 4,330 631 2,898 2,063 
2551 4,190 550 2,745 2,094 
2552 4,293 671 2,865 2,098 
2553 4,995 898 3,320 2,574 
2554  6,020 840 3,346 3,513 

* PE (including EVA), PVC, PP, PS, EPS และ ABS/SAN 
ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยรวมของประเทศไทย                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลติ การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 
2550 14,697 1,535 11,921 4,310 
2551 13,713 1,427 11,054 4,182 
2552 15,896 1,240 12,346 4,789 
2553 17,616 1,622 13,805 5,435 
2554  19,933 1,558 14,663 6,823 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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4.4  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

4.4.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยั รวมทั้งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงไดติ้ดตาม
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ไดด้าํเนินการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานฯ เสนอต่อ สผ. รวมถึง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามท่ีกฎหมายกาํหนด
อยา่งเคร่งครัด ยิ่งไปกวา่นั้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในประสิทธิภาพของระบบบาํบดัมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามคาํแนะนาํ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี 2546 และปี 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หน่วยท่ี 1 และ 5 ยงัไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือหรือ
เคร่ืองอุปกรณ์พิเศษเพ่ือตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอตัโนมติั (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) 
ตามลาํดบั ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 5 โรงตั้งแต่เปิดดาํเนินการ พบวา่คุณภาพ
อากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และการจดัการกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด สาํหรับโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยอง รวมทั้งโครงการระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท้ิงเพ่ือหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ซ่ึงไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผนวกการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) 
เพ่ิมเติมดว้ยโดยความสมคัรใจนั้น ขณะน้ี ก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการแลว้  สําหรับโครงการระบบหมุนเวียนพลงังาน
ความร้อนเหลือท้ิงกลบัคืน ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน ขณะน้ีศึกษาและ
จดัทาํรายงาน EIA แลว้เสร็จ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาโดยคณะกรรมการผูช้าํนาญการ  

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  และระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มอก.18001//OHSAS 18001 เขา้มาใช ้โดยปัจจุบนั ทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง(หน่วย
ท่ี 1-3 และ 5) และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (หน่วยท่ี 4) ไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก.18001/OHSAS 
18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้ และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 
นอกจากน้ี โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ยงัเร่ิมประยกุตใ์ช ้ระบบการจดัการพลงังาน ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึงไดผ้า่นการทวน
สอบใน Stage 1 คาดวา่จะไดรั้บการรับรองภายในปี 2555  

4.4.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ถึงแมว้่าการดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง
ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดให้อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มากกวา่ 10 ปี อยา่งไรกต็าม ปตท. ได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหวา่งการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างมาโดยตลอด โดยมี
การศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนดาํเนินโครงการ เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งก่อสร้างและระยะดาํเนินการ รวมทั้งมีการปรับสภาพพื้นท่ีใหเ้ขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อแลว้
เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนบัแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และโครงการท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติอ่ืนๆ กมี็แนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 145 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่ามายงัชายแดนไทยท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดัราชบุรี 
ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อ สผ. ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบัการดาํเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 
ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรการลดและติดตาม
ผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 

ในระหวา่งปี 2547 จนถึงปัจจุบนั โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 
3 และโครงการเก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA รวมทั้งมีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการระบบ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ สาํหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนา
มยั ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแนวถนนเอกชยั-พระรามท่ี 2  โครงการท่อส่งก๊าซฯ สุวรรณภูมิ-พญาไท โครงการท่อ
ส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย)  โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซหน่วยท่ี 4  โครงการท่อส่งก๊าซฯ นวนคร-รังสิต  
โครงการท่อส่งก๊าซฯ Debottleneck (Looping BV#25)  โครงการท่อส่งก๊าซฯ ในทะเลจากแหล่งบงกชใตม้ายงัท่อเส้นท่ี 3  และ
โครงการท่อส่งก๊าซฯ ยอ่ยเขา้โรงไฟฟ้า Cogeneration  โรงไฟฟ้าของผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ/ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Independent Power 
Producer (IPP)/Small Power Producer (SPP))  โรงงานอุตสาหกรรมและสถานีบริการ NGV นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่น
ระหวา่งการศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA เพ่ือเสนอต่อ สผ. หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงัสถานี
ควบคุมก๊าซ BVW# 1  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกนครสวรรค ์และนครราชสีมา  โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไปยงักลุ่ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 2  โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนท้ิงไทรโยคและโครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัก๊าซ หน่วยท่ี 
4 สถานีเพ่ิมความดนัก๊าซไทรโยค  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ยอ่ยเขา้โรงไฟฟ้าของ IPP/ SPP เขา้โรงงานอุตสาหกรรมและสถานี
บริการก๊าซ NGV ต่างๆ เป็นตน้ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั มอก.18001/OHSAS 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จาก
สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้และสามารถรักษาการรับรองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

4.4.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดาํเนินการท่าเทยีบเรือของคลงัปิโตรเลยีมและผลติภัณฑ์อืน่ ๆ 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงาน EIA ซ่ึงระบุมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจนได้ดําเนินการติดตามตรวจวัดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
(Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อ สผ. 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปตท. สามารถปฏิบติัตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างครบถว้น โดยผลการติดตามตรวจวดัทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่า
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกาํหนด อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑทุ์กคลงัยงัไดรั้บการรับรองระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และ มอก.18001/OHSAS 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้
เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

โครงการท่าเทียบเรือท่ีอยูใ่นขั้นตอนการจดัทาํรายงาน EIA ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือนํ้ามนัและก๊าซของคลงั
ปิโตรเลียมสงขลา ซ่ึงรายงาน EIA ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ แต่ชะลอโครงการ ยงัไม่มีกาํหนดการก่อสร้างท่ีแน่นอน และโครงการ
ขยายท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อนํ้ามนัใตท้ะเลและก่อสร้างถงัเกบ็ผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมของคลงัก๊าซเขาบ่อยาและคลงันํ้ามนัศรีราชา  ซ่ึง
มีการศึกษาและจดัทาํเป็นรายงาน EHIA โดยความสมคัรใจเช่นกนั    
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4.4.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนในโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํา้มนั 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นอุตสาหกรรมอีกประเภทท่ีตอ้งจัดทาํรายงาน EIA ตามท่ีกาํหนดใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดย ปตท. ไดร่้วมลงทุนและเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการพฒันา รวมทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างหรือขยายโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ ามนัต่างๆ ในสัดส่วนท่ีมากนอ้ย
ต่างกนั โดยในปัจจุบนั มีโครงการก่อสร้างและ/หรือขยายโรงงานในความรับผิดชอบของบริษทัในกลุ่มท่ี ปตท.ถือหุน้โดยตรง ทอ
ยูใ่นระหวา่งการศึกษาและจดัทาํ EIA ซ่ึงผนวกการศึกษาผลกระทบดา้นสุขภาพเป็น EHIA เพ่ิมเติมโดยความสมคัรใจดว้ย ไดแ้ก่ 
โครงการโรงงานผลิตสารฟีนอล (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 2) ของบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั  สาํหรับโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัรายงาน 
EIA  ขณะน้ีก่อสร้างแลว้เสร็จ อยูใ่นระหว่าง Commissioning ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างโรงผลิตสาร Acrylonitrile/Methyl 
Methacrylate (AN/MMA) ของบริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั ซ่ึงมีการศึกษาและจดัทาํเป็น EHIA โดยความสมคัรใจเช่นกนั  
ทั้ งน้ี โครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จและเขา้สู่ระยะดาํเนินการ ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ ง
มาตรการติดตามตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงมีการติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานเสนอต่อ สผ. 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะตามท่ีกาํหนด 

4.4.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการร่วมลงทุนของธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

ปตท. ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจขยายและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็นการขยายโครงข่ายระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจการผลิตไฟฟ้าไอนํ้าและนํ้าเยน็ ซ่ึงทั้งหมดลว้นแลว้แต่ตอ้งจดัทาํรายงาน EIA ตามท่ี
กาํหนดในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยในขณะน้ี มีโครงการท่ีไดรั้บการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้าํนาญการฯ แลว้ อยู่ในระหว่างการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระยะก่อสร้าง ไดแ้ก่ โครงการขยายกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้ าเยน็ 
จาํกดั (DCAP) และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP)  
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4.5          การวจัิยและพฒันา 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. (สวญ.) ดาํเนินงานวิจยัและพฒันา โดยมุ่งเนน้การเสริมสร้างฐานทางดา้นเทคโนโลย ี
(Technology Base Structure) และขีดความสามารถของนักวิจยัให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งกาํหนดกลไกการ
ดาํเนินงานใหมี้กระบวนการเช่ือมโยงการทาํงานระหวา่ง สวญ. และกลุ่มธุรกิจ ผา่นคณะกรรมการวิจยัเพ่ือธุรกิจก๊าซ คณะกรรมการ
วิจยัเพ่ือธุรกิจนํ้ ามนั และคณะกรรมการวิจยัเพ่ือธุรกิจปิโตรเคมี เป็นผูก้าํกบัดูแลงานวิจยัของกลุ่มธุรกิจและบริษทัในเครือให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแผนการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับทิศทางองคก์รท่ีมุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ สร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็ว และมีศกัยภาพสูงในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
บริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งเพ่ิมบทบาทให้ส่วนแผนและบริหารโครงการ เป็นแกนนาํการบริหาร
จดัการโครงการวิจยั การกลัน่กรอง จดัลาํดบัโครงการงานวิจยัใน สวญ. และกาํหนดเป็นแผนแม่บท (Master Plan) นอกจากนั้น ยงั
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้ส่วนวิจยัตลาดและธุรกิจ โดยมุ่งเนน้งานวิจยัเชิงธุรกิจท่ีสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยี ให้สามารถสร้างมูลค่าและ
โอกาสทางธุรกิจในเชิงรุก รวมทั้งสนบัสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนดาํเนินการงานวิจยัเพ่ือติดตามและรับทราบ
ความพึงพอใจของลูกคา้ ผูบ้ริโภค และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือนาํสู่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ คุณภาพและการบริการท่ีเป็น
เลิศ อยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ี สวญ. มีโครงสร้างการดาํเนินงานเป็นดงัน้ี 
 

 

 

 

4.5.1     งานวจัิยและพฒันาทีสํ่าคญัของ สวญ. 

4.5.1.1    วจิัยธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลยีม 

สืบเน่ืองมาจากการส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติในประเทศไทย ทั้งในภาคการขนส่ง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า 
ส่งผลให้ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ดงันั้น สวญ. จึงมุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑ์
จากปิโตรเลียม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โดยให้ความสําคญันบัตั้งแต่การสาํรวจ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขนส่ง และได้

ฝ่ายวจิยัธรณีวทิยาและวศิวกรรม
ปิโตรเลยีม  

(Geo-science & Petroleum 
Engineering  

Research Department)  

ฝ่ายวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการ  

ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี
(Process Technology Research 

 Department) 

ฝ่ายวจิยัและบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม
(Environmental Research and  

Management Department) 

สว่นวเิคราะหง์านวจิยัเชงิธุรกจิ 
(Analytical Business Research Division) 

สว่นวเิคราะหเ์ทคโนโลยแีละบรหิารองคค์วามรู ้
(Analytical Technology & KM Division) 

 สว่นบรหิารทรพัยส์นิทางปญัญาและวเิทศสมัพนัธ์
(Intellectual Property Management & Foreign  

Affairs Division) 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม และเชือ้เพลงิทางเลอืก 

(Petroleum Products and 
Alternative 

 Fuels Research Department) 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.

 สว่นปฏบิตักิารและบาํรงุรกัษาอาคารและอปุกรณว์จิยั
(Research Facility Operation & Maintenance Division) 

ฝ่ายเทคนคิพลงังานประยกุต ์
และเครือ่งยนตท์ดสอบ 

(Energy Application Technique  
and Engine Test Department) 

    ฝ่ายแผนและบรหิารงานวจิยั 
(Research Planning and Management  

Department) 

สว่นแผนและบรหิารโครงการ 
(Research Planning & Project Management Division) 
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ดาํเนินงานวจิยัทางดา้นธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลียม โดยมุ่งเนน้ดา้นการวจิยักระบวนการตรวจสอบทางธรณีวิทยา  วิจยัการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการนาํนํ้ ามนัและก๊าซกลบัมาใช ้รวมถึงการวิจยักระบวนการสํารวจและขุดเจาะแหล่งปิโตรเลียมประเภทใหม่ 
(Unconventional Reservoir Exploitation) ไดแ้ก่ FLNG, oil sands, shale gas, tight gas, ฯลฯ โดยไดมี้การก่อตั้งหอ้งปฏิบติัการทาง
ธรณีวิทยาท่ี สวญ. วงันอ้ย นอกจากน้ียงัมีการวิจยัและพฒันาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใชง้านโรงงานและระบบท่อ 
วิจยัแกปั้ญหาการเกิดตะกรันและไขในท่อส่งก๊าซดว้ยวิธีการทางกายภาพและเคมีเพ่ือคงสภาพท่อส่งก๊าซฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ดงัเดิม รวมทั้งเป็นศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันาดา้นการป้องกนัการกดักร่อน (Corrosion) มีการพฒันาชุดทดสอบแบคทีเรียท่ีมีผล
ต่อการกดักร่อน (Microbial Induced Corrosion Test Kit) จากการทดสอบการใชง้านจริงท่ีแหล่ง S1 พบวา่สามารถใชง้านไดดี้และ
ผลิตให้แก่ S1 ในเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมทั้งการวิจยัและพฒันาสารป้องกนัการกดักร่อนของท่อส่งก๊าซ (Corrosion Inhibitor) ทั้ง
ประเภทการกดักร่อนจากของเหลวภายในท่อ (Bottom Line) และการกดักร่อนจากก๊าซภายในท่อ (Top Line) เพ่ือทดแทนสาร
นาํเขา้ซ่ึงมีราคาสูง ไดมี้การทดสอบการใชง้าน Corrosion Inhibitor ท่ีแหล่งบงกช  รวมทั้งมีการวิจยัการแกปั้ญหาการเกิดไขในการ
ขนส่งนํ้ ามนัทางรถไฟให้แก่แหล่ง S1 ซ่ึงนอกจากช่วยลดค่าขนส่งแลว้ยงัสามารถนาํไขมาใชป้ระโยชน์สร้างมูลค่าไดถึ้ง 500 – 
1,000 ลา้นบาทต่อปี 

ปัจจุบนั สวญ. ยงัมีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับงานวจิยัทางดา้นธรณีวทิยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเร่ิมวางแผนการสร้างอาคารและจดัหาอุปกรณ์วจิยัสาํหรับหอ้งปฏิบติัการ E&P, Core Lab, Material & Chemistry 
Center, Reservoir Rock Center และ Reservoir Fluid Center ซ่ึงเป็นงานวจิยัในสาขาท่ียงัไม่เคยมีการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมใน
ประเทศมาก่อน เพ่ือใหบ้ริการแก่กลุ่ม ปตท. และเป็นศนูยก์ลางการศึกษาดา้นธรณีวทิยาและวศิวกรรมปิโตรเลียมของประเทศไทย  

4.5.1.2    วจิัยและพฒันาเทคโนโลยกีระบวนการปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี

จากการดาํเนินงานของบริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. ท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็ว งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
กระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัเพ่ือเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการดาํเนินงานดา้นปิโตรเคมีของ
บริษทัในกลุ่ม ปตท. ใหมี้ศกัยภาพสูงสุด ดงันั้น สวญ. จึงไดท้าํการศึกษาวิจยักระบวนการผลิตปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพ่ือแกไ้ข
และป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ การศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังานในโรงแยกก๊าซฯ 
และบริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ ามนัและโรงงานปิโตรเคมี ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการวิจยัและพฒันา รวมถึงการวิจยัพฒันา
และประเมินประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาและตวัดูดซบัใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงไดท้าํการพฒันาตวัเร่งปฏิกริยาและตวัดูด
ซบัท่ีมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัตวัดูดซบัเชิงพาณิชยเ์พ่ือทดแทนการนาํเขา้ นอกจากน้ียงัมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
ร่วมกับบริษัทปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท. เพ่ือนําไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยโครงการวิจัยและพฒันา
เทคโนโลยีกระบวนการปิโตรเลียมและปิโตรเคมีท่ีมีการดาํเนินการ เช่น งานวิจยัการสังเคราะห์และข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพ (Bio-
Plastics) เพ่ือสนบัสนุนการใชชี้วมวลในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทดแทนปิโตรเลียม โดยไดผ้ลิตแกว้พลาสติกชีวภาพแบบยอ่ย
สลายได ้100% ใชง้านในร้านอเมซอน รวมถึงงานวิจยัและพฒันาสูตรและตวัเร่งปฏิกิริยาสาํหรับสังเคราะห์ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี
จาํเพาะ เช่น Ultra High Molecular Weight PE นอกจากน้ียงัไดมี้การวิจยักระบวนการท่ีใชใ้นโรงงานปิโตรเคมีต่างๆเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานหรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีเหมาะสมกบัแหล่งวตัถุดิบและแนวโน้มของตลาด เช่นการวิจยัและ
พฒันาเตาปฏิกรณ์แบบ Microchannel Base ท่ีมีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลงังานและมวลสารสูงสําหรับ
ประยกุตใ์ชก้บักระบวนการ GTL (Gas-to-Liquid) ขนาดเลก็ เช่น กระบวนการแปรรูปก๊าซจากแหล่งก๊าซขนาดเลก็เป็นนํ้ามนัดิบ
สังเคราะห์ อีกดว้ย 

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ี ปตท. ไดข้ยายศกัยภาพงานวจิยัดา้นกระบวนการและปิโตรเคมีท่ีทนัสมยั เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ปัจจุบนัไดก่้อสร้างและจดัหาวสัดุอุปกรณ์สาํหรับอาคารปฏิบติัการปิโตร
เคมีและโพลิเมอร์แลว้เสร็จ สาํหรับรองรับงานวิจยัและพฒันา รวมทั้งใหบ้ริการทดสอบประเมินประสิทธิภาพตวัเร่งปฏิกิริยาและ
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ตวัดูดซบั ใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. อีกทั้งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการก่อสร้างโรงงานจาํลองกระบวนการผลิต HDPE ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง สาํหรับงานวจิยัตวัเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัในระดบัโรงงานนาํร่อง 
(Pilot Plant) ซ่ึงสามารถใหบ้ริการทดสอบกระบวนการพอลิเมอไรเซชนัแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. 

4.5.1.3    วจิัยและพฒันาผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและเช้ือเพลงิทางเลอืก 

สวญ. ไดท้าํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ทั้งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ทั้งดา้นคุณภาพ และผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  ผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่ายจึงลว้นผา่นการยืนยนัคุณภาพการใชง้าน และเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตดา้นพลงังานท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะน้ี การนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็น
เช้ือเพลิงทดแทนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน ลดการพ่ึงพาการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ นบัเป็นการสร้าง
ความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ  ทั้งยงัช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม สวญ. จึงดาํเนินการศึกษา วิจยัและพฒันาการผลิตนํ้ ามนั
เช้ือเพลิงสังเคราะห์จากพืชเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมในอนาคต ดงัเช่น ความสําเร็จในการคิดคน้สูตรนํ้ ามนัแก๊ส
โซฮอล ์อี 20 (E20) และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์อี 85 (E85) จาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศไทย และ สวญ. ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาโดย
เดินหนา้งานวิจยัการผลิตเอทานอลจากเส้นใยพืช (Cellulosic Ethanol) เช่นพืชโตเร็วจาํพวกหญา้เนเปียร์และผกัตบชวา รวมถึง
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ฟางขา้ว เศษสับปะรด ใบออ้ย ทะลายปาลม์ และ นํ้ าท้ิงจากโรงงานผลิตแป้งมนัสาํปะหลงั เพ่ือ
นาํไปสู่การลดตน้ทุน และเป็นการใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ใช่พืชอาหารซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบของพลงังานท่ีมีต่อราคาอาหารในอนาคต 

นอกจากน้ี สวญ. ยงัไดพ้ฒันาปรับปรุงสูตรไบโอดีเซลผสมนํ้ ามนัดีเซลในอตัราส่วนร้อยละ 5 ต่อ 95 ให้สามารถใชใ้น
เคร่ืองยนตดี์เซลมาตรฐานยโุรป เป็นเกรดพรีเม่ียม (Premium B5)  อีกทั้งไดพ้ฒันาคุณภาพผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงทั้งกลุ่มเบนซินและ
ดีเซล ใหมี้สมรรถนะไม่แตกต่างจากการใชเ้ช้ือเพลิงปิโตรเลียม มีความประหยดัเช้ือเพลิง และปลดปล่อยมลพิษตํ่า ภายใตช่ื้อ PTT 
Blue Innovation จดัจาํหน่ายในเดือน กนัยายน ปี 2553 สาํหรับการพฒันาพืชพลงังานทางเลือกนั้น สวญ. ไดท้าํการศึกษาสายพนัธ์ุ
และวิธีปลูกสาหร่ายขนาดเลก็ (Micro-algae) และสบู่ดาํสาํหรับผลิตนํ้ามนั การศึกษาการผลิตเมธานอลและไดเมธิลอีเธอร์ (DME) 
จากวสัดุชีวมวลดว้ยกระบวนการแกสซิฟิเคชนั (Gasification) รวมถึงการดาํเนินการศึกษาและพฒันาการผลิตนํ้ามนัไบโอไฮโดร
จีเนทดีเซล (Bio-hydrogenated Diesel หรือ BHD) ซ่ึงมีโครงสร้างใกลเ้คียงนํ้ามนัดีเซลท่ีใชก้นัในปัจจุบนั และสามารถใชง้านใน
เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีอตัราส่วนสูงรวมทั้งสามารถปรับปรุงคุณภาพเป็น Biojet สําหรับใชง้านในเคร่ืองบินเพ่ือลดการปลดปล่อย
มลภาวะจากธุรกิจการบินตามขอ้กาํหนด Emission Trading Scheme (ETS) ของกลุ่มประเทศยโุรปได ้ทั้งน้ีไดมี้การร่วมมือวิจยั
การใชไ้บโอเจ็ตในเคร่ืองบินของการบินไทย ดว้ยสัดส่วนการผสมไบโอเจ็ต ร้อยละ 50 โดยไดท้ดสอบบินคร้ังแรกในวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2554 และบินในเท่ียวบินเชิงพาณิชยเ์ป็นคร้ังแรกในภมิูภาคเอเชียเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 

ในส่วนของนํ้ามนัหล่อล่ืน สวญ. ไดท้าํการพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนตแ์ละอุตสาหกรรมครอบคลุมการใชง้านทุกดา้น 
รวมถึงเป็นผูน้าํในการใชม้าตรฐานสากลล่าสุดคือ API SM ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ เพ่ือใหส้นองตอบความกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยแีละยดือายกุารใชง้านของยานยนต ์นอกจากน้ี ในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. นั้น สวญ. ยงัได้
พฒันาสายผลิตภณัฑอ์อกไปใหห้ลากหลายยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  โดยในปี 2554 ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน Performa Super 
Synthetic Hybrid สาํหรับรถยนตไ์ฮบริด  และ Performa NGV 5W-40 สาํหรับรถยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาติ ออกจาํหน่ายสู่ทอ้งตลาด 

นอกเหนือจากหล่อล่ืนยานยนต์และอุตสาหกรรมแล้ว สวญ. ยงัทาํการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์พิเศษ (Specialty 
Products) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ยางมะตอย ดว้ยการผลิต Polymer Modified Asphalt (PMA) เป็นตน้ 
ทั้งหมดน้ีเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต ดงันั้นผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ ปตท. จึงครอบคลุมความ
ตอ้งการของตลาด ไดรั้บการรับรองโดยผูผ้ลิต และมีคุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาด โดยจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
และครองส่วนแบ่งตลาดเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเป็นอนัดบัหน่ึงจนถึงปัจจุบนั  

4.5.1.4    เทคนิคพลงังานประยุกต์และเคร่ืองยนต์ทดสอบ 
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สวญ. มีหอ้งปฏิบติัการทดสอบดา้นเคร่ืองยนต ์(Engine Test) และยานยนต ์(Vehicle Test) ท่ีทนัสมยัรองรับการทดสอบ
ท่ีหลากหลาย และใชว้ิธีการทดสอบอา้งอิงมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สรรหาเทคโนโลยีดา้นพลงังานประยุกต ์ทาํ
การวจิยัดา้นเทคนิคในการอนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํการทดสอบและประเมินผลเคร่ืองยนต ์ยาน
ยนต์ การเผาไหม้ และการปลดปล่อยมลพิษจากการใช้ผลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงต่างๆ นอกจากน้ียงัดาํเนินการวิจัยและพฒันาเชิง
วิศวกรรมในการประยกุตใ์ชก๊้าซธรรมชาติในอุตสาหกรรมและยานยนต ์(NGV) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจ 
ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เพ่ือรับประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑข์อง ปตท. ตลอดจนความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ี
ออกจาํหน่ายภายใตช่ื้อ ปตท. จะผ่านการวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ สมรรถนะ และมลพิษจาก
หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองยนตท์ดสอบเพ่ือยนืยนัผลการใชง้านตามมาตรฐานสากล 

งานวิจยัท่ีสําคญัของสถาบนัวิจยัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดและใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงราคาประหยดัทดแทนนํ้ามนั โดยวิจยัและพฒันาการใชก๊้าซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) กบัยานพาหนะหรือ
รู้จกักนัในนาม NGV (Natural Gas for Vehicles) ซ่ึงสามารถลดการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิงและลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง 
ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนและมีการขยายผลเพ่ือใช้กบัรถยนต์โดยสาร ขสมก. และรถแท็กซ่ี ทั้ งน้ีการใชก๊้าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงในรถยนต์เบนซินจะตอ้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิง (Conversion Kit) เพ่ือให้สามารถใชส้ลบัไปมา
ระหว่างก๊าซธรรมชาติกบันํ้ ามนัเบนซินได ้สวญ. จึงไดท้าํการศึกษา วิจัย หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าวให้
เหมาะสมกบัการใชง้านในประเทศ พร้อมทั้งคิดคน้และพฒันาอุปกรณ์จ่ายเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับยานยนตก๊์าซธรรมชาติ 
(Engine Control Unit, ECU) สาํหรับรถยนตเ์บนซินใชก๊้าซธรรมชาติระบบ Bi-Fuel เพ่ือควบคุมส่วนผสมเช้ือเพลิงและจงัหวะการ
ฉีดเช้ือเพลิงใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยและสภาวะการทาํงานของเคร่ืองยนต ์อนัจะช่วยใหเ้คร่ืองยนต์
มีการเผาไหม้ท่ีมีประสิทธิภาพ สมรรถนะเคร่ืองยนต์สูง และปลดปล่อยมลพิษตํ่า ทั้ งยงัได้รับอนุสิทธิบัตรและการรับรอง
มาตรฐานดา้นความปลอดภยัจากสถาบนั TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH  ประเทศเยอรมนัอีกดว้ย และไดอ้อกจาํหน่าย
อุปกรณ์ดงักล่าวในเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทยและมาเลเซียในปี 2554 นอกจากน้ี ยงัทาํการพฒันาระบบเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติใน
เคร่ืองยนตดี์เซลท่ีปรับแต่งเป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel Engine) ดว้ยการประยกุตแ์นวคิดระบบ Premixed Charge 
Compression Ignition ทาํให้สามารถใชก๊้าซธรรมชาติในเคร่ืองยนต์ดีเซลดว้ยสัดส่วนสูง เคร่ืองยนต์มีสมรรถนะดี และการ
ปลดปล่อยมลพิษตํ่าได ้สวญ. ยงัคงนาํแนวคิดการพฒันาเคร่ืองยนตก๊์าซธรรมชาติไปต่อยอดเพ่ือประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองยนตห์ลาย
ประเภท ทั้งการใชก๊้าซธรรมชาติใน Flex Fuel Vehicle และรถยนตไ์ฮบริด อีกทั้งนกัวิจยัของ สวญ. ยงัไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรใน
การสัมมนา การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการแกไ้ขปัญหาการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ
ของ ปตท. นอกจากน้ีห้องทดสอบยานยนตข์องปตท.ยงัไดมี้การปรับปรุงเพ่ือขยายการทดสอบรองรับมาตรฐานการทดสอบใน
อนาคต ไดมี้การอพัเกรดอุปกรณ์ทดสอบมลพิษใหส้ามารถทดสอบในระดบัมาตรฐาน Euro IV และ Euro V และมีแผนปรับปรุง
อุปกรณ์ทดสอบ และเตรียมแผนงานวิจยัโรงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวิจยัรถใชไ้ฟฟ้าในอนาคต เช่น สถานีเติมไฟฟ้า, หัวเติม
ไฟฟ้า, เทคโนโลยแีบตเตอร่ี เป็นตน้  

ปัจจุบนัไดมี้การศึกษาการใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรม โดยเร่ิมมีการสร้างหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 
Burner ในปี 2553 ก่อนพฒันาเป็น Gas Application Lab เพ่ือใหบ้ริการ กลุ่ม ปตท. เตม็รูปแบบในปี 2556 เป็นการสนบัสนุนการ
ขยายตลาดก๊าซธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย ์รวมทั้งการอนุรักษพ์ลงังาน  

4.5.1.5    วจิัยและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 

ไม่เพียงแต่จะคาํนึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่านั้น สวญ. ยงัตระหนักถึงความสําคญัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม จึงได้
ดาํเนินการวจิยัและบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือลดและป้องกนัผลกระทบของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม 
ปตท. และชุมชนใกลเ้คียง โดยทาํหนา้ท่ีคน้ควา้ วิจยั พฒันา และประเมินคุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางอากาศ นํ้ า ดิน และกาก



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 151 

ของเสีย แก่ธุรกิจนํ้ ามนั ไม่วา่จะเป็นคลงันํ้ามนัและสถานีบริการนํ้ ามนั ธุรกิจก๊าซฯ ปิโตรเคมีและการกลัน่ และอาคารสาํนกังาน 
เพ่ือกาํหนดแนวทาง วิธีการ และวางมาตรการแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด  ตลอดจนวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีในการป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟูและกาํจดัมลพิษ จากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว โดย ปตท.ไดมี้การทาํ Carbon Accounting สําหรับกลุ่ม ปตท. เพ่ือประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHG) ของกลุ่ม ปตท.  เป็นขอ้มูลในการติดตามและวางแผนมาตรการลดการปลดปล่อย GHG โดยไดมี้การกาํหนดมาตรฐาน 
(Standardization) การคาํนวณปริมาณปลดปล่อย GHG  และติดตามการปลดปล่อย GHG ของกลุ่มปตท.เป็นรายปีตั้งแต่ปี 2550 มี
การศึกษาแบบจาํลองการตดัสินลงทุนเพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งดา้นอากาศและแหล่งนํ้ า โดยการพฒันาแบบจาํลองการ
กระจายมลพิษทางอากาศ และทาํบญัชีแหล่งนํ้ าและขอ้มูลการใชน้ํ้ าในพ้ืนท่ีมาบตาพุด สวญ.ไดท้าํการศึกษาวฏัจกัรชีวิต (LCA) 
ของเช้ือเพลิงจากปิโตรเลียม เช้ือเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพเพ่ือเป็นขอ้มูลแนวทางการพฒันาพลงังานทดแทนให้เกิดผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

นอกจากการประเมินและติดตามการปลดปล่อยมลพิษแลว้ สวญ.ยงัมีงานวิจยัดา้นการบาํบดัมลพิษ เช่นการบาํบดัดิน
ปนเป้ือนนํ้ามนัดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ ไดแ้ก่การพฒันาเตาปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) การพฒันาวิธีเกบ็แบบทีเรียบาํบดัใน
รูปเซลลแ์หง้ (Freeze-Dry) และการบาํบดัโดยใชพื้ชร่วมกบัจุลินทรีย ์(Land Farming) รวมถึงใหบ้ริการหาแนวทางบาํบดัมลพิษแก่
บริษทัในกลุ่ม ปตท. เช่นงานวิจยักระบวนการบาํบดัปรอทจากนํ้ าท้ิงของ PTTAR และการบาํบดันํ้าท้ิงปนเป้ือนนํ้ ามนัจากสถานี
บริการนํ้ามนัของ ปตท. โดยใชเ้คร่ืองบาํบดัแบบ air-lift รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยกีารบาํบดั VOCs และ NOx ดว้ยกระบวนการ 
Photocatalytic นอกจากน้ียงัมีการวิจยัการเล้ียงสาหร่ายสาํหรับดูดซบั CO2 และผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ ทั้งหมดน้ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การป้องกนัมลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพกรณีเกิดเหตุการณ์จริง จะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํไปสู่การป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉินต่างๆ 
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และมีตน้ทุนการบาํบดัตํ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานท่ียึดมัน่ต่อความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
อนัเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของ ปตท. ต่อสังคม 

4.5.1.6    แผนและบริหารงานวิจัย 

การจดัทาํแผนและบริหารงานวิจยั เป็นส่วนท่ีสาํคญัในการบริหารจดัการงานวิจยัและพฒันาของ สวญ. โดยจดัทาํแผน
วิจยัและพฒันาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Roadmap) ดาํเนินการควบคุมติดตามผลการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง
ประเมินผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการวิจยั เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการวิจยัต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายงานวิจยักบัหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ดา้นปิโตรเลียม 
ปิโตรเคมี สร้างสรรคผ์ลการศึกษาวิจยัอยา่งบูรณาการและเช่ือถือได ้อนัจะเป็นหนทางในการสร้างมูลค่าและโอกาสทางธุรกิจใน
เชิงรุก นอกจากน้ียงัดาํเนินการสํารวจตลาด ทศันคติ และความพึงพอใจของลูกคา้และผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ี
ครอบคลุมธุรกิจหลกัของ ปตท.   มีการประเมินและสาํรวจภาพพจน์องคก์รอยา่งต่อเน่ือง   เพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผน
ธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ์และบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัศึกษาและวิจยั 
ทางดา้นตลาด ธุรกิจ   สังคม วเิคราะห์ทางการเงิน ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ และสายโซ่คุณค่าผลิตภณัฑ ์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินโครงการวิจยั และสนบัสนุนแผนและกลยทุธ์องคก์ร  โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ ปตท. และบริษทัใน
กลุ่ม ปตท. ให้สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งยงัมีการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานต่อองคก์รและหน่วยงาน
ภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันา
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ต่อไป 

เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั รวมถึงมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ขอ้มูล และองคค์วามรู้ดา้นการวิจยัและเทคโนโลย ีซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัรวมทั้งช่วยใหก้ลุ่ม ปตท. 
เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ปตท. จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการวิจยัและเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท.(PTT Group R&TI Committee) 
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ประกอบดว้ย สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีปตท.   หน่วยงานวิจยัของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และหน่วยธุรกิจ ปตท. มีหนา้ท่ีสาํคญัคือ
กาํหนดและจดัทาํนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และเป้าหมายงานวจิยัและเทคโนโลยขีองกลุ่ม ปตท. 

อน่ึง ดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาดา้นพลงังานอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นหน่ึงในกลไกเพื่อนาํไปสู่ความ
มัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ สวญ. จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยทุีกรูปแบบ เพ่ือทราบทิศทาง และแนวโนม้ดา้นพลงังานอยา่ง
ใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษาศกัยภาพ และเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํเทคโนโลยีมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์เช่น เช้ือเพลิงชีวภาพ   
เทคโนโลยีการกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage) แนวโน้มและนโยบายของภูมิภาคต่างๆในการจัดการดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริหารจดัการความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลย ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั กลุ่มธุรกิจ และกลุ่ม
บริษทั ปตท. พร้อมให้ขอ้มูลเชิงเทคนิคและเชิงวิชาการท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้และผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นการสร้างความเขา้ใจและความ
เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของ ปตท. นอกจากน้ี ยงัมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไขใน
การร่วมมือกบัสถาบนัและบุคคลต่างๆ ในการพฒันานวตักรรมใหม่ รวมทั้งบริหารจดัการสิทธิบตัรผลงานวิจยัของ สวญ. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกดว้ย 

นอกจากงานวิจยัและพฒันา สวญ. ไดจ้ดัทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการ
ดาํเนินงานให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อีกทั้ งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025 
(ขอ้กาํหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) จากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

                  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลย ีปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน 143 คน โดยมีค่าใชจ่้ายในช่วงท่ี
ผา่นมาเป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

1,100            1,424 1,457 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

5.1 ทรัพย์สินหลกั  

สินทรัพยท่ี์ ปตท. ใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยเ์หมืองและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 มีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์จาํนวน 687,869 ลา้นบาท นอกจากสินทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัรวมทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ 
ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท.สผ. และ
บริษทัยอ่ยมีปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 
69 (FAS 69) คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 275 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,529 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือ
รวมทั้งหมดเป็น 969 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     ปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบ, คอนเดนเสท 
     ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2) 
 ปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบ, คอนเดนเสท  ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ  ปริมาณเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 
 ท่ีพิสูจน์แลว้(1) (2)  ท่ีพิสูจน์แลว้(1)   

 (ลา้นบาร์เรล)  (พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต)  (ลา้นบาร์เรล) 

 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม  ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 126 92 218  3,254 2,395 5,649  662 437 1,099 
1) Revision of previous  1 4 5  61 13 74  12 7 19 
    estimates            
2) Improved recovery 16 - 16  19 - 19  18 - 18 
3) Extensions and  2 - 2  55 46 101  11 7 18 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - - -  - - -  - - - 
     Petroleum in place            
5) Production (24) (3) (27)  (397) (121) (518)  (91) (20) (111) 
Total consolidation companies           
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043 
Company’s share of             
reserves of consolidated            
companies            
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 121 93 214  2,992 2,333 5,325  612 431 1,043 
1) Revision of previous  24 (1) 23  (224) (31) (255)  (20) (7) (27) 
    estimates            
2) Improved recovery 6 - 6  27 - 27  11 - 11 
3) Extensions and  5 36 41  128 - 128  26 36 62 
    discoveries             
4) Purchases/Sales of  - 21 21  - (195) (195)  - (10) (10) 
     Petroleum in place            
5) Production (25) (5) (30)  (381) (120) (501)  (88) (22) (110) 
Total consolidation companies           
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 131 144 275  2,542 1,987 4,529  541 428 969 

(1) ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม  
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(2) รวมปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้และการผลิตของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) และ บิทูเมน (Bitumen) 

5.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว   
 

ปตท.  มีสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาวท่ีสาํคญั คือ สัญญาใหใ้ชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยกใหก้ระทรวงการคลงั โดยทรัพยสิ์น
ตามสัญญาเป็นทรัพยสิ์นท่ีปตท. แบ่งแยกใหแ้ก่กระทรวงการคลงัตามคาํพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ไดแ้ก่ ท่ีดิน สิทธิการใช้
ท่ีดิน  ท่อและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีประกอบกนัเป็นระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โดยสินทรัพยต์ามสัญญาดงักล่าวบนัทึกเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  สาํหรับสัญญาให้ใชท่ี้ราชพสัดุดงักล่าว มีกาํหนดระยะเวลา   30  ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2580 และเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้  กระทรวงการคลงัใหค้าํมัน่วา่จะให ้ปตท. ใชท่ี้ราชพสัดุท่ีแบ่งแยก
ให้กระทรวงการคลงัต่อไปไดอี้กมีกาํหนดระยะเวลา  30  ปี โดย ปตท.  ตอ้งชาํระค่าใช้ท่ีราชพสัดุเป็นรายปี  ในอตัราค่าใช้ท่ี
คาํนวณจากส่วนแบ่งรายได ้(Revenue Sharing) ของค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติบนฝ่ัง (รายไดค้่าผา่นท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน  ซ่ึง
รายไดค้่าผ่านท่อตามสัญญาน้ี หมายถึง รายไดค้่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของระบบท่อก๊าซบนฝ่ัง (พ้ืนท่ี 3)  ซ่ึงรวมค่าบริการ
ส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนด
ราคาก๊าซธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 
หรือท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง และ/หรือ แกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ โดยเป็นการคาํนวณค่าใชร้ะบบขั้นบนัได (Sliding Scale) ดงัน้ี 

                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

รายได้ 
อตัราค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละของรายได้ 

ค่าใช้ต่อปี 
ขั้นตํา่ ส่วนเพิม่ 

0 – 3,600 5%  = ค่าใชข้ั้นตํ่า 180 
> 3,600 – 3,700  10% > 180 – 190 
> 3,700 – 3,900  15% > 190 – 220 
> 3,900 – 4,100  20% > 220 – 260 
> 4,100 – 4,300  25% > 260 – 310 
> 4,300 – 4,500  30% > 310 – 370 
> 4,500 – 5,000  36% > 370 – 550 

> 5,000   = ค่าใชข้ั้นสูง 550 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างมีนัยสําคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วนัท่ี  1 
พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

6.1    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จํากัด ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อนํ้ามันผ่าน 
ทีด่นิเอกชน 

กรณี ปตท.และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อนํ้ ามนั  ศรีราชา - สระบุรี ผา่นท่ีดินเอกชน โดย
ชาํระค่าทดแทนให้แก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในรายห้างหุน้ส่วนจาํกดั 
สุสวาสกบัพวก ปตท.กาํหนดค่าทดแทนให้ 2 ลา้นบาท ห้างฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย้ื่นขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
เรียกใหช้ดใชเ้งินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาท (ต่อมาแกฟ้้องเป็น 4,900 ลา้นบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จํากัด ต่อสู้คดีเร่ืองค่าเสียหายดังกล่าว ขณะน้ีห้างฯ กับพวก ได้ยื่นหนังสือขอถอนคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2546 และนาํคดีไปฟ้องศาลปกครอง กล่าวหา ปตท.และพนกังาน ปตท. ท่ีดาํเนินการวาง
ท่อนํ้ ามนัชลบุรี-สระบุรี ผา่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ทาํให้ผูฟ้้องคดีไดรั้บความเสียหาย 7,122.5 
ลา้นบาท ปตท.ไดม้อบคดีให้สาํนกังานอยัการสูงสุดยื่นคาํใหก้ารแกค้ดี และพนกังานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 
ศาลปกครองกลางไดส่้งคดีไปยงัศาลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา่ พระราชบญัญติั
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 
48 และมาตรา 49 หรือไม่ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดว้ินิจฉัยวา่ พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองไดพิ้จารณา
และมีคาํพิพากษาเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2550 ใหย้กฟ้องคดี อยา่งไรกต็าม  ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะน้ี
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

6.2  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) ถูก บริษัท ระยอง 
เพยีวริฟายเออร์ จํากดั (มหาชน) ยื่นคําเสนอข้อพพิาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยืน่ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกให้
ปฏิบัตติามสัญญาหรือร่วมกนัรับผดิชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

กรณี บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให ้ปตท. เพ่ือขายต่อ
ให้แก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี ซ่ึงจะครบกาํหนดในวนัท่ี 31 มกราคม 2555  
เม่ือบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดแ้จง้ไม่ต่ออายสุัญญากบั ปตท.  ปตท. จึงจาํเป็นตอ้งแจง้ไม่ต่ออายุ
สัญญากบั บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นเหตุให้บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ไม่พอใจต่อ
การไม่ต่ออายุสัญญาดังกล่าว  และอ้างว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีกําหนดระยะเวลาส้ินสุด  จึงได้ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ และฟ้องคดีต่อศาลแพง่ เรียกร้องให ้ปตท. และ บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) ปฏิบติั
ตามสัญญาโดยดาํเนินการขายกากคอนเดนเสทใหแ้ก่ บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั (มหาชน) ต่อไปอีก หรือหากไม่ปฏิบติั
ตามสัญญากใ็หร่้วมกนัชดใชค้่าสินไหมทดแทน ซ่ึง ปตท. ไดย้ื่นคาํคดัคา้นต่อสู้คดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการและยืน่คาํให้การ
ต่อศาลแพง่แลว้ คดีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการของสถาบนัอนุญาโตตุลาการและดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลแพง่ 

6.3    บริษัทผู้รับเหมาใช้สิทธิตามข้อสัญญานําข้อพพิาทตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/
ใต้ สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

บริษทัผูรั้บเหมาไดใ้ชสิ้ทธิเรียกร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายจากการเปล่ียนงาน เพ่ิมงาน และอ่ืนๆ 
ตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย – โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต ้จาก ปตท. ซ่ึง ปตท. เห็นว่า การใชสิ้ทธิเรียกร้อง
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ดงักล่าวนอกจากไม่ถูกตอ้งตามสัญญา แลว้ยงัมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้ ประกอบกบั ปตท. กมี็ขอ้โตแ้ยง้และ 
ขอ้เรียกร้องกบับริษทัผูรั้บเหมา   ซ่ึงปัจจุบนั ผูรั้บเหมาถูกศาลลม้ละลายสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดอยูภ่ายใตก้ระบวนการพิทกัษ์
ทรัพยข์องศาลลม้ละลาย  และ ปตท. ไดย้ืน่คาํขอรับชาํระหน้ีในคดีลม้ละลายไวแ้ลว้ คดีอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการและอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนการพิจารณาในคดีลม้ละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจาํนวน 1,754,879,909.40 บาท และ 161,963,748.04 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับชาํระในคดีลม้ละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน 905,768,832.18 บาท 
 
6.4  เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ของบริษัทผู้รับเหมานําข้อพพิาทตามสัญญาโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 3 (บนบก) สู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

จากการท่ีบริษทัผูรั้บเหมาตาม ขอ้ 6.3 ถูกศาลลม้ละลายมีคาํสั่งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยจึ์งยื่นคาํ
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้ ปตท. ชาํระค่าจา้งและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาต่างๆ ตามสัญญา
โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 (บนบก) ซ่ึง ปตท. เห็นวา่การใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าวนอกจากไม่ถูกตอ้งตามสัญญา
แลว้ ยงัมีการโอนสิทธิเรียกร้องซ่ึงยงัหาขอ้ยุติไม่ได ้ ประกอบกับ ปตท. ก็มีขอ้โตแ้ยง้และขอ้เรียกร้องกับบริษทัผูรั้บเหมา 
ปัจจุบนั คดีอยู่ระหว่างดาํเนินกระบวนพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ และในส่วนคดีลม้ละลาย ปตท. ไดย้ื่นคาํขอรับ
ชาํระหน้ีไวแ้ลว้  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งดาํเนินกระบวนพิจารณาในคดีลม้ละลาย 

หมายเหตุ  1. ทุนทรัพยท่ี์เรียกร้องเป็นเงินจาํนวน 6,576,076,914.12 บาท และ 42,574,820.14 เหรียญสหรัฐฯ 
                                 2. หน้ีท่ี ปตท. ขอรับชาํระในคดีลม้ละลาย เฉพาะสัญญาน้ี เป็นเงิน 643,544,641.17 บาท 

 
6.5   มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดนิ กบัพวก รวม 6 คน ฟ้องคดปีกครอง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน กับพวก รวม 6 คน ได้ยื่นฟ้อง ปตท. และกระทรวงการคลงั ต่อศาลปกครองกลาง ในคดี
หมายเลขดาํท่ี 1912/2554 กล่าวหาวา่ การดาํเนินการแปรรูปของ ปตท. ก็ดี การกระจายหุ้นของ ปตท. ก็ดี รวมทั้ง การประเมิน
ราคาสินทรัพยข์อง ปตท. มิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าการขายหุ้นตกเป็นโมฆะและให้ขายใหม่   
ให้หุ้นในโรงกลัน่นํ้ ามนัท่ี ปตท. ถือตกเป็นของแผ่นดินหรือขอให้ระงบัการผูกขาดโดยสั่งให้ ปตท.ขายหุ้นในโรงกลัน่  และ
ขอใหส้าธารณสมบติัอนัไดม้าจากอาํนาจตามกฎหมายมหาชนตกเป็นของแผน่ดิน หรือขอใหร้ะงบัการผูข้าดโดยสั่งให ้ปตท.ขาย
โรงแยกก๊าซ   ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองให้สาํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาจดัทาํคาํให้การแกต่้างคดี
และพนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจไดย้ืน่คาํใหก้ารต่อศาลแลว้ 
 
 6.6   มูลนิธิเพือ่ผู้บริโภค กบัพวกรวม 4 คน ฟ้องคดปีกครอง นายกรัฐมนตรีกบัพวก 5 คน ต่อศาลปกครองกลาง 
 มูลนิธิเพ่ือผูบ้ริโภค กบัพวกรวม 4 คน ไดย้ื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 5 คน (ปตท. เป็นผูถู้กฟ้องคดี ท่ี 5)  
ต่อศาลปกครองกลาง อา้งวา่ มติของคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ท่ีใหป้รับข้ึนราคา
ก๊าซ NGV และ LPG ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เป็นมติท่ีขาดการตรวจสอบ และเป็นดุลพินิจท่ีไม่สุจริต เอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และผลกัภาระราคาใหแ้ก่ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอ่ืนโดยไม่เป็นธรรม โดยขอใหศ้าลมีคาํสั่งเพิกถอนมติ ครม. 
และมติ กพช. ดงักล่าว พร้อมทั้งให้เปิดเผยตน้ทุนท่ีแทจ้ริงและรับฟังความคิดเห็นจากองค์กร หรือประชาชนก่อนดาํเนินการ  
ซ่ึง ปตท. ปฏิเสธขอ้กล่าวหาโดยส้ินเชิง และ ส่งเร่ืองใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาจดัทาํคาํใหก้ารแกต่้างคดีแลว้  อยูร่ะหวา่ง
รวบรวมและนาํส่งขอ้เทจ็จริงใหพ้นกังานอยัการ เพ่ือจดัทาํคาํใหก้ารยืน่ต่อศาลปกครองกลางต่อไป 
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7. โครงสร้างเงินทุน 

7.1 หลกัทรัพย์ของ ปตท.  

7.1.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,857,245,725 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,856,299,625 หุน้ 

7.1.2 พนัธบัตรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินกูย้ืมในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั
จาํนวน 10,000 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน  142,804  ลา้นบาท รวมพนัธบตัรและ
หุน้กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 152,804 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูย้มืต่างประเทศในรูปหุน้กู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและ
สกุลเงินเยน กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า  48,322 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสําคญัของพนัธบตัรและหุ้นกู ้
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบัตรและหุ้นกู้ 
จํานวน 

(ล้านบาท) 
วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 
หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท. คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
- พนัธบตัรในประเทศ 

 

10,000 

 

ปี 2555-2563 

 

ไม่มี 
 

หุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั    

- หุน้กูใ้นประเทศ  1/ 4/ 142,804 ปี 2555-2653 ไม่มี 

- หุน้กูต่้างประเทศ 2/  3/   4/ 48,322 ปี 2557, 2560, 
2565, 2578 

ไม่มี 

รวม 191,126   

รวมพนัธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 201,126   

1/ Fitch Rating จดัอนัดบัเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุน้กู ้ปตท. ระยะยาวท่ีระดบั “AAA (tha)” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ 
2/ Moody’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “Baa1” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ โดยไดป้รับแนวโนม้เครดิตจากระดบั “A3” 

แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ เม่ือวนัท่ี 21 ก.พ. 2554 
3/ S&P’s จดัอนัดบัเครดิตหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. ท่ีระดบั “BBB+” แนวโนม้เครดิตมีเสถียรภาพ  
4/   รายละเอียดหุน้กูใ้นประเทศและหุน้กูต่้างประเทศของ ปตท. 
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หุ้นกู้ในประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย : ล้านบาท)   

หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC125A 15,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 5 – 8 ร้อยละ 5.75     
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC127A 8,500 ร้อยละ 3.20 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ3 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

PTTC13NA 11,700 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.50      ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.75       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OA 7,450 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC13OB 5,400 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50   
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี             

อาย ุ 5 ปี  กาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

PTTC14DA 2,946 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5            ปีท่ี 4 - 7 ร้อยละ 5.95       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC15OA 2,550 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC15OB 2,600 
ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5           ปีท่ี  4 – 5 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 6 - 7  ร้อยละ 6  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี              

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC153A 6,000 ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ 8 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC156A 4,040 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 
PTTC15NA 5,000 ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

PTTC165A 3,000 
ปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 5      ปีท่ี 7 - 12 ร้อยละ 5.95    
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC165B 2,970 ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC167A 17,100 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25      ปีท่ี 6 - 7 ร้อยละ 5.25       
จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

PTTC16OA 8,000 ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2559 
PTTC17DA 1,500 ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC17DB 4,000 
ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ 3.20     ปีท่ี 5 - 6 ร้อยละ 4.20 
ปีท่ี 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ7 ปี 15 วนั กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC18DA 500 ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ11 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2561 
PTTC195A 1,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2562 
PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2563 
PTTC215A  1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2564 
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หุ้นกู้ 
จํานวน  

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี อายุ /  กาํหนดการไถ่ถอน 

PTTC243A 15,000 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 5      ปีท่ี 6 - 8 ร้อยละ 6.20       
ปีท่ี 9 – 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2567(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอน
ก่อนกาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 8) 

PTTC247A 9,400 
ปีท่ี 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีท่ี 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีท่ี 11-15 ร้อยละ 5.75  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ15 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2567(ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอน
ก่อนกาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 10) 

PTTC10DA 4,000 ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 

อาย ุ100 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2653 (ผูถื้อหุน้กูส้ามารถไถ่ถอน
ก่อนกาํหนดได ้ณ ส้ินปีท่ี 50 
และ 75 และกรณีอ่ืนท่ีระบุใน
ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและ
หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อ
หุน้กู)้ 

 
 
หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มหีลกัประกนั ไม่ด้อยสิทธิ (หน่วย :ล้านบาท)   

หุน้กู ้ จาํนวน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ/ กาํหนดการไถ่ถอน 

USD Bond ปี 2004 12,695.73   ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2557 

USD Bond ปี 2005 10,829.50 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ30 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2578 

Samurai Bond ปี 2007 9,247.49 1/ ร้อยละ 2.71 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี  
อาย ุ10 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2560 

PTTC14DA ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,864.873/ เฉล่ียร้อยละ 4.74 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC14DB  ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

6,317.803/ เฉล่ียร้อยละ 1.375 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ4 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2557 

PTTC172A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ 

2,528.904/ LIBOR บวกร้อยละ 1.04 จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี อาย ุ7 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

PTTC222A ซ่ึง Swap 
เป็นเหรียญสหรัฐฯ  

3,837.485/ LIBOR บวกร้อยละ 1.05  จ่ายดอกเบ้ียทุกคร่ึงปี 
อาย ุ12 ปี กาํหนดไถ่ถอนปี 
2565 

1/  ปตท.ไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กุลเยน จาํนวน 36,000 ลา้นเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 290.51 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินมาช่วยลดตน้ทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to LIBOR) 
ดงัน้ี จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัราลอยตวัท่ีร้อยละLIBOR+0.65 
ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราลอยตวัท่ีร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีท่ี LIBOR มากกวา่ร้อยละ4.25 ต่อปี หรือร้อยละ 5.50 
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ต่อปี กรณีท่ี LIBOR นอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 4.25 ต่อปี และ จาํนวน 96.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัราคงท่ีร้อยละ 5.37 ต่อปี โดยคู่สัญญา
อนุพนัธ์มีสิทธิเปล่ียนเป็นอตัรา LIBOR+0.20 ต่อปี  

2/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วน จาํนวน 3,054 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 
90 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 4.74 ต่อปี คงเหลือเป็นภาระหน้ีสกลุบาท จาํนวน 2,946 ลา้นบาท 

3/  ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาทบางส่วนจาํนวน 6,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน  
198.47 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 1.375 ต่อปี  

4/ ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กลุบาท จาํนวน 2,636 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 79.45 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.04 ต่อปี  

5/ ปตท.ไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน (Cross Currency Swap) จากหุน้กูส้กุลบาท จาํนวน 4,000 ลา้นบาท เป็นสกลุเหรียญ จาํนวน 120.55 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ท่ีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัท่ีร้อยละ 6mLIBOR+1.05 ต่อปี  

 

7.1.3 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ ปตท. 

7.1.3.1   เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2548  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2548 ไดมี้มติรับทราบการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (Warrant) ให้แก่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในเครือ 
ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. จาํนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ 

 รุ่นท่ี 1 (PTT-W1) จาํนวน 40,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2548  

 รุ่นท่ี 2 (PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย   เสนอขายในปี 2549  

 และอนุมติัการออกและเสนอขาย Warrant : PTT-W1 จาํนวน 40,000,000 หน่วย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 

40,000,000 หุน้โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น 4 ฉบบั และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบัสามารถใชสิ้ทธิได้

ในวนัทาํการสุดทา้ยของทุกๆ 3 เดือนตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งน้ีรายละเอียดของการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  

มีดงัน้ี 

 

 ฉบับที่ 
จํานวน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคญั 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคญั 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

1. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2549 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

2. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 161 

3. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

4. 10,000,000 5 183 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 31 สิงหาคม 
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 31 สิงหาคม  2553 

 ทั้งน้ี  นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W1) จนถึงคร้ังสุดทา้ย (วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553) มีจาํนวนผูใ้ช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PTT-W1) รวมทั้งส้ิน  39,407,300 หน่วย 

หมายเหต ุ - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนให้ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                 - ผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรร ได้แก่ กรรมการผู้ จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ท่ีมาปฏิบัติงานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ท้ังนี ้คณะกรรมการ ปตท.ไม่ได้รับการจัดสรร Warrant ยกเว้น 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

                เม่ือวนัท่ี  11 เมษายน 2549  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี  2549  ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญั
แสดงสิทธิ (Warrant : PTT-W2) จาํนวน 20,000,000 หน่วย เพ่ือรับสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ปตท.  และพนกังานบริษทัในเครือท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. 
โดยใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจะแบ่งออกเป็น  4  ฉบบั  และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แต่ละฉบบั  สามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํ
การสุดทา้ยของทุก ๆ  3  เดือนตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังน้ี  
ดงัน้ี 

 ฉบับที่ 
จํานวน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
(หน่วย) 

อายุของ 
ใบสําคญั 
แสดงสิทธิ 

(ปี) 

ราคาการใช้สิทธิ 
(บาท/หุ้น) 

อตัราการใช้สิทธิ 
ตามใบสําคญั 
แสดงสิทธิฯ 

(หน่วย : หุ้นสามัญ) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ 

1 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28 กนัยายน   
 2550 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

2 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2551 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 
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3 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

4 5,000,000 5 234 1 : 1 - ใชสิ้ทธิฯ ไดค้ร้ังแรกในวนัท่ี 28  กนัยายน  
 2553 และสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการ 
 สุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือน  นบัจากวนัใช ้
 สิทธิคร้ังแรก  ตลอดอายขุองใบสาํคญั 
 แสดงสิทธิฯ และกาํหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ัง 
 สุดทา้ย  ตรงกบัวนัท่ี 28  กนัยายน  2554 

 ทั้งน้ี นบัแต่วนัออกและเสนอขาย Warrant (PTT-W2)  จนถึงคร้ังสุดทา้ย (วนัท่ี 28 กนัยายน 2554)  มีจาํนวนผูใ้ชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (PTT-W2) รวมทั้งส้ิน  19,646,600  หน่วย   

หมายเหต ุ - Warrant ท่ีออกและเสนอขายเป็นชนิดระบุช่ือผู้ ถือและโอนเปล่ียนมือไม่ได้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก   
 โอนให้ทายาท  หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                 -  ผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรร  ได้แก่  กรรมการผู้ จัดการใหญ่  ผู้บริหาร  พนักงาน ปตท.  และพนักงานบริษัทในเครือ 
     ท่ีมาปฏิบัติงานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท.  ท้ังนี ้คณะกรรมการ ปตท.  ไม่ได้รับการจัดสรร  Warrant  ยกเว้น 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
     
               ผู้ถือหุ้น 

ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ตามขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ปี 2554 (วนัท่ี  9  มีนาคม  
2555) ดงัน้ี  
 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน  2,857  28,572 - 

ทุนชาํระแลว้     (ณ  วนัท่ี  31ธนัวาคม  2554) 

    - กระทรวงการคลงั 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ. กรุงไทย 

    - สถาบนัและนกัลงทุนทัว่ไป 

 2,856 

 1,460 

 218 

 218 

 960 

 28,563 

 14,598 

 2,179 

 2,179 

 9,607 

 100.000 

 51.111 

 7.629 

 7.629 

 33.631 

ทุนยงัไม่ชาํระ  1  9  
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                 ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 12 อนัดบัแรกของ ปตท. เป็นดงัน้ี  (ณ วนัท่ี  9  มีนาคม  2555) 
 

ลาํดบัที่ รายช่ือ จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวน

หุ้นทั้งหมด 
1.  กระทรวงการคลงั 1,459,885,575 51.111 

2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.629 

3.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 217,900,000 7.629 

4.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั. 94,356,738 3.303 

5.  CHASE NOMINEES LIMITED 42 72,649,701 2.543 

6.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 60,536,154 2.119 

7.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  37,626,034 1.317 

8.  NORTRUST NOMINEES LTD- NT0 SEC  LENDING THAILAND 28,816,101 1.009 

9.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED  26,584,834 0.931 

10.  สาํนกังานประกนัสังคม (2 กรณี) 23,100,500 0.809 

11.  GOVERNMENT OF SINGAPORE IVESTMENT CORPORATION C  17,133,900 0.600 

12.  THE BANK OF NEW YORK MELLON  15,041,694 0.527 

 ยอดรวม 2,271,531,231 79.527 

 

หมายเหต ุ : 1.    ผู้ ถือหุ้นลาํดับท่ี 5, 6 และ 8  มีช่ือเป็น บริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซ่ึง ปตท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรกต็าม 
กระทรวงการคลังเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวท่ีเป็นตัวแทนภาครัฐ ท่ีมีส่วนในการกาํหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอ
ผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง ส่วนผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนซ่ึงรวมถึงผู้ ถือหุ้นลาํดับท่ี 5, 6 และ 8  ไม่ได้มี
พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น 

2. ผู้ ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด ซ่ึงถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) ในรายการท่ี 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ ปตท. 
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษทัไดก้าํหนดไว ้โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผล
ประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมี
อาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมาย
แลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 นโยบายจ่ายเงนิปันผลของ บริษัท ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

 หากไม่มีความจาํเป็นอนัใดคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่ายเงินปันผลของบริษทัแก่ผู ้
ถือหุ้นเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้ส่วนในกรณีของบริษทัยอ่ยนั้น บริษทัไม่ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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8. การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
 ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  ตระหนกัเสมอวา่ ผูถื้อหุน้ทุกท่านเป็นเจา้ของ ปตท. ดงันั้นส่ิงท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ 
และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  กคื็อการมีนโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้พึงไดรั้บอยา่งเป็น
ธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมากกวา่นั้น รวมถึงการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด เป็นท่ี
ยอมรับจากผูล้งทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยูเ่สมอ 
 นบัตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  และกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปลายปี 2544  
ปตท. ใหค้วามสาํคญัในดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยกาํหนดให ้ปตท. “ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถกูตอ้ง” ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) รวมทั้งไดก้าํหนดระเบียบบริษทัวา่ดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และ
ส่งมอบใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบติั เป็นคร้ังแรกในปี 2544 และต่อมา คณะกรรมการ 
ปตท. จดัใหมี้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองอีกจาํนวน 2 ฉบบั ในปี 2548 และ 2552 เพ่ือใหมี้ความสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549  ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสากลของ The 
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ในหลกัการ 5 หมวด 
ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ มาเป็นแนวทางหลกั รวมทั้งเพ่ิมเติมหวัขอ้การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และการเคารพสิทธิของผูบ้ริโภค เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและกฎหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ทั้งน้ี คู่มือดงักล่าวมีสถานะเป็นประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และ ปตท. ไดเ้ผยแพร่คู่มือการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 บนระบบเครือข่าย 
PTT Intranet และบน เวบ็ไซต ์ของ ปตท.  โดยสรุปสาระสาํคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเป็น ดงัน้ี 

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 ในฐานะเจา้ของบริษทั ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัสาํคญัต่อบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้จึงเป็นเวทีสาํคญัสาํหรับผูถื้อหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซกัถาม และพิจารณา
ลงคะแนนเสียงช้ีขาด และคดัเลือกคณะกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลบริษทัแทนผูถื้อหุน้ดงันั้นผูถื้อหุน้จึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ มีเวลาเพียงพอสาํหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

                8.1.1  กาํหนดการจดัประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของ ปตท. 
และในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้เป็นกรณีไป  

ทั้งน้ีในปี 2554 ปตท. ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2554 ณ หอ้งเพลนารี 1-3 ศนูยป์ระชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ และในระหวา่งปี ไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้  
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                8.1.2  การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
 เม่ือคณะกรรมการ ปตท. มีมติใหมี้การจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะดาํเนินการเปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุมโดยละเอียดล่วงหนา้โดยการแจง้ข่าวประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม 
 ปตท. ไดม้อบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง ปตท. เป็น
ผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม ขอ้มูลประกอบท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจ/ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  รายงานการประชุมท่ีผา่นมามีรายละเอียดครบถว้น  รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบุวธีิการใชไ้วช้ดัเจน โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้มากกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุน้  และไดท้าํการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัต่อเน่ืองฉบบัละ 
3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม  
 ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปตท.ไดน้าํขอ้มูลหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบเปิดเผยใน เวบ็ไซต ์
ของ ปตท. ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั 

 8.1.3  การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง  ประธานท่ีประชุมจะแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางใหท่ี้ประชุมรับทราบ แลว้จึงช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ ปตท. รวมถึงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน และเม่ือมีการ
ใหข้อ้มูลตามระเบียบวาระแลว้ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถามใน
แต่ละวาระ  และใหเ้วลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  จากนั้นประธานฯ และผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเดน็ 
และใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถาม แลว้จึงใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สาํหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการประธานจะ
ดาํเนินการใหผู้ถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคล 
 ประธานฯ จะดาํเนินการประชุมตามลาํดบัวาระการประชุม และไม่เพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วม
ประชุม หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดอาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เม่ือท่ีประชุมไดพิ้จารณาระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตามท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของ ปตท. ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2554 ไม่มีการเปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระ และไม่มีการขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นท่ีประชุมอยา่งใด 
 อน่ึงในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติพร้อมกบันบั
คะแนนเสียง  ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ังประมาณ  3 - 4 ชัว่โมง ทั้งน้ีในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปี 2554 ไดก้าํหนดการประชุมเวลา 09.30 น. โดยเร่ิมรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. และเลิกประชุมเวลา 13.33 น. โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมดงัต่อไปน้ี  

กรรมการบริษัท  
1. นายนริศ ชยัสูตร รักษาการประธานกรรมการ ปตท. 
2. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ กรรมการ 
3. นายชยัเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
4. นายวชัรกิติ วชัโรทยั กรรมการอิสระ / รักษาการประธานกรรมการสรรหา/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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6. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา กรรมการ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นายสุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
8. นายอนุวฒัน์ เมธีวบิูลวฒิุ กรรมการอิสระ 
9. นายภษูณ  ปรียม์าโนช กรรมการอิสระ 
10. นายสมหมาย  โคว้คชาภรณ์ กรรมการอิสระ 
11. นายพิชยั ชุณหวชิร กรรมการ 
12. นางเบญจา หลุยเจริญ กรรมการ 
13. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผู้บริหาร  

1. นายเทวนิทร์ วงศว์านิช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 
2. นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

รวมทั้งยงัมีผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของหน่วยธุรกิจเขา้ร่วม
ประชุมและตอบขอ้ซกัถามดว้ย 

ผู้สอบบัญชี  

1. นางมะยรีุย ์ จนัทะมาตย ์ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
2. นางสาวพิสมยั  แฉลม้เขตต ์ สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
3. นางสาวองัคณา  เตชะวงศากร สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

ทีป่รึกษากฎหมาย (ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ตลอดการประชุม) 
1. นางสาวเพียงพนอ  บุญกลํ่า บริษทั วรีะวงศ ์ชินวตัร และเพียงพนอ จาํกดั 
2. นายอคัรพล  พิเชษฐวณิชยโ์ชค บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
3. นางมนญัญา  ธิตินนัทวรรณ บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
4. นายสรายทุธ  จิตตป์ระเสริฐงาม บริษทั อลัเลนแอนดโ์อเวอร่ี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม)  

มีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน 6,785 ราย โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 3,071 ราย และรับมอบฉนัทะ 3,714 ราย 
รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 2,162,521,091 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 75.90 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 8.1.4  แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์สําหรับการประชุม 
คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจดัทาํรายงานความขดัแยง้ของ

ผลประโยชน์ทั้งท่ีเป็นแบบรายงานประจาํปี และแบบรายงานใหม่ระหวา่งปีกรณีมีการเปล่ียนแปลง และในการประชุมใดๆ ผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ท่ีขดัแยง้กบั ปตท. จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเร่ืองนั้นๆ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจง้ต่อ
ท่ีประชุมเพ่ือขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ   

 8.1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ปตท. จะจดัส่งรายงานสรุปผลการลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
ภายใน 1 วนัหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม และจะจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  ซ่ึงจดบนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการ
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ออกเสียง  รวมทั้งขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอยา่งละเอียดใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
กาํหนด 14 วนั รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุม วดีีทศัน์ ภาพ และเสียงของการประชุมบนเวบ็ไซตข์อง ปตท.  

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  
 แมว้า่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะถือหุน้ในจาํนวนท่ีไม่เท่ากนั มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากนัตามจาํนวนหุน้ท่ีถือ แต่มิไดห้มายความวา่
การมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผูถื้อหุน้จะแตกต่างกนั  ปตท. จึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ุเช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแมผู้ถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยเหตุไม่สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้ 

 8.2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิและเสนอช่ือบุคคลเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ปตท. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหนา้ใหค้ณะกรรมการ ปตท. พิจารณากาํหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหโ้อกาสผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมใน
การกาํกบัดูแลบริษทั และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย โดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่านเดียว หรือหลายท่านท่ีมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 100,000 หุน้เสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ปตท. ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี
ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 
 สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554  ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. และแจง้
ข่าวประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553  เพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอวาระการประชุมฯ  และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ และสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี2555 
ปตท. ไดน้าํหลกัเกณฑด์งักล่าวเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. และแจง้ข่าวประกาศในเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  2554 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แลว้ อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม และ
ไม่มีการเสนอช่ือบุคคลสมคัรเป็นกรรมการในระยะเวลาดงักล่าว  

 8.2.2  การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ฯ ปตท. ไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกราย ดว้ยการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแล 
ตอ้นรับ ใหค้วามสะดวกอยา่งเพียงพอ มีการคดัเลือกสถานท่ีประชุมท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายแุละผูพิ้การท่ีใช้
รถเขน็ การจดัหอ้งประชุมสาํรองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโตต้อบระหวา่งหอ้งประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภยัและ
แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหนา้ 1 วนั การจดัเจา้หนา้ท่ี
ใหบ้ริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง การขยายระยะเวลา
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดทา้ย การใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว และการจดัใหมี้การเล้ียงรับรองสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม  
 แมผู้ถื้อหุน้ส่วนใหญ่ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมสามญัประจาํปีของ ปตท. เป็นคนไทย  และดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็น
ภาษาไทย แต่ ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สาํหรับผูถื้อหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  และจดัทาํเวบ็ไซตข์อง ปตท. เป็น  2  ภาษา รวมทั้งจดัใหมี้พนกังานท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางภาษาคอยใหค้วามสะดวกในการประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาไทยซกัถามขอ้
สงสัยหรืออภิปรายในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ปตท. จะจดัใหมี้การส่ือสารท่ีเหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคาํถาม และคาํตอบ
สาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอ่ืนในท่ีประชุมเพ่ือรักษาประโยชน์ และอาํนวยความสะดวกในการส่ือสารสาํหรับผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติ 

 8.2.3  การมอบฉันทะ 
 เพ่ือรักษาสิทธิใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ 
ปตท. ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  ซ่ึง ปตท. จะระบุรายช่ือไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ี
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กระทรวงพาณิชยก์าํหนดเพ่ือใหเ้ป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุน้ไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบ
ฉนัทะใหก้บัผูอ่ื้น ปตท. จะใหสิ้ทธิและปฏิบติัต่อผูรั้บมอบฉนัทะเสมือนเป็นผูถื้อหุน้ท่านหน่ึง นอกจากน้ี ปตท. ไดเ้ปิดเผยแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ บน เวบ็ไซตข์อง ปตท. ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั โดยผูถื้อ
หุน้สามารถสอบถามไดท้ั้งทางโทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืนๆ  

8.3 บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  
 ปตท. ไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั รวมถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และกาํหนดพนัธกิจเป็น
เป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแต่ละกลุ่มไวด้งัน้ี 
ต่อประเทศ ดํา เ นินการส ร้ างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว  โดยการจัดหาป ริมาณท่ี เ พียงพอ   

มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และราคาเป็นธรรม  
ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรท่ีดีของสังคมในการดาํเนินการกิจการ โดยปกป้องผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้

มาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีแก่สังคมชุมชน 
ต่อผูถื้อหุน้  ดาํเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์ สามารถสร้างกาํไรเพ่ือผลตอบแทนท่ีดี  และใหมี้การเจริญเติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื   
ต่อลกูคา้ สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า   โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ  ท่ี มีคุณภาพสูงในระดับ

มาตรฐานสากลดว้ยราคาเป็นธรรม 
ต่อคู่คา้ ดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดยพ้ืนฐานของการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  มุ่งสร้าง ความสัมพนัธ์และความร่วมมือท่ีดี   

เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 
ต่อพนกังาน สนับสนุนการพฒันาความสามารถการทาํงานระดบัมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง  ให้ความมัน่ใจในคุณภาพ

ชีวติการทาํงานของพนกังานทดัเทียมบริษทัชั้นนาํ  

8.3.1  การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม 

8.3.1.1 ประเทศ  
ในฐานะรัฐวสิาหกิจท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติ ปตท. เป็นผูจ้ดัหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นพลงังานของประเทศอยา่งเพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวจิยั พฒันา ผลิต 
และจดัจาํหน่ายพลงังานทางเลือกและพลงังานสะอาดเพ่ือลดการพ่ึงพาการนาํเขา้ทรัพยากรจากต่างประเทศ  สร้างรายไดใ้ห้
ภาครัฐซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เพ่ือนาํไปใชใ้นการพฒันาประเทศ และเป็นผูน้าํในการพฒันาพลงังานทดแทน 

 ปตท. ดาํเนินธุรกิจการจดัหา ขนส่ง จดัจาํหน่าย โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลงทุนในสถานีบริการ NGV รวมทั้ง
ธุรกิจท่ีใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัก๊าซธรรมชาติผา่นบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยการจดัหาก๊าซธรรมชาติ
ครอบคลุมการจดัหาจากแหล่งในประเทศ นาํเขา้จากประเทศเพ่ือนบา้น และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied 
Natural Gas (LNG) เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตอ้งการทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม 
และขนส่ง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการแยกก๊าซธรรมชาติและการผลิต
ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดแ้ก่ นํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืนและ
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2 ช่องทางหลกั คือ ตลาดคา้ปลีก โดยจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. 
ซ่ึงไดพ้ฒันาเป็นสถานีบริการท่ีทนัสมยัแบบครบวงจร และตลาดพาณิชย ์โดยจดัจาํหน่ายผา่นกลุ่มลกูคา้ราชการ 
รัฐวสิาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนส่ง เรือประมง โรงบรรจุก๊าซ ร้านคา้ก๊าซ และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ปยงัตลาด
ต่างประเทศ  และมีการส่งเสริมการใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอลเ์พ่ือทดแทนนํ้ามนัเบนซินและไบโอดีเซลเพ่ือทดแทน
นํ้ามนัดีเซลอยา่งต่อเน่ือง 
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นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลัน่นํ้ามนั  และธุรกิจปิโตรเคมีผา่นบริษทัใน
เครือโดยมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความมัน่คงทางดา้นพลงังาน และเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดอนัมีส่วนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  

8.3.1.2 สังคม ชุมชน 
ปตท. ดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด มีการจดัการดา้น

พลงังาน ปิโตรเลียมอยา่งมืออาชีพ ใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉินและสภาวะ
วกิฤติ รวมทั้งนาํมาตรฐานคุณภาพสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมา
ใชใ้นการบริหารจดัการ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยมีการกาํหนดหน่วยงานรับผดิชอบอยา่งชดัเจน และสนบัสนุนใหบ้ริษทัในกลุ่ม 
ปตท. ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ส่ือสารองคก์รและกิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน และฝ่ายกิจการเพ่ือสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของกลุ่ม ปตท. โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์รเป็นประธาน และฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม
เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ เพ่ือกาํหนดแผนการดาํเนินงานใหด้าํเนินไปในทิศทางเดียวกนัทั้งกลุ่ม ปตท.  

ปตท. ไดจ้ดัทาํแนวทางการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. และไดน้าํไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีอาสา
นาํร่อง โดยทาํการประเมินความสอดคลอ้งของการดาํเนินงานจริงเทียบกบักรอบการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อ
สังคม (Gap Assessment) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนการดาํเนินงานทัว่ทั้งองคก์รต่อไป และเพ่ือแสดงถึง
ความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคม ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้ง
การเตรียมความพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล โดยตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีไดรั้บการรับรอง
การปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work: CSR-DIW) แลว้ 
ประกอบดว้ย บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน): โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม, บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน): โรงงานปิโตรเคมี, บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน): โรงกลัน่นํ้ ามนั, บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม   
รีไฟน์น่ิง จาํกดั: โรงกลัน่นํ้ ามนั, บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั, บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน): โรงงานผลิตเมด็พลาสติก  
โพลิโพรพีลีน และ โรงงานผลิตเอทธิลีน, บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั, บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน): โรงงาน AR1 และ AR2, บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั และ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั ซ่ึงทุกพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ร่วม
เป็น “เครือข่าย CSR-DIW” หรือ “CSR-DIW Network” เพ่ือเป็นการสร้างความเขม้แขง็และส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บเกียรติบตัรแลว้ มีการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง เกิดความร่วมมือระหวา่ง
ภาคเอกชนกบัภาครัฐ และภาคเอกชนกบัเอกชนอยา่งใกลชิ้ด  

สาํหรับในปี 2554 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดจ้ดัพิธีมอบโล่และเกียรติบตัรการปฏิบติัตามมาตรฐานความ
รับผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ประจาํปี 2554 โดย ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม และ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรางวลัประกอบดว้ย  

1. CSR-DIW Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรั้บทั้งส้ิน 117 แห่ง มีสถานประกอบการในกลุ่ม ปตท. ไดรั้บ
รางวลั 3 แห่ง ไดแ้ก่  (1) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) โรงงานผลิตเมด็พลาสติก HDPE (2) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) โรงงานบีทีเอก็ซ์ และ (3) บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จาํกดั 

2. CSR-DIW Continuous Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรั้บทั้งส้ิน 139 แห่ง มีสถานประกอบการในกลุ่ม 
ปตท. ไดรั้บรางวลั 11 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (2) บริษทั ปตท. จาํกดั 
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(มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (3) บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) โรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีโพรพีลีน (4) 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) โรงงานผลิตเอทธิลีน (5) บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (6) บริษทั ไทยออยล ์
จาํกดั (มหาชน) (7) บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) (8) บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั (9) บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (10) บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั และ (11) บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

3. CSR-DIW Network Awards 2554 มีสถานประกอบการไดรั้บทั้งส้ิน 34 แห่ง มีสถานประกอบการในกลุ่ม 
ปตท. ไดรั้บรางวลั 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและ
การส่ือความกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง 
จาํนวน 11 บริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลงานฯ ของกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

อยา่งไรกดี็ ปตท. ยงัมุ่งมัน่ดาํเนินงานดา้นการพฒันาสังคมและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ครอบคลุมดา้นการศึกษา 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม และกีฬา โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน เพ่ือใหเ้กิดความ
เขา้ใจ เพ่ือร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้าง เพ่ือ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย”  

อน่ึง ขอ้มูลการดาํเนินการ ในเร่ืองดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย” และหวัขอ้.พลเมืองท่ีดีของ
สังคม”ในรายงานความยัง่ยนืปี 2554 แลว้ 

8.3.1.3 ผู้ถือหุ้น 
กลยทุธ์การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Growth Strategy) ถกูนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ ปตท. ใหเ้ป็น

องคก์รท่ีมีความเป็นเลิศในดา้นการดาํเนินงาน (High Performance Organization) โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate governance) ควบคู่ไปกบัการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility) 
เพ่ือใหน้กัลงทุนมัน่ใจวา่ ปตท. จะเป็นบริษทัท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดี มีความยัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีอยูคู่่สังคมไทยไปอีกนาน 

 กจิกรรมสําหรับผู้ถอืหุ้น 
 ปตท. ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกิจการ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยไดมี้โอกาสเยีย่มชมการ

ดาํเนินงาน รับทราบขอ้มูล พบปะกบัคณะผูบ้ริหาร ปตท. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัระยองของ ปตท. อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2549 เป็นตน้มา สาํหรับในปี 2554 ไดก้าํหนดเป็นแผนงานวา่จะจดั
กิจกรรมในวนัท่ี 15-17 พฤศจิกายน 2554 แต่ตอ้งเล่ือนออกไปเน่ืองจากสถานการณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ จึงไดมี้การกาํหนดวนั
จดักิจกรรมใหม่ไปเป็นวนัท่ี 14-16 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยจะจดัใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้เยีย่มชมกิจการ ณ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพฯ จงัหวดัระยอง จาํนวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นๆ ละ 160 คน   

ปตท. ไดน้าํส่งหนงัสือเชิญและเอกสารตอบรับไปยงัผูถื้อหุน้ซ่ึงปรากฏรายช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาล ประจาํปี 2554 (วนัท่ี 9 กนัยายน 2554) โดยทางไปรษณีย ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคใ์นการเขา้
เยีย่มชมกิจการของ ปตท. อน่ึง เน่ืองจากมีผูใ้หค้วามสนใจและแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. จาํนวน
มากกวา่ 3,000 คน ปตท. จึงใชว้ธีิการจบัสลากในการคดัเลือกผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. โดยผูบ้ริหาร เม่ือวนัท่ี 
26 ตุลาคม 2554 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. เจา้หนา้ท่ีของ ปตท. ได้
ดาํเนินการแจง้ผูมี้สิทธิเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศพัทเ์พ่ือยนืยนัการตอบรับเขา้เยีย่มชมกิจการของ ปตท.   

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีสนใจเขา้เยีย่มชมกิจการ ในคร้ังต่อไปสามารถติดตามความคืบหนา้และรายละเอียดโครงการได้
บนเวบ็ไซตข์อง ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น 

กจิกรรมสําหรับผู้ถอืหุ้นกู้ 
สาํหรับกิจกรรมการสานสัมพนัธ์ผูถื้อหุน้กู ้ในปี 2554 ปตท. ไดจ้ดังานแสดงคอนเสิร์ตมีช่ือวา่ ”The Everlasting 

Concert”  ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี มีผูถื้อหุน้กูแ้ละผูติ้ดตามเขา้ร่วมงานประมาณ 14,500 คน รวมทั้งไดจ้ดักิจกรรม
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ดา้น CSR ในงานคอนเสิร์ตดงักล่าว ประกอบดว้ย บูทพลิกใจ “พลิกใจใหพ้อเพียง เพ่ือสุขท่ีย ัง่ยนื” นาํเสนอรายละเอียด
โครงการพลิกใจ ท่ี ปตท. จดัตั้งข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในโอกาสท่ีพระองคท์รงเจริญ
พระชนมาย ุ84 พรรษา และ บูทสอยดาว โดย ปตท. ไดน้าํเงินท่ีไดท้ั้งหมด (ไม่หกัค่าใชจ่้าย) มอบใหก้บั ครอบครัวทหาร
จากอุบติัเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก ท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ี ปตท. จดัข้ึน
เพ่ือเป็นช่องทางรักษา และความสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง ปตท.กบัผูถื้อหุน้กูข้อง ปตท. และเพ่ือตอบแทนผูถื้อหุน้กูท้ ัว่
ประเทศท่ีใหค้วามไวว้างใจในการลงทุนหุน้กู ้ของ ปตท. อาทิ กิจกรรมบรรยายธรรมโดยท่าน ว.วชิรเมธี  กิจกรรมชม
ภาพยนตร์ตาํนานสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ตอนยทุธนาวี  และ ภาค 4 ตอน ศึกนนัทบุเรง และ กิจกรรมสัมมนาใน
หวัขอ้  “ลงทุนสไตล ์happiness” เป็นตน้ 

 กจิกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบัน 
ในปี 2554  ปตท. ไดจ้ดัใหน้กัลงทุนสถาบนัและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยเ์ยีย่มชมกิจการและพบผูบ้ริหารเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเป็นประจาํปีในช่วงเดือนมกราคม และจดัใหมี้การเยีย่มชมการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซฯหน่วย
ท่ี 6 ท่ีจงัหวดัระยองโดยในการเยีย่มชมดงักล่าว นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยไ์ดมี้โอกาสทราบถึงทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจของ ปตท. จากผูบ้ริหารโดยตรง อีกทั้งยงัไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเพื่อสังคมกบั ปตท.  

8.3.1.4 ลูกค้า 
ปตท. คาํนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ซ้ือสินคา้และบริการจาก ปตท. ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม มี

คุณภาพ มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และใหบ้ริการอยา่งปลอดภยั ครบวงจร รวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ และผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง   

ปตท. นาํระบบการบริหารงานดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการ
ดาํเนินงานเพ่ือมุ่งเนน้การบริหารคุณภาพดว้ยกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ และถือความปลอดภยัเป็นหวัใจในการปฏิบติังาน โดยการนาํมาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001 / 
มอก. 18001 / ISO 14001 มาปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

ปตท. ประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัอยูบ่นหลกัการแข่งขนัเสรีตามกลไกตลาดโดยมีหน่วยงานของรัฐทาํหนา้ท่ีดูแล
การขายปลีกใหเ้หมาะสม ทั้งน้ี ความแตกต่างของราคาขายปลีกนํ้ามนัเป็นปัจจยัต่อการตดัสินใจท่ีสาํคญัของผูบ้ริโภค ราคา
ขายปลีกของ ปตท. และผูค้า้รายอ่ืนจึงอยูใ่นระดบัท่ีเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัอยา่งมากเพราะผูค้า้แต่ละรายไม่อยากเสียส่วน
แบ่งการตลาดจึงตอ้งปรับราคาใหอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั อยา่งไรกต็ามจะเห็นไดว้า่ ปตท. ชะลอการปรับข้ึนราคาขายปลีก
นํ้ามนัในประเทศใหช้า้กวา่คู่แข่งอยูเ่สมอเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผูบ้ริโภค 

ปตท. มุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิ การจดัใหมี้บริการหลากหลายและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ ในสถานีบริการอาทิ ร้านคา้สะดวกซ้ือ ร้านกาแฟ Café Amazon ร้านอาหาร ศนูยบ์ริการนํ้ามนัหล่อล่ืน 
บริการลา้งรถ รวมถึงการใหบ้ริการของธนาคาร ภายใตแ้นวคิด “ความสุขหลากสไตลใ์นท่ีเดียว...PTT Life Station” เพ่ือ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีหลากหลาย มีการนาํเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  เช่น ผลิตภณัฑ ์PTT Blue Innovation ซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงสูตรใหม่ท่ีใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ และผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัหล่อล่ืนใหม่ 4 ชนิด 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัจดัใหมี้ระบบ Call Center ท่ีมีช่องทางหลากหลายเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้ติชม และขอ้
ร้องเรียนจากลูกคา้ และผูบ้ริโภค มีระบบการตอบสนองขอ้ร้องเรียนท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการรับฟังความคิดเห็น
ภายหลงัจากการใชบ้ริการระบบ Call Center เพ่ือนาํไปปรับปรุงการใหบ้ริการ และมีการสาํรวจความคิดเห็นดว้ย 

8.3.1.5 คู่ค้า 
ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัคู่คา้ อนัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียสาํคญัท่ีช่วยเหลือ ในการดาํเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนั โดย 

ปตท. จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั สร้างความสัมพนัธ์
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และความร่วมมืออนัดี ปฏิบติัตามสัญญาอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามสาํคญัในกระบวนการจดัซ้ือจดัหา ซ่ึงเป็นกระบวนการ
สาํคญัในการควบคุมค่าใชจ่้าย  คุณภาพสินคา้ และบริการท่ี ปตท.จะนาํมาใชด้าํเนินกิจการ มีการกาํหนดขั้นตอนการจดัหา
พสัดุเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ปตท. กาํหนดใหผู้เ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเก่ียวกบัการทาํงานและการใช้
เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทาํงานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยัอาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้ม  ใหร้ะมดัระวงัในการทาํงานเป็นพิเศษ  และเขา้เยีย่มชมกิจการของคู่คา้ เพ่ือประเมินถึงศกัยภาพใน
การดาํเนินงาน โดยเฉพาะดา้นความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีพนกังานของบริษทัคู่คา้ตอ้ง
ผา่นการเขา้อบรมการปฏิบติัตนและดาํเนินการในพ้ืนท่ีการทาํงานของ ปตท. และปฏิบติังานตามขอ้กาํหนดในการเขา้
ทาํงานในเขตปฏิบติังานซ่ึงมีรายละเอียดการปฏิบติัตนตามแต่ละลกัษณะงานไว ้ 

ปตท. นาํหลกัการ Total Cost of Ownership (TCO) ซ่ึงเป็นการพิจารณาตน้ทุนในการจดัส่งพสัดุ ตลอดจนความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสารมาเป็นเกณฑพิ์จารณาในการคดัเลือกคู่คา้ เพ่ือใหโ้อกาสแก่คู่คา้ท่ีมีฐานการผลิตและสาํนกังาน
ในประเทศไทย อนัเป็นการสนบัสนุนการจดัหาพสัดุในทอ้งถ่ิน (ภายในประเทศไทย) ส่งผลใหคู้่คา้ภายในประเทศมีจาํนวน
มากข้ึนในพสัดุบางประเภทท่ีบริษทัคู่คา้ภายในประเทศไม่มีขีดจาํกดัในการจดัหา 

8.3.1.6 พนักงาน 
บุคลากรของ ปตท. ทุกคนเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินธุรกิจ  ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัพนกังานทุกคนไม่

วา่จะทาํงานอยูใ่นส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั  โดย ปตท.ส่งเสริมใหบุ้คลากร รู้รักสามคัคี ไวเ้น้ือเช่ือใจกนั 
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบติัต่อกนัอยา่งสุภาพ และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยั  จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัการทาํงาน มีสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังาน และจดัหานวตักรรม
และเทคโนโลยใีหม่มาสนบัสนุนการทาํงาน  รวมทั้งไม่ใหเ้กิดกรณีท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ   ปตท. ส่งเสริมการ
ใชสิ้ทธิของลกูจา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยสหภาพแรงงาน และรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 

ปตท. มีความเช่ือมัน่วา่ การเจริญเติบโตขององคก์รข้ึนอยูก่บัพนกังานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น ปตท. จึงมีนโยบาย
มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพฒันาบุคคลใหมี้ความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลย ี
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  เพ่ือท่ีจะเสริมสร้างและพฒันาใหพ้นกังาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง  ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเนน้ใหพ้นกังานเป็นกลไกหลกัในการพฒันาให ้ปตท. ไปสู่ความเป็น
องคก์รแห่งความเป็นเลิศ  (High Performance Organization) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงขององคก์ร  

จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร 
จาํนวนพนกังาน ปตท. (รวมพนกังานท่ีไปปฏิบติังาน Secondment ในบริษทัในกลุ่ม ปตท.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 เท่ากบั 4,046 คน และ ทั้งน้ี ปตท. ยงัคงดาํเนินการจดัทาํแผนอตัรากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ ภายใต้
ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ โดยใหค้วามสาํคญักบัการจดัสรรทรัพยากรในจุดท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิม หรือมีความ
จาํเป็นต่อเน่ืองจากการลงทุน นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดัทาํแผนและดาํเนินการพฒันาศกัยภาพพนกังาน อยา่งจริงจงัในทุกระดบั 
ตลอดจนปรับขั้นตอนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   
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จาํนวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2552 - ปี 2554 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

กลุ่มธุรกจิ 
(หน่วย : คน) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

ปตท. 
กลุ่ม 
ปตท. 

1.  ก๊าซธรรมชาติ 1,196 - 1,206 - 1,270  

2. นํ้ามนั 1,199 - 1,182 - 1,387  

3.  ปิโตรเคมีและการกลัน่ 72 - 61 - 68  

4.  สนบัสนุน และปฏิบติังาน
ในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 

9381/ 2762/ 1,0771/ 2742/ 1,0451/ 2762/ 

5.  บริษทัยอ่ยและกิจการ 
    ร่วมคา้ 

- 7,676 - 8,743 - 17,964 
 

รวม 3,405 7,952 3,526 9,015 3,770 18,240 

 
 

หมายเหตุ  :  1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในเครือ 
2/  พนักงาน ปตท. ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษทัในเครือ 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง) 

หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

เงินเดือนรวม 2,900,872,989 2,976,806,620 3,044,018,589 
โบนสัรวม 1,336,855,751 1,482,437,324 1,465,345,881 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 280,726,154 284,638,508 293,871,121 
อ่ืนๆ (ถา้มี) 1,346,214,160 1,592,691,853 2,076,671,038 
รวม 5,864,669,055 6,336,574,305 6,879,906,629 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ปตท.ไดจ้ดัสวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนสัและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ การดาํรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษทัใน
ธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั อาทิเช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา เป็นตน้ และในปี 2548 และ ปี 2549  
ปตท. ยงัไดข้ออนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุน้สามญั (Warrant) รวม 2 คร้ัง จาํนวน 60,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และพนกังานบริษทัในกลุ่มท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือ
เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และพนกังาน ใหมุ่้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนรวมในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต  ทั้งน้ี รายละเอียดไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของ ปตท. แลว้” 

การพฒันาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา ปตท.ไดพ้ฒันาและปรับปรุง

ระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะพฒันาและใชป้ระโยชน์
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จากทรัพยากรบุคคลใหเ้ตม็ศกัยภาพ เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อมๆ กบั
ความสาํเร็จขององคก์รดว้ย  เช่น   

 พฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื ด้วยกลไก Learning Organization  
  ปตท. ไดพ้ฒันาระบบสาํหรับจดัเกบ็ขอ้มูลองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ท่ีสาํคญัขององคก์ร 

โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีการจดัเกบ็ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหเ้ป็นระบบและเป็นปัจจุบนั รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากระบบฐานขอ้มูลดงักล่าว  ซ่ึงจะช่วยให้
พนกังานสามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานพฒันา
ศกัยภาพไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นรากฐานสาํคญัในการนาํไปสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ 
ดงันั้น “การท่ีเราจะมุ่งไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศไดน้ั้น กด็ว้ยกาํลงั สติปัญญาของคน Learning เป็น 
Lifetime หยดุไม่ได”้  

  ทั้งน้ี ปตท. มีโปรแกรมอบรมและพฒันาใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่แรกเขา้จนถึง
เกษียณอายกุารทาํงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถตามทิศทางขององคก์รและ
หน่วยงานตอ้งการ  

 สร้างพนักงานให้เป็น คนเก่ง และ คนดี ขององค์กรและสังคม 
  นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมุ่งเนน้พฒันาพนกังาน ปตท. ใหเ้ป็น คนเก่ง หรือ

เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพสามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัขององคก์รในการดาํเนินธุรกิจไดแ้ลว้ ปตท. ยงัให้
ความสาํคญัต่อการพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดี  มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
(Corporate Social Responsibility) รวมทั้งยดึหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) เป็น
กรอบใหผู้บ้ริหารและพนกังานถือปฏิบติั   ทั้งน้ี ปตท. มีความเช่ือมัน่วา่การพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดี และ
คนเก่งนั้น จะช่วยใหอ้งคก์รเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว 

 ร่วมประสาน  เพือ่กาํหนดเป้าหมาย และทศิทางการดาํเนินงานขององค์กร 
  ปตท. ไดมุ่้งเนน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังานในทุกระดบัร่วมกนักาํหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทิศทาง

และเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจทัว่ทั้งองคก์รมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  รวมทั้งสายงาน
สนบัสนุนมาร่วมประชุมหารือและกาํหนดวสิัยทศัน์และทิศทางขององคก์รร่วมกนั  และถ่ายทอดทิศทาง
ดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ จากกลยทุธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใชง้บประมาณท่ีมี
ความสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั 

  ในปี 2554 พนกังาน ปตท. ทุกระดบัไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : 
KPIs) ท่ีถ่ายทอดลงมาตามลาํดบัเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดบัองคก์ร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนกังาน ทั้งน้ี 
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีพนกังานกาํหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานและมาตรฐานการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังานแต่ละบุคคล รวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนกังานใน
ระบบ Competency ทั้งหวัขอ้ท่ีใชใ้นการประเมินและวธีิการประเมิน โดยมีการจดัทาํและทบทวนระบบการ
ประเมินบนระบบ COACH ซ่ึงเป็นโปรแกรมใชใ้นการประเมินขีดความสามารถพนกังาน พร้อมทั้งปรับปรุง
คู่มือการใชง้าน และมีการนาํระบบต่างๆ มาใชเ้พ่ือสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินงานทางดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบประเมินขีดความสามารถ (Competency) ของพนกังาน ระบบ Career 
Management ซ่ึงเป็นระบบการวางแผนอาชีพสาํหรับพนกังาน และระบบ Employee Self Service ซ่ึงเป็น
ระบบจดัการส่วนบุคคลของพนกังานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์องคก์ร เป็นตน้   
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 พฒันาพนักงานตามสายอาชีพที่กาํหนด  และสอดคล้องกบัการดําเนินธุรกจิขององค์กร 
  การบริหารสายอาชีพ (Career Management) คือ การวางแผนหรืการจดัการล่วงหนา้ เพ่ือเตรียมความ

พร้อม และส่งเสริมพนกังานทุกระดบัใหมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ 
(Model) ท่ีองคก์รกาํหนดข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจ และสร้างคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร อยา่งต่อเน่ือง 

  ปตท. มีนโยบายในการนาํระบบบริหารสายอาชีพมาใชเ้ป็นกรอบและแนวทางหลกัของการบริหารและ
พฒันาพนกังานในทุกระดบั โดยการกาํหนดสายอาชีพของ ปตท.ข้ึนอยูก่บัทิศทางการดาํเนินธุรกิจท่ีมุ่งสร้าง
ใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการแบ่งการดาํเนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และกลุ่มพนกังาน ท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกระบวนการคดัเลือก 
ประเมินศกัยภาพ  และจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) อยา่งเป็นระบบ  โดย 
 กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง  (ระดบัเทียบเท่าผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป)  เป็นการบริหารจดัการในรูปแบบกลุ่ม 

ปตท.  (Group Leader Development) เพ่ือรองรับความตอ้งการผูบ้ริหารระดบัสูง ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ มีคณะผูบ้ริหารระดบั CEO ของกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Management Committee : PTTGMC ) มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการกาํหนด
ทิศทางและนโยบายการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง และกลุ่มท่ี
ปรึกษาสายอาชีพของกลุ่ม ปตท. เรียกวา่ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงกลุ่ม 
ปตท. (PTT Group Executive Counseling Team : ECT) มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการ
บริหารสายอาชีพกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูง ช่วยเหลือสนบัสนุน 

 กลุ่มพนกังาน  (ระดบัผูจ้ดัการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) เป็นการบริหารและพฒันา
พนกังานตามความจาํเป็นของการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัในกลุ่ม เพ่ือรองรับทิศทางการดาํเนิน
ธุรกิจในอนาคต สาํหรับ ปตท.ไดก้าํหนดใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate 
Human Resource Committee : HRC) มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการส่งเสริมผลกัดนัและควบคุม
ติดตามการดาํเนินงานในเร่ืองการบริหารสายอาชีพกลุ่มพนกังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และกลุ่มท่ี
ปรึกษาประจาํสายอาชีพ (Career Counseling Teams : CCT) รวม 14 สายอาชีพ  มีหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบในการ บริหารสายอาชีพกลุ่มพนกังาน ใหค้าํปรึกษา ช้ีแนะ ควบคุมและติดตามการ
ดาํเนินงานทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกใหพ้นกังานตั้งเป้าหมายและ
วางแผนพฒันาตนเอง เพ่ือความกา้วหนา้ในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานท่ีรับผิดชอบ ใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายและทิศทางขององคก์ร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม ตาม Success Profile 
รวมถึง การหมุนเวยีนเปล่ียนหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ตาม Career Path เพ่ือใหพ้นกังานสามารถ
พฒันาทกัษะ ความชาํนาญจากประสบการณ์ในตาํแหน่งหนา้ท่ีใหม่  ตลอดจนการแต่งตั้ง เล่ือน
ระดบัพนกังานใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบและศกัยภาพของพนกังาน ซ่ึงการพฒันา
พนกังานใหเ้หมาะสมตามความสามารถและความตอ้งการของพนกังานและองคก์รนั้น นอกจาก
พนกังานจะมีความพร้อมสาํหรับการเติบโตเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. แลว้ จะนาํ ปตท. 
ไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีสุด 

 สร้างสัมพนัธภาพทีด่รีะหว่างผู้บริหารและพนักงานเพือ่เป้าหมายเดยีวกนั 
ปตท. ไดจ้ดัใหมี้รูปแบบการส่ือความระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน  เพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัได้

รับทราบถึงแนวทางการดาํเนินงานขององคก์ร   อุปสรรคหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปิดโอกาสให้
พนกังานแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์ร 
ในปี 2554 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กิจการสัมพนัธ์ ปตท. ท่ีกาํหนดวาระการประชุมอยา่ง
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นอ้ยเดือนละหน่ึงคร้ัง ยงัมีการประชุมคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee : 
JCC) ท่ีกาํหนดใหมี้การประชุมร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงานภมิูภาคทัว่ประเทศ 
นอกจากน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ยงัไดจ้ดัประชุมส่ือความกบัพนกังานอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นระยะมาโดยตลอด  รวมทั้งการประชุมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานทั้งในและนอกสังกดั  และ
การสาํรวจความพึงพอใจและความผกูพนัของพนกังานเป็นประจาํทุกปี เพ่ือรับทราบระดบัความพึงพอใจ
และระดบัความผกูพนัในปัจจยัต่างๆ และหาทางแกไ้ขและปรับปรุง  โดย ปตท. มีความเช่ือมัน่วา่การส่ือ
ความท่ีดี และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานจะนาํไปสู่สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่ง
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั  และทาํใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รร่วมกนั  รวมทั้งไดด้าํเนินการ 
สอบถามความตอ้งการพ้ืนฐานดา้นทรัพยากรบุคคลของผูบ้ริหารและพนกังานผา่นการดาํเนินงานของ
คณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ ปตท. 
และคณะกรรมการบริหารสายอาชีพ เป็นตน้ และมีการสาํรวจความคิดเห็นของพนกังานโดยท่ีปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายนอกจาํนวน 1 คร้ัง  และมีการร่วมมือกบับริษทัในกลุ่ม 
ปตท. เพ่ือพฒันาระบบฐานขอ้มูลผูบ้ริหารของกลุ่มร่วมกนั และจดัทาํแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม 
ปตท. ร่วมกนั  

 กาํหนดให้มค่ีานิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Value) 
ค่านิยมกลุ่ม ปตท.คือ SPIRIT ซ่ึงผูบ้ริหารและพนกังานกลุ่ม ปตท.มีความเช่ือร่วมกนัวา่ ค่านิยม SPIRIT 
จะเป็นตวัช่วยใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. ผูบ้ริหาร พนกังาน เกิดวถีิการทาํงานร่วมกนั มีทิศทางท่ี
สอดคลอ้งกนั มีความเช่ือร่วมกนั และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะไปสู่สายตาคน
ภายนอกและนาํองคก์รสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศอยา่งย ัง่ยนืได ้ โดยเรายดึค่านิยม SPIRIT เป็น
แนวทางในการสร้างกรอบความคิด และความเช่ือท่ีจะนาํไปสู่พฤติกรรมและแนวทางปฏิบติั ค่านิยม
กลุ่ม ปตท.จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อการเกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็ เป็นตวัช่วยพวกเราใน
การตดัสินใจสร้างความไวว้างใจกนัและกนั และสร้างความรู้สึกร่วมกนัในการเป็นกลุ่มเดียวกนั ค่านิยม
จึงเป็นตวัผลกัดนัท่ีสาํคญัต่อวธีิการคิดและการปฏิบติัใหพ้นกังานในกลุ่ม ปตท. เป็นทั้งคนเก่งและคนดี. 
ซ่ึงค่านิยม SPIRIT ประกอบดว้ย: 

Synergy =  สร้างพลงัร่วมอนัยิง่ใหญ่ 
Performance Excellence =  ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
Innovation =  ร่วมสร้างนวตักรรม 
Responsibility for Society =  ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 
Integrity & Ethics =  ร่วมสร้างพลงัความดี 
Trust & Respect =  ร่วมสร้างความเช่ือมัน่ 

การสืบทอดตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่  จึงตอ้งตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตาม
มาตรา 8 ตรี และดาํเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จตัวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณะหน่ึงจาํนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็นผูบ้ริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง และ
มีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท่ี้มีความเหมาะสมแลว้ใหเ้สนอ
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ต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารเดิมพน้จากตาํแหน่ง 
สัญญาจา้งมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะจา้งผูบ้ริหารเดิมต่อหลงัจากครบ
กาํหนดเวลาตามสัญญาจา้ง ไม่ตอ้งดาํเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจา้งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้

ในปี 2554 คณะกรรมการ ปตท. ไดด้าํเนินการกระบวนการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่คนใหม่เพ่ือ
ทาํหนา้ท่ีแทนนายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ซ่ึงครบวาระตามสัญญาจา้งในวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 โดยไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังาน
รัฐวสิาหกิจ ทั้งน้ี มีผูส้นใจสมคัรและมีคุณสมบติัครบถว้นจาํนวน 4 คนโดยแบ่งเป็นผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. 3 คน 
และบุคคลภายนอก 1 คน ซ่ึงกระบวนการสรรหาดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสภายใตแ้นวทางการสรรหาผูบ้ริหาร
สูงสุด ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้มคัรท่ีเหมาะสมเสนอต่อ
คณะกรรมการ ปตท. เพ่ือพิจารณา คือนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. เสนอและ 
แต่งตั้งนายไพรินทร์  ชูโชติถาวร ใหด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.  
คนใหม่ ต่อจากนายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ โดยเขา้รับตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี  10 กนัยายน 2554 และมีวาระ 
การดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเสนอเขา้รับการคดัเลือกในการสรรหา
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่คร้ังต่อไป โดยมีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร เพ่ือทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะ
เกษียณอาย ุในระหวา่งปี 2555 – 2560  และนโยบาย/แนวทางการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. รวมทั้ง
การจดัทาํแผนพฒันารายบุคคล คือ Management  Pool  ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 312 คน และ Potential Pool ของ
ตาํแหน่ง Key Area  ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

ในปี 2552 และปี 2553 ปตท. มีการพฒันาระบบ “การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง (Group  Leader  
Development  Project  :  GLDP)”  เพ่ือเป็นการวาง  Succession Plan สาํหรับเตรียมบุคลากรใหมี้ความข้ึนดาํรง
ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีตาํแหน่งวา่งของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ตาํแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (President) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior Vice President  :  SEVP) 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive Vice President :  EVP) 
 ผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President  : VP) 

โดยมีผูรั้บผดิชอบและหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
 คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee : PTTGMC) 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Executive 

Counseling Team : ECT) 
 คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human Resources Committee : HRC) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์รหรือตาํแหน่งเทียบเท่าในกลุ่ม 

ปตท. 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองคก์ร ปตท. 
 ฝ่ายกลยทุธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ปตท. 
 ฝ่ายบริหารศกัยภาพผูบ้ริหารและบุคลากร ปตท. 
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 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละธุรกิจ ปตท. 
 ฝ่ายพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ ปตท. 

ทั้งน้ี  ไดมี้การกาํหนด System & Policy  เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัประกอบดว้ยประเดน็หลกั ๆ ดงัน้ี 
 หลกัการและเหตุผล 
 การวดัผลการดาํเนินงาน 
 แนวทางการดาํเนินงาน 
 บทบาทและหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 กระบวนการของระบบ 

ขั้นตอนการดําเนินงานหลกั 
1. การกาํหนด Business Driver และ Success Profiles ของแต่ละตาํแหน่ง 
2. การคดัเลือกกลุ่มผูเ้หมาะสมเป็น Pool Member 
3. การประเมินศกัยภาพเป็นรายบุคคลเทียบกบั  Profile กบัตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหท้ราบ

ประเดน็ท่ีตอ้งพฒันา 
4. การวางแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan & Implementation)  และมีระบบ  

Mentoring เพ่ือใหก้ารจดัทาํแผนพฒันาและการดาํเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 

ผลการดาํเนินการ ปี 2554 
 การเตรียม  SEVP Pool  Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั  EVP  

- จาํนวน Pool Member 73 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  12  ราย (ปี 2551 - 2554) 

 การเตรียม  EVP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั VP  (กลุ่ม ปตท.)    
- จาํนวน Pool Member 107 ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  13  ราย  (ปี 2551 - 2554) 

 การเตรียม  VP Pool Member  คือ กลุ่มผูบ้ริหารระดบั ผจ.ส่วน  (ปตท.) 
- จาํนวน Pool Member  132  ราย  (ณ 31 ธนัวาคม 2554) 
- Pool Member ไดรั้บการแต่งตั้งใหข้ึ้นดาํรงตาํแหน่ง  26  ราย (ปี 2552 - 2554) 

 จดัทาํ  SEVP Career Path ของกลุ่ม ปตท. 

8.3.2  การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 

ปตท. กาํหนด ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ ปตท. ทุกคนตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ี ปตท. เขา้ไปลงทุน และเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล อยา่งเคร่งครัดตามหลกัปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบติังาน และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนสากล อน่ึง ขอ้มูลการ
ดาํเนินการในปี 2554 ในเร่ืองน้ีปรากฏอยูใ่นรายงานความยัง่ยนืปี 2554 

8.3.3  ข้อพพิาททีสํ่าคญักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

ปรากฏอยูใ่น “ขอ้พิพาททางกฎหมาย”  

       8.4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มูลเป็นดชันีช้ีวดัความโปร่งใสในการดาํเนินการท่ีสาํคญั เป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกั

ลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง แม่นยาํ และสร้างช่องทางการเปิดเผย
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ขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย รณรงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรมสาํหรับทั้งผูร้้องเรียนและผูถู้กร้องเรียน 

 8.4.1  การรายงานของคณะกรรมการทั้งทีเ่ป็นการเงนิและไม่ใช่การเงิน 

 ปตท. จดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงาน
ประจาํปีทั้งดา้นการเงินและดา้นท่ีไม่ใช่การเงินของบริษทัโดยเปิดเผยขอ้มูลไม่นอ้ยไปกวา่ท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดยืน่
ต่อหน่วยงานกาํกบัดูแล และนาํส่งผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

นอกจากน้ี ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานความยัง่ยนืปี 2554 (Corporate Sustainability Report 2011) เพ่ือส่ือสารนโยบาย แนว
ทางการบริหารจดัการ และผลการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใชแ้นวทางการรายงานดา้นการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นท่ี 3 และประเมินความสมบูรณ์ของเน้ือหาเทียบกบั GRI ไวท่ี้ระดบั A นอกจากน้ี 
เพ่ือแสดงถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้เอ้ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหไ้ดรั้บขอ้มลูท่ีเหมาะสม ปตท. 
จึงจดัใหมี้การตรวจรับรองคุณภาพและประเมินระดบัความสมบูรณ์ของรายงานโดยหน่วยงานภายนอกดว้ย 
 ทั้งน้ี ปตท. จดัส่งรายงานความยัง่ยนืปี 2554  พร้อมกบัรายงานประจาํปีใหก้บัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหก้บัผูท่ี้สนใจบน
เวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 

8.4.2 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544  ปตท. จดัใหมี้หน่วยงาน
ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations Department) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อผูล้งทุนและดูแล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมถึง
มีการทาํบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ใน
อนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั สมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  
นอกจากน้ี ปตท. ไดจ้ดัทาํนิตยสารเพ่ือผูถื้อหุน้กู ้ปตท. ภายใตช่ื้อ “happiness” ออกเป็นรายไตรมาส เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือ
ความ ข่าวสาร ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ ปตท.ต่อผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ีผูล้งทุนสามารถติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง 
หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์อง ปตท. ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  ประกอบดว้ย
ขอ้มูลสาํคญัๆ อาทิ 

 รายงานประจาํปี / แบบแสดงรายการประจาํปี(แบบ 56-1) 
 ขอ้มูลโครงการลงทุนท่ีสาํคญั 
 การจดัซ้ือจดัจา้ง 
 การแถลงทิศทางนโยบายขององคก์รโดยผูบ้ริหาร 
 การดาํเนินการตามนโยบายรัฐ 
 แผนงานท่ีสาํคญั 
 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและกิจกรรมส่งเสริม 
 ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
 ผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน 
 กิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ท่ีสาํคญั 

 โดย ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน
และการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน  ผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดยตลอด  สรุปไดด้งัน้ี 
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 ทางตรง  :  ปตท. มีการนาํเสนอผลการดาํเนินงานใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดัโดยสถาบนั
ต่างๆ รวมทั้ง การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรายยอ่ยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย 
(Company Visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท. เพ่ือสอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการไดต้ลอดเวลา  

 สรุปกิจกรรมหลกัปี 2553 และปี 2554  ดงัน้ี 

กจิกรรม 
กจิกรรม 
ในปี 2553  

(จํานวนคร้ัง) 

กจิกรรม 
ในปี  2554  

(จํานวนคร้ัง) 

Roadshow ต่างประเทศ 13 11 

Roadshow ในประเทศ 4 4 

Analyst meeting 4 4 

Credit Rating Review 5 3 

Company Visit / Conference call 178 148 

ทาง e-mail / โทรศพัท ์ 6-8 คร้ังต่อวนั 8-10 คร้ังต่อวนั 

ร่วมกิจกรรมกรรมตลาดหลกัทรัพยส์ัญจร และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือพบนกัลงทุน 3 2 

นาํนกัลงทุนสถาบนัพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 1 2 

นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเยีย่มชมกิจการ 1 (3 รุ่น) 

กาํหนดจดั 1 คร้ัง (3 รุ่น) ใน
เดือน พ.ย.54 แต่ตอ้งเล่ือน
ไปเป็น ก.พ.55 เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์อุทกภยั 
กิจกรรมสานสัมพนัธ์ผูถื้อหุน้กู ้ 3 15 

 
 ทางอ้อม: ปตท. มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลนาํเสนอในรูปแบบต่างๆ

รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลได้
ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เวบ็ไซตข์อง ปตท. และนิตยสารเพื่อผูถื้อหุน้
กู ้ปตท. “happiness” 

 กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงัฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์ ปตท. 
โทร. 0 2537 –3518-9 Email : ir@pttplc.com หรือผา่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com 
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่างๆ 
รวมทั้งใหบ้ริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและสาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ในปี 2554  มีการดาํเนินกิจกรรม สรุปได ้ดงัน้ี  
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กจิกรรม 
กจิกรรม 
ปี 2553  

กจิกรรม 
ปี 2554  

ทาง e-mail 224 ช้ิน 216 

ข่าวแจก / ภาพข่าว 224  ช้ิน 216 

การแถลงข่าว 51 คร้ัง 55 

นาํส่ือมวลชนเยีย่มชมการดาํเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 8 คร้ังต่อปี 8 

การใหก้ารตอ้นรับ / ใหข้อ้มูลกบัหน่วยงานท่ีมาเยีย่มชม / ดูงานในดา้นต่าง ๆ 
37 คณะ   

=  2,284 คน* 
49 คณะ 
= 2,181*  

*   ลดลงเน่ืองจากปิดรับการเย่ียมชมจากการปรับปรุงอาคารสาํนักงานใหญ่ 

8.4.3  การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มสามารถใชก้ลไกในการติดต่อ การรับทราบขอ้มูล การแจง้ข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองคก์รโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผา่นช่องทางเวบ็ไซต ์ / โดยทางโทรศพัท ์/  โดยหนงัสือแจง้ /  โดยทาง E-mail แจง้
หน่วยงาน ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร หรือศนูยบ์ริหารคาํสั่งซ้ือและ
ลกูคา้สัมพนัธ์  ดงัน้ี 

 โทรศพัท ์ :  Call Center 1365,  0-2537-2000 

 Website  :  http://www.pttplc.com 

  -  ศนูยบ์ริหารคาํสั่งซ้ือและลกูคา้สัมพนัธ์  :  orc@pttplc.com 
  -  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร :  corporate@pttplc.com   
  -  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั  :  corporatesecretary@pttplc.com  
  -  ฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  :  ir@pttplc.com  

ซ่ึงขอ้คาํถาม ขอ้ติชม และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ แกไ้ขปรับปรุง ผา่นระบบการ
จดัการเร่ืองร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนา้ผา่นการแจง้เตือนในระบบ email ทุก 3 วนั หากดาํเนินการไม่แลว้เสร็จจะแจง้
เตือนไปยงัผูบ้งัคบับญัชาท่ีสูงข้ึนไปอีกระดบัเพ่ือดาํเนินการ หากแลว้เสร็จ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะแจง้ผลการดาํเนินงานใหผู้ติ้ดต่อ
ทราบ และมีการติดตามในภายหลงัอีกคร้ังหน่ึงโดยสอบถามความพึงพอใจจากการใหบ้ริการโดยเจา้หนา้ท่ี Call Center เพ่ือนาํไป
ปรับปรุงการบริหารระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีผูบ้ริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจาํทุกเดือนเพ่ือติดตามแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงและนาํกลบัมาใชเ้ป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินคา้ และบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียทุกฝ่าย 

สาํหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมของ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อสาํนกัตรวจสอบภายใน สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
เลขานุการบริษทั และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกาํหนดระยะเวลาดาํเนินการท่ีเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียน 
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 8.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
โครงสร้างการจดัการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 
 
 

บริการจัดการผ่าน 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                            หมายเหตุ : ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารจดัการผ่าน
คณะกรรมการ 14 คณะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

ประธานเจ้าหนา้ที่บรหิารการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมข้ันต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน้ํามัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปโตรเคมี
และการกล่ัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
 แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.
 การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

สํานักกฎหมาย

1.ผู้ช่วย กผญ.
   พัฒนาธุรกิจและ
   บริหารโครงการ
2.ผู้ช่วย กผญ.
   แผนและบริหาร
   บริษัทในเครือ

2.ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารโครงการ
3.ผู้ช่วย กผญ.
   จัดหาและตลาด
   ก๊าซธรรมชาติ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อส่ง
   ก๊าซธรรมชาติ
5.ผู้ช่วย กผญ.
   แยกก๊าซธรรมชาติ
6.ผู้ช่วย กผญ.
   ก๊าซธรรมชาติ
   สําหรับยานยนต์

สํานักกรรมการผู้จดัการใหญ ่และเลขานุการบริษัท

ผู้ช่วย  กผญ.
ส่ือสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ีปตท.

สํานักตรวจสอบภายใน

1.ผู้ช่วย กผญ.
   วางแผน
2.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดขายปลีก
3.ผู้ช่วย กผญ.
   การตลาดพาณิชย์
   และต่างประเทศ
4.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฏบิัติการจัดหาและคลัง

   1. ผู้ช่วย กผญ.
       วางแผน

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

   ผู้ช่วย กผญ.
   บริหารกลยุทธ์
   กลุ่มธรุกิจ
   ปโตรเลียม
   ข้ันปลาย

5.ผู้ช่วย กผญ.
   ธรุกิจหล่อล่ืน

7.ผู้ช่วย กผญ.
   ระบบท่อจัดจําหน่าย
   ก๊าซธรรมชาติ

1.ผู้ช่วย กผญ.
   ปฎิบัติการการค้า
   ระหว่างระหว่างประเทศ

 บริหารจัดการผ่าน 
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 8.5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
 ตามขอ้บงัคบับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) กาํหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงัน้ี 

 มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 
 มีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

(หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. กาํหนดใหมี้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง) 
 กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีการเงิน 
ทั้งน้ี ปัจจุบนัคณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  4 มกราคม 2555   

มีจาํนวน  15  ท่าน  ประกอบดว้ย 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 14 ท่าน  (เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 10 ท่าน ซ่ึงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งคณะ) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1 ท่าน 

รายช่ือคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
ลาํดบั รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ 

ประธานกรรมการ 
(ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ 
เม่ือวนัท่ี 18 ม.ค. 2551 – 24 ธ.ค. 2553 
และตั้งแต่ 29 เม.ย. 2554 – ปัจจุบนั) 

10  เมษายน  2552 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

3. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั กรรมการอิสระ 10  เมษายน  2552 

4. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ 20  เมษายน  2554 

5. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา กรรมการ 9  เมษายน  2553 

6. นางเบญจา  หลุยเจริญ กรรมการ 9  เมษายน  2553 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

8. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

9. นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั  กรรมการอิสระ 11 ตุลาคม  2554 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการ 25 ตุลาคม  2554 

11. นายมนตรี  โสตางกรู  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554  

12. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  กรรมการอิสระ 4 พฤศจิกายน  2554 

13. พลเอก พฤณฑ ์ สุวรรณทตั  กรรมการอิสระ 25 พฤศจิกายน  2554  
14. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ กรรมการอิสระ 23 ธนัวาคม  2554 
15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการและเลขานุการ 

(ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

10  กนัยายน  2554 

หมายเหตุ : คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและลาออกในปี  2554  ดังนี ้
บุคคลลําดบัที ่ 7 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี 24  มีนาคม  2554   
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บุคคลลําดบัที ่ 8 นายวรุณเทพ  วัชราภรณ์  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายพิชัย  ชุณหวชิร  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี  4  ตลุาคม  2554   
บุคคลลําดบัที ่  9 นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
  กรรมการ เม่ือวันท่ี  10  ตลุาคม  2554  
บุคคลลําดบัที ่10  นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายนริศ  ชัยสูตร  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี  10  ตลุาคม  2554  
บุคคลลําดบัที ่11  นายมนตรี  โสตางกูร  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายภูษณ  ปรีย์มาโนช  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดบัที ่12  พลเอก วรวัฒน์  อินทรทัต  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวฒิุ  ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดบัที ่13  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต  ดาํรงตาํแหน่งแทนนายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์  ซ่ึงลาออกจากการเป็น 
  กรรมการเม่ือวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2554  
บุคคลลําดบัที ่14  นายสีหศักด์ิ  พวงเกตแุก้ว ดาํรงตาํแหน่งแทนนายสุรพิทย์  กีรติบุตร ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เม่ือวนัท่ี  1 ธันวาคม 2554  
บุคคลลําดบัที ่15  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดาํรงตาํแหน่งแทนนายประเสริฐ บูญสัมพันธ์ ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  เน่ืองจากส้ินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามสัญญาจ้างกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 

8.5.2  อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
อาํนาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัและมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็

ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 กาํหนดวสิัยทศัน์  ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 
 ใหค้วามเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบายท่ีสาํคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

งบประมาณของบริษทั รวมทั้งติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนด 
 จดัใหมี้ระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม และดูแลใหผู้บ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 
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 ดูแลใหมี้ระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 
 ดูแลใหมี้ช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 
 ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 
 เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

8.5.3  กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนั 
ตามขอ้บงัคบับริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ประกอบดว้ย (1) นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร   

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือ  (2)  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์  
นายสุรพล   นิติไกรพจน์  นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมการสองในหา้คนน้ีลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  

8.5.4  การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 
1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และมีกรรมการท่ี

เป็นอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ราชอาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมี
คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด ตั้งแต่ปี 2547 เป็นตน้มา คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเห็นชอบให้
กาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 4 
มกราคม 2555  มีกรรมการอิสระ  10  คน  โดยกรรมการทั้งหมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และมีกรรมการผูมี้ความ
เช่ียวชาญดา้นบญัชีการเงิน 6 คน คือ นางเบญจา หลุยเจริญ   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ   นายไกรฤทธ์ิ   
อุชุกานนทช์ยั   นายมนตรี โสตางกรู   นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์   และ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร    

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท.  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
(4) ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหก้รรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนในปีท่ีสามและปีหลงัๆต่อไป  ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. ในกรณีตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซ่ึง
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบับริษทัเขา้เป็นกรรมการแทนในตาํแหน่งท่ีวา่งในการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คราวถดัไปกไ็ด ้เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดย
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คณะกรรมการตอ้งมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ทั้งน้ีบุคคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
6. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ
โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

8.5.5  คุณสมบัติของกรรมการ 
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับ

กรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2550 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
 มีอายไุม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวสิาหกิจหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจเป็นผูถื้อหุน้เกินกวา่ 3 แห่ง ทั้งน้ีนบัรวมการเป็น

กรรมการโดยตาํแหน่งและการไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการแทนในตาํแหน่งกรรมการดว้ย 
 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ 
 ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง เวน้แต่เป็นการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 
 ไม่เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากงาน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี 
 ไม่เป็นผูถื้อหุน้ของรัฐวสิาหกิจนั้น หรือผูถื้อหุน้ของนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจนั้นถือหุน้ (ยกเวน้ กรรมการของ

รัฐวสิาหกิจ ท่ีไม่เป็นขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งท่ีมีตาํแหน่ง  หรือเงินเดือนประจาํตาํแหน่งของราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกรรมการของรัฐวสิาหกิจนั้นถือหุน้ไม่เกินกวา่
ร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของรัฐวสิาหกิจซ่ึง ตนเป็นกรรมการหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจซ่ึงตนเป็นกรรมการ
ถือหุน้อยู)่ 

 ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ เวน้แต่คณะกรรมการของรัฐวสิาหกิจนั้น
มอบหมายใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือดาํรงตาํแหน่งอ่ืนในนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจนั้นเป็นผูถื้อหุน้ 

 ไม่เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการจดัการ หรือมีส่วนไดเ้สียในนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูรั้บสัมปทาน 
ผูร่้วมทุน หรือมีประโยชน์ไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบักิจการของรัฐวสิาหกิจนั้น เวน้แต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารโดยการมอบหมายของรัฐวสิาหกิจนั้น 

8.5.6  คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการ ปตท. โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระของ

กรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งแต่เขม้กวา่หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

 ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วมทุน หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ รวมถึงท่ี
ปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทัในกลุ่ม 
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บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่  2  ปี 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลกูคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลกูหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลกูหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ รวมทั้งไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ ปตท.  
บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ปตท.  
บริษทัในกลุ่ม  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8.5.7  การแยกตําแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพ่ือใหก้ารแบ่งแยกหนา้ท่ีในเร่ืองการกาํหนดนโยบายของ ปตท. และการบริหารงานประจาํของ ปตท. ออกจากกนั และ

เพ่ือใหก้รรมการทาํหนา้ท่ีสอดส่อง ดูแล และประเมินผลการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปตท.  จึงกาํหนดใหป้ระธานกรรมการ 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นคนละบุคคลกนัเสมอ  ประธานกรรมการตอ้งคอยสอดส่องดูแลการบริหาร
จดัการของฝ่ายบริหาร คอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ แต่ตอ้งไม่มีส่วนร่วม และไม่กา้วก่ายในการบริหารงานปกติประจาํวนั โดยใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใตก้รอบอาํนาจท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ี ประธานกรรมการตอ้งมีภาวะผูน้าํ ดูแลกรรมการมิใหอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทาํหนา้ท่ีประธานใน
ท่ีประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สนบัสนุนและผลกัดนัใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมใชสิ้ทธิออกเสียง ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด 

8.5.8  ความเป็นอสิระของประธานกรรมการ 
ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัความเป็นอิสระของกรรมการเป็นอยา่งมาก แต่เน่ืองจาก ปตท. เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์  ท่ียงัมีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจในสังกดักระทรวงพลงังานท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่  ดงันั้น  ประธาน
กรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากกรรมการท่ีผา่นมาจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจากกระทรวงพลงังานหรือกระทรวงการคลงัเป็นส่วน
ใหญ่  แต่อยา่งไรกต็าม  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของประธานกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีการเป็นประธานอยา่งมีความเป็นอิสระตลอดมา 

8.5.9  เลขานุการบริษัท 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ และ

ตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ปตท. จึงไดม้อบหมายให ้นางสุมณฑ ์ รังคสิริ ทาํหนา้ท่ี
เลขานุการบริษทั ของ ปตท. โดยมีภาระหนา้ท่ีในการใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและ
ปฏิบติั  การจดัการประชุม  รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  เพ่ือใหก้รรมการสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.  รวมทั้งการจดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร  อาทิ  ทะเบียน
กรรมการ  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ  และรายงานประจาํปีของบริษทั  หนงัสือนดัประชุม
ผูถื้อหุน้  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้  และเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

8.5.10  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองข้ึน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงในระดบั
คณะกรรมการดว้ย 

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
กลัน่กรอง  การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการใหดี้เลิศ  ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. จึงมีคณะกรรมการ
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เฉพาะเร่ืองรวม  4 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมุ่งเนน้การสร้าง
ประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และมีคุณสมบติั หนา้ท่ีความรับผิดชอบตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งมีการกาํหนดบทบาทภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้
อยา่งชดัเจน   

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา ไดมี้การขยายอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้หนา้ท่ีมอบนโยบาย แนว
ปฏิบติั และติดตามการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มเพิ่มเติม เพ่ือใหค้ณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีสามารถดาํเนินงานดา้นการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

8.5.10.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานบญัชีและสาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น
ผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดย
สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบน
พ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 
ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  3  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 
1.  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั  กรรมการ กรรมการอิสระ 

3.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สาํนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555) 
 สอบทานให ้ปตท. มีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 บทบาทหนา้ท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  สอบทานให ้ปตท. มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและ
เพียงพอ 

 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด ของตลาดหลกัทรัพย ์
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ ปตท. 

 บทบาทเก่ียวกบัหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยดาํเนินการใหฝ่้ายบริหารจดัใหมี้กระบวนการใน
การรับเร่ืองร้องเรียน และกาํกบัดูแลกระบวนการในการรับเร่ืองร้องเรียน 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปตท.  
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 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของ ปตท.   ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถกูตอ้งครบถว้น 

 สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของ ปตท. และเสนอแนะการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการเงินและการ

ควบคุมภายใน 
 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
 สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการดาํเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท. 

อยา่งมีนยัสาํคญั หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. 
 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 หากมีความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการดาํเนินการต่างๆของ ปตท. 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเป็นอิสระ โดยมีอาํนาจในการวา่จา้งหรือเชิญ (โดยมีค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม) ท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดย ปตท. รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของ ปตท.   
 เขา้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมอยา่งเป็นทางการร่วมกบัฝ่ายบริหารอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง  
 สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 
 ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2554 มีการประชุม  14  คร้ัง  โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบ

บญัชีภายนอกและหน่วยงานบญัชีในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 

 8.5.10.2  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา กรรมการ กรรมการ 
3.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 

 ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 กาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือใหเ้กิดความ

โปร่งใส 
ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวธีิการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทน  เพ่ือใหมี้องคป์ระกอบและ

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํหนดวธีิการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 
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3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหานาํเสนอเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพ่ือเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

ในปี 2554  มีการประชุม  6  คร้ัง  

8.5.10.3   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการ ปตท.  3 ท่าน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
2.  นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  กรรมการ กรรมการ 
3.  นางเบญจา หลุยเจริญ  กรรมการ กรรมการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 กาํหนดวธีิการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ในปี 2554  มีการประชุม 1 คร้ัง   

8.5.10.4  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนายน 2547  โดยแต่งตั้ง

จากกรรมการ ปตท.  3  ท่าน  ทั้งน้ี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  
ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตาํแหน่งในคณะกรรมการ ปตท. 

1.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2.  นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  กรรมการ กรรมการอิสระ 
3.  นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์  กรรมการ กรรมการอิสระ 

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททาํหน้าท่ีเลขานุการ 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 
 มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 มอบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม

(Corporate Social Responsibility  :  CSR) 
 ติดตามการดาํเนินงานดา้น CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
ในปี 2554  มีการประชุม  2  คร้ัง 
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8.5.11  การประชุมของคณะกรรมการ ปตท. 

ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยในปี 2554  กาํหนดการ
ประชุมเดือนละ 1 คร้ังในทุกวนัศุกร์ สัปดาห์ท่ีส่ีของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
ซ่ึงสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการบริษทั จะส่งหนงัสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมท่ีมีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถว้น และเอกสารประกอบการประชุมท่ีมีเน้ือหาท่ีจาํเป็นและเพียงพอในการตดัสินใจ ใหก้รรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมประมาณ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 เป็นตน้มา การ
ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  มีการส่งระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน่ CD ซ่ึง
ช่วยอาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และลดการใชเ้อกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก   

ในการประชุมทุกคร้ัง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  โดยในวาระใดหากกรรมการพิจารณาเห็นวา่
เป็นผลประโยชน์ท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ ของ ปตท.  กรรมการจะงดออกเสียง  หรือขอไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ  และมี
การบนัทึกรายงานการประชุมท่ีประกอบดว้ยขอ้คิดเห็น/ขอ้สังเกต เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจดัเกบ็รายงานการประชุมท่ีผา่นการ
รับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือใหก้รรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละคร้ังใช้
เวลาประชุมประมาณ 3 ชัว่โมง โดยมีการประชุมดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
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สรุปการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในปี 2554    
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1.  นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์                   

2.  นายนริศ  ชยัสูตร               ลาออก 10 ต.ค.54 

3.  นายสุรพล  นิติไกรพจน์                   

4.  นายวชัรกิติ วชัโรทยั                   

5.  นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ      ลาออก 24 มี.ค. 54 

6.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา               ลาออก 10 ต.ค.54 

7.  นายปิยวชัร  นิยมฤกษ ์ ลาออก 1 ม.ค.54 

8.  นายสมหมาย  โคว้คชาภรณ์ แต่งตั้ง 14 ก.พ.54              
ลาออก  

21พ.ย.54 

9.  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ 
               

ลาออก  
3 พ.ย.54 

10.  นายชยัเกษม  นิติสิริ       ครบวาระ 20 เม.ย. 54 (AGM)  

11.  นายจุลสิงห์  วสนัตสิงห์ แต่งตั้ง 20 เม.ย. 54             

12.  นายอาํพน  กิตติอาํพน       ลาออก 29 มี.ค. 54 

13.  นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร แต่งตั้ง 20 เม.ย. 54            
ลาออก 

1ธ.ค.54 
14.  นายภูษณ  ปรียม์าโนช 

               
ลาออก  

1 พ.ย.54 

15.  นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา                   

16.  นางเบญจา  หลุยเจริญ                   

17.  นายพิชยั  ชุณหวชิร               ลาออก 4 ต.ค. 54 

18.  นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์ 
             

ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งตาม
สัญญาจา้ง  9 ก.ย. 54 

19. นายอาคม  เติมพทิยาไพสิฐ   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

20. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

21. นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั   แต่งตั้ง 11 ต.ค. 54    

22. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  แต่งตั้ง 25 ต.ค. 54    

23. นายมนตรี  โสตางกรู   แต่งตั้ง   4 พ.ย. 54   

24. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั   แต่งตั้ง   4 พ.ย. 54   

25. พลเอก พฤณฑ ์ สุวรรณทตั   แต่งตั้ง 25 พ.ย. 54  

26. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้                                                                   แต่งตั้ง 23 ธ.ค. 54  (เร่ิมประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555) 

27.  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  แต่งตั้ง 10 ก.ย. 54      

 รวมกรรมการทีเ่ข้าประชุม 12 14 13 14 14 14 13 13 14 14 14 13 10 12 9 11 14 13  

 จํานวนกรรมการทั้งหมด 14 14 14 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 13 14 14 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 4 คณะ  

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2554 
การดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 18 คร้ัง 

ตรวจสอบ 
รวม 14 คร้ัง 

กาํกบัดูแล 
กจิการท่ีด ี

2 คร้ัง 

สรรหา 
รวม 6 คร้ัง 

กาํหนด 
ค่าตอบ 

แทน 1 คร้ัง 

1. นายณอคุณ  สิทธิพงศ ์ 18/18 – – 3/3 – – 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 16/18 – 2/2 – – – 

3. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 17/18 – 2/2 5/6 – – 

4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 17/18 – – – – – 

5. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา 18/18 – – 1/1 1/1 – 

6. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ 11/12 11/11 – – – 20 เมษายน 2554 
(แทน นายชยัเกษม  นิติสิริ) 

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  3/3 1/2 – – – 11 ตุลาคม  2554  
( แทน นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ ) 

8. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์  3/3 – 1/1 – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายพิชยั  ชุณหวชิร ) 

9. นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั  3/3 4/4 – – – 11 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ) 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 3/3 – – – – 25 ตุลาคม  2554 
( แทน นายนริศ  ชยัสูตร ) 

11. นายมนตรี  โสตางกรู  2/2 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายภูษณ  ปรียม์าโนช ) 

12. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  2/2 – – – – 4 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ ) 

13. พลเอก พฤณฑ ์ สุวรรณทตั  1/1 – – – – 25 พฤศจิกายน  2554  
( แทน นายสมหมาย  โคว้คชาภรณ์ ) 

14. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 0/0 – – – – 
23 ธนัวาคม 2554  

( แทน นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร) 

15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  5/5 – – 2/2 – 10 กนัยายน  2554  
(แทน นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) 
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สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ / ลาออก  ระหว่างปี 2554 (รวม 12 ท่าน) 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2554 
การดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 18 คร้ัง 

ตรวจสอบ 
รวม 14 คร้ัง 

กาํกบัดูแล 
กจิการท่ีด ี

2 คร้ัง 

สรรหา 
รวม  

6 คร้ัง 

กาํหนด 
ค่าตอบ 

แทน 1 คร้ัง 

1. นายปิยวชัร  นิยมฤกษ ์ 0/0 – – – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 1 มกราคม  2554 

2. นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ 5/5 2/3 – 1/1 1/1 ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 24 มีนาคม 2554 

3. นายอาํพน  กิตติอาํพน 6/6 3/3 – 1/1 – ลาออกเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

4. นายชยัเกษม  นิติสิริ 6/6 3/3 – – – ครบวาระเม่ือ 
วนัท่ี 20 เมษายน 2554 

5. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 13/13 – – – – ครบสญัญาจา้ง  
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 

6. นายพิชยั  ชุณหวชิร 12/14 – – – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 

7. นายนริศ  ชยัสูตร  13/14 – – – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 

8. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  14/14 – – – 1/1 ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 

9. นายภษูณ  ปรียม์าโนช  11/15 5/7 – – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

10. นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ  15/15 – 1/1 – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 

11. นายสมหมาย  โคว้คชาภรณ์  10/13 7/8 – – – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2554 

12. นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร  8/11 – – 3/4 – ลาออกเม่ือ 
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 

 

หมายเหตุ  :  ในปี 2554 มีการประชุม คณะกรรมการ ปตท. รวม 18 คร้ัง เป็นการประชุมตามปกติ 12 คร้ัง  ประชุมนัดพิเศษ 6 คร้ัง 
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8.5.12  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2554 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2554  มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ปตท. ท่ีไดป้รับปรุงและใชป้ระเมินในปี 2553 วา่ยงัคงมีความเหมาะสมสาํหรับใชป้ระเมินคณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2554 ซ่ึง
แบบประเมินผลดงักล่าวนั้นมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. โดยมุ่งเนน้การนาํผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating รวม 3 แบบ คือ
แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) / แบบประเมินผลคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

มากกวา่ 85% = ดีเยีย่ม 
มากกวา่ 75% = ดีมาก 
มากกวา่ 65% = ดี 
มากกวา่ 50% = พอใช ้
ตํ่ากวา่ 50% = ควรปรับปรุง 
  

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 
1. แบบประเมนิผลคณะกรรมการทั้งคณะ  ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)/  การ
จดัเตรียมและดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หวัขอ้ เห็นวา่การดาํเนินการส่วนใหญ่
จดัทาํไดดี้เยีย่ม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 93.40% 

2. แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ความรับผดิชอบต่อ
การตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสินใจได ้(Accountability)/  ความรับผดิชอบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)/  การ 
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment)/ มี
ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผยขอ้มูล  (Transparency)/ การมี
วสิัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หวัขอ้ เห็นวา่
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม เท่ากบั 95.34% 

3. แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอืน่)   ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ เหมือนกบั
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบผลกบัท่ีกรรมการ
ประเมินตนเอง 
 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 6 หวัขอ้ เห็น
วา่กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยีย่ม  เท่ากบั 96.83%   
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8.5.13 การบริหารจัดการองค์กร 

8.5.13.1  อาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่) 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่ง
เคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ สุจริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 
 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยั พนกังานและลกูจา้ง 

ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
 ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ

คณะกรรมการเพ่ือขออนุมติั  และมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ตามแผนและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

 ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ ปตท.ไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษทัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและ
ขอบเขตอาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  
คาํสั่งและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  สั่งการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สัญญา  
เอกสารคาํสั่งหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  
ตลอดจนใหมี้อาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือใหก้ารดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

 เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งทุกตาํแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือน 
ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินยั  ตลอดจนใหอ้อกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือ
คาํสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลกูจา้งชั้นท่ีปรึกษา รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และใหมี้
อาํนาจกาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของ
บริษทั โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

 ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการ
มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ
อาํนาจดงักล่าว และ/หรือใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ
บริษทักาํหนดไว ้

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มี
ส่วนไดส่้วนเสีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 
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8.5.13.2  คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 
ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ ปตท. 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2554 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 10 ตาํแหน่ง ดงัน้ี 
 

ช่ือตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

1.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ 
2.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  กรรมการ 
3.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ 
5.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร กรรมการ 
6.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 
7.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจนํ้ามนั กรรมการ 
8.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ กรรมการ 
9.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ กรรมการ 
10.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยทุธ์องคก์ร กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการจดัการฯ มีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2554 มีการประชุมรวม 28 คร้ัง  

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเดน็ท่ีสาํคญัต่อกลยทุธ์
องคก์รและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรใหก้บั ปตท.และ
บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  รวมทั้งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

 จดัลาํดบัความสาํคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนาํไปสู่การดาํเนินการอยา่งมี
ประสิทธิผล 

 กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. 
 จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหก้บั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ 
 หาขอ้ยติุร่วมในประเดน็สาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ท่ี ปตท.ถือหุน้ 
 กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รใน 

ปตท. และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 
 กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นอกจากคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ตามขา้งตน้  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  
14  คณะเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาและจดัการในเร่ืองต่างๆภายในบริษทัใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการแผนวสิาหกิจ 
2. คณะกรรมการจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร 
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3. คณะกรรมการสินเช่ือของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
5. คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบุคคล 
6. คณะกรรมการคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
7. คณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม ปตท. 
8. คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 
9. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
10. คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
11. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจนํ้ามนั 
12. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
13. คณะกรรมการแผนกลยทุธ์ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
14. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 

8.5.13.3  รายช่ือผู้บริหาร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 1/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายเทวนิทร์  วงศว์านิช ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน  
3. นายวิชยั  พรกีรติวฒัน์  2/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ 
4. นายณฐัชาติ  จารุจินดา 2/ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
5. นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ 2/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์ร 
6. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ทรัพยากรบุคคลและศกัยภาพองคก์ร 
7. นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ 2/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
8. นายสรัญ  รังคสิริ 3/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามนั 
9. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

10. นายสรากร  กุลธรรม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
11. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   

12. นายวรีศกัด์ิ  โฆษิตไพศาล 4/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

13. นายบวร  วงศสิ์นอุดม 4/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  

14. นายสุรงค ์ บูลกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

15. นายสุวนนัท ์ชาติอุดมพนัธ์ 3/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สังกดั ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย ปฏิบติังาน Secondment ในตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั  

16. นายอธิคม  เติบศิริ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สังกดัประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจ 
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ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบติังาน Secondment บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  
ในตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

17. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต 5/ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร  
18. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร  

หมายเหตุ :  1/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2554 แทนนายประเสริฐ  บญุสัมพนัธ์ ซ่ึงครบกาํหนดตามสัญญาจ้างกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

                   2/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2554  

                   3/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2554 

                   4/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2554 

                   5/ แต่งต้ังเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 แทน นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ  ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน Secondment  ในบริษทั  
     ปตท. อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

8.5.14  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ี
ทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและ
เปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  กใ็หไ้ดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนกรรมการไดรั้บการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  ดงัน้ี 

8.5.14.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554 เม่ือวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2554 มีมติอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงัน้ี 

1.  ค่าเบีย้ประชุม  (เท่ากบัปี 2553) 
1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 
-  เบ้ียกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  
-  เบ้ียประชุม  คร้ังละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ไดแ้ก่ 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
-  เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  
   และเลขานุการฯ ไดรั้บเบ้ียประชุมเดือนละ 7,500 บาท 
1.2.2  สาํหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี กาํหนด
เบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

1.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ใหไ้ดรั้บสูงกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
 เงนิโบนัสกรรมการ ปตท. ประจําปี 2554  (เท่ากบัปี 2553)  :  กาํหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนสัใหส้ะทอ้น

และเช่ือมโยงกบัผลประกอบการหรือกาํไรสุทธิของ ปตท. ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 0.05 ของกาํไรสุทธิ
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ประจาํปี 2554  แต่กาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อคนต่อปี  และใหค้าํนวณจ่ายตามระยะเวลา
การดาํรงตาํแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรั้บสูงกวา่กรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   

 
 
ค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รับเป็นรายบุคคล  ในปี 2554   

หน่วย  : บาท  

ลาํ 
ดบัที ่

ช่ือ - นามสกุล 
จํานวนวนั  
ม.ค. - ธ.ค. 

54 
โบนัส 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบีย้ราย
เดอืน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม 

รวม
ค่าตอบแทน 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ์ 365 2,223,287.67 439,919.35 90,000.00 529,919.35 2,753,207.02 

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์ 365 2,000,000.00 680,000.00 54,000.00 734,000.00 2,734,000.00 
3. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั 365 2,000,000.00 700,000.00 186,000.00 886,000.00 2,886,000.00 
4. นางเบญจา  หลุยเจริญ 365 2,000,000.00 700,000.00 – 700,000.00 2,700,000.00 
5. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา 365 2,000,000.00 720,000.00 57,500.00 777,500.00 2,777,500.00 
6. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 256 1,402,739.73 621,000.00 206,250.00 827,250.00 2,229,989.73 

7. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 82 449,315.07 135,322.58 15,000.00 150,322.58 599,637.65 

8. นายวรุณเทพ วชัราภรณ์ 82 449,315.07 140,322.58 24,000.00 164,322.58 613,637.65 
9. นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั 82 449,315.07 170,322.58 60,000.00 230,322.58 679,637.65 

10. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 68 372,602.74 126,774.19 – 126,774.19 499,376.93 

11. นายมนตรี  โสตางกรู  58 317,808.22 97,000.00 – 97,000.00 414,808.22 
12. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั 58 317,808.22 97,000.00 – 97,000.00 414,808.22 
13. พลเอก พฤณฑ ์ สุวรรณทตั 37 202,739.72 56,000.00 – 56,000.00 258,739.72 

14. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ 9 49,315.07 8,709.68 – 8,709.68 58,024.75 

15. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 113 619,178.08 211,000.00 48,000.00 259,000.00 878,178.08 

รวมทั้งส้ิน 14,853,424.66 4,903,370.96 740,750.00 5,644,120.96 20,497,545.62 

หมายเหตุ :   

 บุคคลลําดบัท่ี 1   :  นายณอคุณ  สิทธิพงศ์  ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ปตท. ต้ังแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2554 – ปัจจุบนั 
   (ไม่รับเบีย้ประชุม ต้ังแต่ มกราคม - มิถนุายน 2554) 

 บุคคลลําดบัท่ี 6   :  นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  20  เมษายน  2554 

 บุคคลลําดบัท่ี 7, 8, 9  :  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์  นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนท์ชัย  ดาํรงตาํแหน่ง 
    กรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  11  ตลุาคม  2554  

 บุคคลลําดบัท่ี 10  :  นายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  25  ตลุาคม  2554  
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 บุคคลลําดบัท่ี 11, 12  :  นายมนตรี  โสตางกูร  พลเอก วรวฒัน์  อินทรทัต  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2554  

 บุคคลลําดบัท่ี 13  :  พลเอก พฤณฑ์  สุวรรณทัต ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  2554  

บุคคลลําดบัท่ี 14  :  นายสีหศักด์ิ พวงเกตแุก้ว ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ต้ังแต่วนัท่ี  23  ธันวาคม  2554  

 

 บุคคลลําดบัท่ี 15   :  นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี  10  กันยายน  2554  แทน   
       นายประเสริฐ บญุสัมพันธ์ ซ่ึงลาออกเน่ืองจากส้ินสุดวาระการดาํรงตาํแหน่งตามสัญญาจ้างกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

 

 
กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2554 หน่วย  : บาท 

 
หมายเหตุ :     

บุคคลลําดบัท่ี   1  นายปิยวชัร  นิยมฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   2  นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   3  นายอาํพน  กิตติอาํพน ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   4  นายชัยเกษม  นิติสิริ ครบวาระการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   5  นายพิชัย  ชุณหวชิร ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 4 ตลุาคม 2554 

ลาํ 
ดบัที ่

ช่ือ - นามสกุล 
จํานวน 
วนั 

โบนัส 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ 

(รวมเบีย้ราย
เดอืน) 

เบีย้ประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเร่ือง 

รวมค่าเบีย้
ประชุม 

รวมค่าตอบแทน 

1. นายปิยวชัร  นิยมฤกษ ์ 0 - 
 

- - - 
2. นายสุรชยั ภู่ประเสริฐ 83 454,794.52 223,387.09 78,000.00 301,387.09 756,181.61 
3. นายอาํพน กิตติอาํพน 88 482,191.78 261,532.25 86,250.00 347,782.25 829,974.03 
4. นายชยัเกษม นิติสิริ 110 602,739.73 293,750.00 45,000.00 338,750.00 941,489.73 
5. นายพิชยั  ชุณหวชิร 277 1,517,808.22 512,903.23 – 512,903.23 2,030,711.45 
6. นายนริศ  ชยัสูตร 283 1,828,767.12 639,032.26 6,000.00 645,032.26 2,473,799.38 
7. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 283 1,550,684.93 558,709.68 38,500.00 597,209.68 2,147,894.61 
8. นายภษูณ ปรียม์าโนช   305 1,671,232.88 610,000.00 75,000.00 685,000.00 2,356,232.88 

9. นายอนุวฒัน์ เมธีวบิูลวฒิุ 307 1,682,191.78 602,000.00 36,000.00 638,000.00 2,320,191.78 

10. นายสมหมาย โคว้คชาภรณ์ 281 1,539,726.03 578,214.29 105,000.00 683,214.29 2,222,940.32 

11. นายสุรพิทย ์กีรติบุตร 226 1,238,356.16 381,000.00 72,000.00 453,000.00 1,691,356.16 

12. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์   252 1,380,821.92 509,000.00 – 509,000.00 1,889,821.92 
 รวมทั้งส้ิน 13,949,315.07 5,169,528.80 541,750.00 5,711,278.80 19,660,593.87 
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บุคคลลําดบัท่ี   6  นายนริศ  ชัยสูตร ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี  24 ธันวาคม – 22 กรกฎาคม 2554  และลาออก 
 จากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี  10 ตลุาคม  2554 

บุคคลลําดบัท่ี   7  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   8  นายภษูณ  ปรีย์มาโนช ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดบัท่ี   9  นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวฒิุ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดบัท่ี 10  นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 

บุคคลลําดบัท่ี 11  นายสุรพิทย์  กีรติบตุร ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2554 

บุคคลลําดบัท่ี 12  นายประเสริฐ  บญุสัมพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 เน่ืองจากครบกาํหนดตามสัญญาจ้าง 
 กรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
ค่าตอบแทนกรรมการอสิระทีไ่ด้รับจากการเป็นกรรมการอสิระในบริษัทย่อย 

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีเป็นกรรมการอิสระ  4  คน ในบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของ ปตท.  โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2554  ดงัน้ี 

ลาํดบัที่ ช่ือ - นามสกุล ตาํแหน่งใน ปตท.สผ. 
รวม

ค่าตอบแทน 

หมายเหตุ 

  1. นายภษูณ ปรียม์าโนช  กรรมการอิสระและ 
กรรมการบรรษทัภิบาล 

525,000 ลาออกจากการเป็น 
กรรมการ ปตท.  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
   2. นายสมหมาย โคว้คชาภรณ์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหา   
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

743,750 ลาออกจากการเป็น 
กรรมการ ปตท.  

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 
  3. นายอาํพน กิตติอาํพน กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
875,000 ลาออกจากการเป็น 

กรรมการ ปตท.  
เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

  4. นายชยัเกษม นิติสิริ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา 

840,000 ครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ ปตท.  

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2554 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2552 – ปี 2554  
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

จาํ
นว

นร
าย

 

จาํนวนเงิน 

จาํ
นว

นร
าย

 

จาํนวนเงิน 

จาํ
นว

นร
าย

 

จาํนวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 10,863,879.03 15 11,398,213.71 15 11,355,399.76 
โบนสัรวม 15 29,173,972.62 15 29,657,534.24 15 28,802,739.73 
รวม  40,037,851.65  41,055,747.95  40,158,139.49 
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8.5.14.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์กรรมการ ปตท. กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการ

ดาํเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance  Agreement  : PA )  กาํหนดโดยกระทรวงการคลงั 
ซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดัและ ตั้งค่าเป้าหมาย 
(Key Performance Indicators : KPIs) ไวแ้ต่ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนาํไปใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารทุกระดบั  โดยคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนใหส้ะทอ้นถึงผลการปฏิบติังาน (Performance Management) ตลอดจนแนว
ปฏิบติัและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั พร้อมทั้งนาํเสนอหลกัการและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน 
ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ
บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ท่ีมาปฏิบติังานท่ี ปตท.) ตามรายละเอียด  ดงัน้ี  

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดบัสูงของ ปตท. 
หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554  

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

เงินเดือนรวม 8 52,677,119 7  50,470,620 10 62,091,720.00 
โบนสัรวม 8 24,143,679 7 22,183,379 6 24,581,820.00 
รวม  76,820,798  72,653,999  86,673,540.90 

 
เงนิสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดบัสูงของ ปตท.  

หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 

ปี  2552 ปี 2553 ปี 2554 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

จํา
นว

นร
าย

 

จํานวนเงนิ 

เงินสมทบกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ 

7 3,384,852 7 2,925,340 8 3,980,468.00 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีดงัน้ี 
ไม่ปรากฏวา่มีประวติัการทาํความผดิตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั  
1) การถกูพิพากษาวา่กระทาํผดิทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผดิลหุโทษ หรือ

ความผดิในทาํนองเดียวกนั  
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2) การถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์ 
3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถกู

พิทกัษท์รัพย ์

8.5.15  นโยบายการไปดาํรงตําแหน่งกรรมการที่อืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ปตท. มีบริษทัในกลุ่มท่ีไปลงทุนและถือหุน้รวม 49 บริษทั (เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 7 บริษทั) 
โดยประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ ปตท.ในปัจจุบนัมาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท.ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้หค้วามสาํคญัและกาํหนด
รูปแบบการบริหารจดัการในลกัษณะกลุ่ม ปตท. เพ่ือสร้างใหเ้กิดพลงัร่วมและมีประสิทธิภาพในการดาํเนนธุรกิจร่วมกนั  (Synergy)  
ดว้ยการเสนอแต่งตั้งใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าว
กาํหนดนโยบายและดาํเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ใหเ้กิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่ม   ทั้งน้ี วตัถุประสงคข์องการเสนอบุคคลเพ่ือไปเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนมีดงัน้ี 

1) เพ่ือกาํกบัดูแลการบริหารจดัการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกนักบั ปตท. และมี
มาตรฐานใกลเ้คียงกนั 

2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กบัธุรกิจของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บัทุกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประเทศ 

3) เพ่ือนาํประสบการณ์ความสามารถเฉพาะดา้นไปช่วยเหลือธุรกิจ  เช่น  การนาํความรู้ดา้นการเงินไปช่วยปรับปรุง
พฒันาดา้นบญัชี  การเงิน  ให้บริษทันั้นๆ ดาํเนินธุรกิจไดเ้ติบโตต่อไปอย่างเขม้แข็งซ่ึงรวมถึงการไปช่วยเหลือ
บริษทัท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่ม ปตท.  รวมทั้งสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ท่ีไดไ้ปทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการกาํกบั
ดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้ นกลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เพ่ือ
เสริมสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจใหก้บั ปตท.ดว้ย 

4) ถือเป็นหนา้ท่ีหน่ึงในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร 

ทั้งน้ี ปตท. กาํกบัดูแลใหมี้การพิจารณาแต่งตั้งผูบ้ริหารหรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการท่ี
กระทรวงการคลงั (Director’s Pool) ในบริษทักลุ่ม ปตท. ท่ีเป็นรัฐวสิาหกิจตาม พรบ. คุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและ
พนกังานรัฐวสิาหกิจฯ จดัทาํข้ึน ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการอ่ืนของรัฐวสิาหกิจนั้น และกาํกบัดูแลใหผู้บ้ริหาร 
ปตท. และบุคคลภายนอกท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัท่ี ปตท. หรือรัฐวสิาหกิจอ่ืนถือ
หุน้ไม่เกิน 3 แห่ง เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการขดักนัทางผลประโยชน์และกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2554 เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ
เร่ืองการแต่งตั้งขา้ราชการระดบัสูงหรือบุคคลดาํรงตาํแหน่งกรรมการในรัฐวสิาหกิจหลายแห่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ปปช.) ปตท. จะเสนอแต่งตั้งบุคคลไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
รัฐวสิาหกิจและหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวสิาหกิจเป็นผูถื้อหุน้อยูใ่นวนัท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเกินกวา่ 3 แห่ง  

8.5.16  การพฒันากรรมการ ปตท.  
คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้ร่วมอบรมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ  (ดงัรายละเอียดตามขอ้มูลในประวติัของแต่ละท่าน)  โดยกรรมการ 
ปตท. ส่วนใหญ่มีประวติัไดเ้ขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ โดย ปตท.ใหก้ารสนบัสนุน
และดาํเนินการใหก้รรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสถาบนัอ่ืน ๆ ในทุก
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี รวมถึงการจดัใหค้ณะกรรมการไดดู้งานจากหน่วยงาน  องคก์รอ่ืนตามความเหมาะสม  ทาํ
ใหเ้กิดมุมมองความคิดท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของ ปตท. ทั้งน้ี ในปี 2554 มีกรรมการเขา้รับการอบรม / สัมมนา ดงัน้ี  
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รายช่ือกรรมการ หลกัสูตร 

1. นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 13/2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

2. นายนนทิกร  กาญจนจิตรา หลกัสูตรสัมมนา “รัฐวสิาหกิจตอ้งปรับตวัอยา่งไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และ 
“การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC”  
โครงการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่กรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการผูแ้ทน
กระทรวงการคลงัในรัฐวสิาหกิจ และหรือกิจการท่ีรัฐถือหุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 และบุคคล
ในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ 

ปตท.  มีนโยบายท่ีจะจดัใหมี้กิจกรรมเยีย่มชม ดูงาน การปฏิบติังานจริง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหก้บักรรมการเป็น
ระยะ ๆ  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจธุรกิจยิง่ข้ึน สามารถนาํความรู้ ประสบการณ์ ท่ีไดรั้บมาช่วยในการพิจารณาเร่ืองพลงังานของ ปตท. 
และของประเทศได ้โดยในปี 2554 ปตท. ไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการไดเ้ขา้เยีย่มชมกิจการและศึกษาดูงานต่างประเทศดงัน้ี 

1. การเยีย่มชมดูงานธุรกิจของ ปตท. ท่ีไปลงทุนในประเทศออสเตรเลียซ่ึงเป็นประเทศท่ีกลุ่ม ปตท. ลงทุนในธุรกิจ
ขดุเจาะสาํรวจปิโตรเลียมมาอยา่งยาวนานผา่นบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และได้
ริเร่ิมการดาํเนินธุรกิจถ่านหินผา่นบริษทั PTT International จาํกดั   

2. การเยีย่มชมดูงานประเทศในทวีปแอฟริกาใต ้ประกอบดว้ย ประเทศเคนยา่ และแอฟริกาใตซ่ึ้งเป็นประเทศท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบและมีประชากรจาํนวนมาก  จึงทาํใหมี้รูปแบบการบริหารจดัการพลงังาน
ท่ีน่าสนใจและเป็นพ้ืนท่ีท่ีบริษทัพลงังานชั้นนาํทัว่โลกต่างใหค้วามสนใจเขา้ไปลงทุนพฒันาการใชป้ระโยชน์จาก
พลงังานรูปแบบต่างๆ อยูใ่นปัจจุบนั 

โดยนโยบายในการส่งเสริมใหก้รรมการไดเ้พ่ิมพนูความรู้เก่ียวกบัทิศทางการใชพ้ลงังานของประเทศต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้
นั้น เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศึ้กษาเปรียบเทียบกบัการกาํหนดนโยบายดา้นพลงังานของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสใหก้รรมการได้
ติดตามขอ้มูลและความกา้วหนา้ในธุรกิจพลงังาน พร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญจากบริษทัพลงังานชั้นนาํระดบัโลกใน
ต่างประเทศโดยตรง เพ่ือเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท.ในต่างประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.ในอนาคต โดยขอ้มูล ความรู้และประสบการณ์ตรงท่ีคณะกรรมการไดรั้บจากกิจกรรมน้ี จะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความรู้ ความ
เขา้ใจในธุรกิจพลงังานในระดบัโลกไดเ้ป็นอยา่งดี และจะช่วยในการพิจารณากาํหนดแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมของ ปตท. 
และประเทศไดต่้อไป นอกจากน้ีในปี 2554 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดไ้ปศึกษาดูงานการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั ณ 
ประเทศเกาหลี เพ่ือนาํขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาเร่ืองการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาของกลุ่ม ปตท. ท่ีจงัหวดัระยอง 

8.5.17  การปฐมนิเทศกรรมการ   (Directors Orientation) 
สาํหรับกรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท.   ปตท. ไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศ เพ่ือใหก้รรมการใหม่ได้

รับทราบนโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  โครงสร้างทุน  ผูถื้อหุน้  ผลการดาํเนินงาน  ขอ้มูลระบบต่างๆ ท่ีใช้
งานภายใน ปตท.  รวมทั้งกฎหมาย  กฎเกณฑต่์างๆ  พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสาํหรับกรรมการ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับการ
เป็นกรรมการ ปตท. ใหก้บักรรมการ  ทั้งน้ี  คู่มือกรรมการ ประกอบดว้ย 

คู่มอืกรรมการ  :   
1. พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
2. พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
3. พระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
4. ใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนบริษทั 
5. หนงัสือรับรองบริษทั 
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6. วตัถุประสงคข์องบริษทั 
7. ขอ้บงัคบับริษทั 
8. ระเบียบบริษทั (14 ระเบียบ) 
9. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ของ ปตท. 
10. คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน  

ข้อมูลสําหรับกรรมการ  :  
1. Presentation แนะนาํการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และผงัโครงสร้างการจดัการ 
3. ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทของคณะกรรมการ ปตท. 
4. Company Profile  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบัยอ่ 
5. รายงานประจาํปี และรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย และ CD 
6. รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. 
7. PTT The S-Curve Story 
8. Director Fiduciary Duty Check List 
9. หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียน 
10. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน 
11. ขอ้แนะนาํการใหส้ารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร 
12. หนงัสือธรรมาภิบาล 
13. วารสารบา้นเรา (PTT Spirit) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือเลขานุการบริษทัจะเป็นผูน้าํเสนอขอ้มูล ปตท.  โดยบรรยายช้ีแจงใหก้บักรรมการใหม่เก่ียวกบั

นโยบายธุรกิจของ ปตท.  รวมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือนาํเสนอภาพรวมการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงาน ใหก้รรมการใหม่ได้
เห็นภาพท่ีชดัเจน พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการและขอ้มูลสาํหรับกรรมการตามรายการขา้งตน้  

8.5.18  การสืบทอดตาํแหน่ง 
เน่ืองจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นการสรรหาและแต่งตั้งตาํแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  จึงตอ้งปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดยตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรา 8 ตรี และดาํเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จตัวา โดยใหค้ณะกรรมการ ปตท. ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหน่ึงจาํนวน 5 คน ท่ีมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทาํหนา้ท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสาํหรับเป็น
ผูบ้ริหาร ปตท. โดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเวน้ เป็นผูบ้ริหารซ่ึงเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่ง และมีอายไุม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวนัยืน่ใบสมคัร เม่ือคณะกรรมการสรรหาสรรหาผูท่ี้มีความเหมาสมแลว้ให้
เสนอต่อผูมี้อาํนาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารเดิมพน้จากตาํแหน่ง สัญญาจา้งมี
ระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมการจะจา้งผูบ้ริหารเดิมต่อหลงัจากครบกาํหนดเวลาตามสัญญาจา้ง ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการกระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจา้งเกินสองคราวติดต่อกนัไม่ได ้

8.5.19  ระบบการควบคุมภายใน 
ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุก

กิจกรรมและในหลายมิติ อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน 
การใชท้รัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิ์น  รวมทั้งมีระบบบญัชีและการรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้งเช่ือถือได ้ มีการปฏิบติั
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ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ ปตท.  ไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เป็นประจาํทุกปี 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายใน จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง มีอาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงาน
เก่ียวกบัการควบคุมภายในของ ปตท.  ในภาพรวม รวมทั้งกาํหนดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบังานควบคุมภายในของ ปตท.  
โดยตรง 

ปตท.  ไดด้าํเนินการประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทาํข้ึน
โดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี  มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

8.5.19.1  สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ เช่น  
- ผูบ้ริหารมีปรัชญาและรูปแบบในการทาํงาน เช่น  มีทศันคติท่ีดี  มีการส่งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รท่ี

มุ่งเนน้ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม  เป็นตวัอยา่งท่ีดี (Role Model)   และสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การบญัชี  การจดัการสารสนเทศ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การติดตามประเมินผล  การบริหารความเส่ียง
เก่ียวกบัการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอก  

- บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่มไดก้าํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตย์
และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกบัการขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตน
กบักิจการขององคก์ร (Conflicts of Interest)  เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ี
ผดิกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจาํทุกปี โดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงาน เพ่ือใหเ้ห็นถึง
คาํมัน่สัญญาในการนาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี (Corporate Governance Policy) 

มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ตามโอกาสใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงาน เพ่ือใหเ้ห็นถึงคาํมัน่
สัญญาในการนาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ไวด้งัน้ี 
1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, 
Transparency, Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชใ้นการดาํเนินงาน มี
โครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งคณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้อยา่ง
เป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผดิชอบ  มีความเป็นอิสระและมีการ
จดัแบ่งบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งประธานกรรมการกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
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3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ี
สาํคญัของ ปตท. โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความ
เหมาะสม รวมทั้งตอ้งดาํเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
มีความน่าเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองข้ึนตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท.  ตอ้งจดัใหมี้การประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการ ปตท.  เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบั
ขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอยา่งเพียงพอ 
เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่า
เทียมกนั มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผดิชอบในเร่ืองการให้
ขอ้มูลกบันกัลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุน้ ปตท. จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมี
ช่องทางในการส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่ง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ (Code of Conduct) 
ปตท. กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม 

(Code of Conduct) โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นผูก้าํหนดจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ฯตามหลกัมาตรฐานสากลไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ และกาํหนดใหก้ารฝ่าฝืนจรรยาบรรณมี
ความผิดทางวนิยั 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1. เคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
2. เป็นกลางทางการเมือง  
3. ไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย และผลประโยชน์ขดักนั 
4. รักษาความลบั และไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั  
5. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค  
6. แข่งขนัอยา่งเสรี เป็นธรรม  
7. มีกระบวนการการจดัซ้ือท่ีโปร่งใส และปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม  
8. รับผดิชอบต่อชุมชน และสังคม 
9. สนบัสนุนสิทธิของพนกังาน และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร 
10. มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
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11. มีแนวทางปฏิบติัในการรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
12. รักษาความปลอดภยั ส่งเสริมสุขอนามยั และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
13. เคารพทรัพยสิ์นทางปัญญา และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางท่ีถกู  

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
ปตท. กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือป้องกนัการขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตนกบับริษทั 

(Conflicts of Interest) เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผดิกฎหมายและ
ไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บน
หลกัการท่ีวา่การตดัสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น  และถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วน
เก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะส่งผลให ้ปตท. ตอ้งเสีย
ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดีหรือผลประโยชน์หรือขดัขวางการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้
บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือความเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว  และตอ้งไม่เขา้ร่วมการ
พิจารณาตดัสิน รวมถึง ปตท. จะตอ้งดาํเนินการใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัหรือเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมนั้น ๆ   

 การจัดทาํรายงานเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท.  
ปตท. กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ตอ้งจดัทาํรายงานเปิดเผยรายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบั ปตท.โดยใชแ้บบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยวา่จะเป็น
ผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท.และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยดึถือ
หลกัการไม่ใหมี้การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจากปกติ  ถือเป็นกระบวนการควบคุม
ภายในของ ปตท. รวมทั้งไดก้าํหนดใหส้าํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้
สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว ทั้งน้ีในปี 2554 ไม่พบ
รายการขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญั  
 การจัดทาํรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มคีวามเกีย่วข้อง 

ในช่วงไตรมาสแรกของทุกปี คณะกรรมการ ปตท. กาํหนดใหมี้การจดัทาํแบบรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการกาํกบัดูแล
ดา้นการมีส่วนไดเ้สียในระดบักรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร
จะตอ้งจดัทาํแบบรายงานดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี และจดัทาํแบบรายงานดงักล่าวเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 
และกาํหนดใหเ้ลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัเกบ็ รวบรวม และทาํสาํเนาส่งประธานคณะกรรมการ ปตท. 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใชใ้นการตรวจสอบและกาํกบัดูแลดา้นความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 
 การจัดทาํรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 

เพ่ือกาํกบัดูแลดา้นการใชข้อ้มูลภายใน  ปตท.ไดก้าํหนดใหค้ณะกรรมการ ปตท.และผูบ้ริหาร ซ่ึง
หมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ปตท. 
จะตอ้งแจง้ให ้ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้
กาํหนดนโยบายใหมี้การเปิดเผย/รายงาน การซ้ือ/ขาย/โอน เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
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กรรมการและผูบ้ริหาร ต่อคณะกรรมการ ปตท. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในการประชุมประจาํเดือน โดย
กาํหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวล่้วงหนา้ 

 
อน่ึง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวนัปิดงบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปี สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่และเลขานุการบริษทั จะทาํหนงัสือแจง้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายใน ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และหา้มซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 45 วนั ตั้งแต่วนัปิดงบจนถึงวนัแจง้งบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ คือ ก่อนท่ีงบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน   เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ  ทั้งน้ี  
ในระหวา่งปีท่ีผา่นมากรรมการและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด   

- บริษทัฯ มีไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีลกัษณะของการกระจายอาํนาจ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั 
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม   
มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicators : KPIs) ในตอนตน้ปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และติดตามผล
การดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอวดัผลตอนปลายปี รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมาย
ประจาํปีซ่ึงพนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท  อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของตน  

- บริษทัฯไดท้บทวนและปรับปรุงค่านิยม/วฒันธรรมองคก์รใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์
และบริบทการดาํเนินงานขององคก์รมาอยา่งต่อเน่ือง โดยผูน้าํระดบัสูงปฏิบติัตนใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อ
ค่านิยม และส่ือสารต่อบุคลากรทัว่ทั้งองคก์ร ผา่นช่องทางการต่างๆ รวมถึงกาํหนดแผนงาน/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมค่านิยม/วฒันธรรมองคก์ร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการติดตามและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
การส่ือสารภายในองคก์ร การแบ่งปันทกัษะของบุคลากร การสร้างนวตักรรมในสภาพแวดลอ้มของการ
ทาํงานเกิดประสิทธิผลเป็นอยา่งดี  

- บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายและวธีิบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม  การเล่ือนตาํแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ โดยมีนโยบายในการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางธุรกิจและรองรับ
แผนการขยายงานในอนาคต 

- บริษทัฯไดจ้ดัตั้งศนูยบ์ริหารขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการบริหารจดัการ
ขอ้ร้องเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมี้การตอบสนองต่อขอ้สอบถามต่างๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภายใน โดยมีการ
กาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเดน็ รวมถึงนาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกๆดา้น อยา่งสมํ่าเสมอ  
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ  ปตท.  ณ  31 ธันวาคม  2554  

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ ณ  
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
2554 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ์ – – –  

2. นายสุรพล  นิติไกรพจน์  – – –  

3. นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  – – –  

4. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ – – –  

5. นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา  – – –  

6. นางเบญจา  หลุยเจริญ  – – –  

7. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม  2554 

8. นายวรุณเทพ  วชัราภรณ์ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม  2554 

9. 
นายไกรฤทธ์ิ  อุชุกานนทช์ยั 
และคู่สมรส  

N/A 80,000 N/A 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 11 ตุลาคม  2554 

10. 
นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์
และคู่สมรส 

N/A 258,690 N/A 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม  2554 

11. นายมนตรี  โสตางกรู  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 

12. พลเอก วรวฒัน์  อินทรทตั  N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2554 
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13. พลเอก พฤณฑ ์ สุวรรณทตั N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2554 

14. นายสีหศกัด์ิ  พวงเกตุแกว้ N/A – – 
กรรมการแต่งตั้งใหม่  

ตั้งแต่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2554 

15. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร – – – 
รายงานในส่วนของ 

การดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2554  ณ  31 ธันวาคม  2554  

 

ลาํดบั รายช่ือกรรมการ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

หมายเหตุ ณ 
31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
 2554 

1.  นายปิยวชัร  นิยมฤกษ ์ – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 1 มกราคม  2554 

2.  นายสุรชยั  ภู่ประเสริฐ – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 24 มีนาคม 2554 

3.  นายอาํพน  กิตติอาํพน – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 29 มีนาคม 2554 

4.  นายชยัเกษม  นิติสิริ – – – ครบวาระเม่ือ วนัท่ี 20 เมษายน 2554 

5.  นายพิชยั  ชุณหวชิร 34,400 N/A N/A ลาออกเม่ือ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 

6.  นายนริศ  ชยัสูตร  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 

7.  นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 

8.  นายภษูณ  ปรียม์าโนช  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

9.  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2554 

10.  นายสมหมาย  โคว้คชาภรณ์  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 21 พฤศจิกายน  2554 

11.  นายสุรพิทย ์ กีรติบุตร  – – – ลาออกเม่ือ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 

12.  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 121,500 N/A N/A 
ครบสญัญาจา้งบริหาร 

 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร  ณ 31 ธันวาคม  2554  

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ - นามสกุล 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ 

31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค.  
2554 

จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

1. 
นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 
และคู่สมรส 

41,300 62,000 20,700 52,600 0 27,600 0  

2. นายเทวนิทร์  วงศว์านิช 40,200 56,000 15,800 40,300 0 21,000 0  

3. นายณฐัชาติ  จารุจินดา  28,863 17,563 (11,300) 60,800 0 31,800 0  

4. นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์  13,334 8,334 (5,000) 38,500 0 20,400 0  

5. นายวิชยั  พรกีรติวฒัน์ 46,659 55,559 8,900 46,900 0 25,200 0  

6. 
นายสรัญ  รังคสิริ  
และคู่สมรส 

N/A 43,579 0 56,900 0 30,000 0 
ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่
วนัท่ี 16 พ.ค. 2554 

7. นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  2,000 2,000 0 0 0 0 0  

8. 
นายสรากร  กุลธรรม  
และคู่สมรส 

60,800 63,900 3,100 54,200 0 28,300 0  

9. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 125,200 141,700 16,500 79,800 0 41,900 0  

10. นายวรีศกัด์ิ  โฆสิตไพศาล 31,400 31,400 0 0 0 26,400 0  

11. นายบวร  วงศสิ์นอุดม 0 12,100 0 0 0 12,100 0  

12. นายสุรงค ์ บูลกุล 77,683 118,183 40,500 63,300 0 33,000 0  

13. นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์  N/A 22,900 0 60,300 0 31,600 0 

- ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่
วนัท่ี 16  พ.ค. 2554 
- ปฏิบติังาน
Secondment  
ใน บจ. พีทีที  
ฟีนอล  

14. นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ  N/A 107,363 0 40,300 0 21,200 0 ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม  2554  

15. นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์ N/A 0 (10,000) – – – – ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 ตุลาคม  2554  

16. นายอธิคม  เติบศิริ  N/A 0 0 – – – – ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 
วนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 

17. นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต * N/A 25,500 0 – – – – ดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 

18. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 78,263 82,863 4,600 35,100 0 18,400 0 - 

หมายเหตุ  :  * นายวิรัตน์ เอือ้นฤมิต  ดาํรงตาํแหน่งแทน นายชัชวาล  เอ่ียมศิริ  ต้ังแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  2554  
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การถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย / เกษียณอายุ / ระหว่างปี 2554  

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ 

จํานวนหุ้น (หุ้น) Warrant # 1 Warrant # 2 

หมายเหตุ 
ณ  

31 ธ.ค. 
2553 

ณ  
31 ธ.ค. 
2554 

จํานวนหุ้น 
เพิม่ (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น) 

ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2548 

คงเหลอื 
ที่ได้รับ 
จัดสรร 
ปี 2549 

คงเหลอื 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 121,500 N/A N/A 243,000 0 119,000 0 
ครบวาระตามสญัญา
จา้งฯ ตั้งแต่วนัท่ี 10 
กนัยายน 2554 

2. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 107,980 N/A N/A 88,300 0 45,900 0 
เกษียณอาย ุ 
เม่ือวนัท่ี30 ก.ย. 54 

3. นายชชัวาล  เอ่ียมศิริ  N/A 10,000 N/A - - - - 

ปฏิบติังาน Secondment 
ในบริษทั พีทีที อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จาํกดั ตั้งแต่
วนัท่ี 1 พ.ย. 2554 

4. นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม 12,000 N/A N/A 34,000 0 18,300 0 

ปฏิบติังาน 
Secondment ใน บริษทั 
ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ก.พ. 2554 

 

 การยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสิ้นต่อ ปปช. 
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

มาตรา 39 กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผูบ้ริหารสูงสุดในนิติ
บุคคลท่ี ปตท. ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 50 มีหนา้ท่ียืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ปปช. ทุกคร้ังท่ีเขา้รับตาํแหน่ง ทุกๆ 3 ปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 
และเม่ือพน้จากตาํแหน่ง  

 การแจ้งการมส่ีวนได้เสียในทีป่ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือ

กรรมการปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์วา่ในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการ
เก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย ขอใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให ้
ความเห็นใด ๆ 

 การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาส
อยา่งเคร่งครัด  
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 กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการ เพ่ือให้ ปตท. มีการรณรงคส่์งเสริมความสําคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการอย่างจริงจงั โดยไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ช่วยดาํเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลากหลาย
ในการรณรงคส่์งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้กบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ ผ่านส่ือต่างๆ  ภายในองค์กร  เช่น  การจัด
นิทรรศการ  การจดัทาํ เวบ็ไซต ์CG  ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น  และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดติ้ดต่อ
สอบถามได ้ จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํวีดีทศัน์เพ่ือใชส่ื้อความฯ  จดัให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั 
CG  ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit”  การใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ี
เก่ียวกบั  CG รวมทั้งให้ความรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากพนกังานทุก
ระดบัเป็นอยา่งดี  รวมทั้งการเผยแพร่คู่มือกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2 
ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ สาํหรับนกัลงทุนและผูส้นใจต่างชาติ  รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
นาํไปใชเ้ป็นประโยชน์  หรือนาํไปใชอ้า้งอิงไดไ้วใ้น เวบ็ไซต ์ของ ปตท. ดว้ย 

 ปตท. ไดจ้ดัทาํตวัอยา่งของการปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นบทความ  
บทวิทยุ  และบทวีดิทัศน์   เ พ่ือเป็นการปลูกฝังให้กรรมการ   ผู ้บริหาร  และพนักงานใช้
วิจารณญาณ หรือการใช้ดุลยพินิจตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ให้รอบคอบและถูกตอ้ง โดยสามารถ
ตรวจสอบการกระทาํของตนเองไดโ้ดยให้ถามตนเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง
หรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียง
ของ ปตท. ในฐานะท่ีเป็นองคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบติั
ตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา 

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัให้ความสําคญัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางการบริหารบริษทัในรูปแบบ  “กลุ่ม ปตท.”  โดยกาํหนดเป้าหมายในการ
ยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ให้อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั  
และเตรียมความพร้อมสําหรับการเขา้รับการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งกาํหนด
แผนการดาํเนินงาน  และแนวทางการประชาสัมพนัธ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเชิงรุก โดยร่วมกนั
ศึกษา พฒันาแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นหลกั
ปฏิบติัของกลุ่ม ปตท. และกาํหนดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท.  ดงัน้ี 

R-E-A-C-T  
 R = Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี” 
 E = Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบติั” 
 A = Accountability “ยดึถือความถกูตอ้ง” 
 C = Creation of Long Term Value “สร้างมูลค่าเพ่ิมระยะยาวใหอ้งคก์ร” 
 T = Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได”้  

 ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ดงัต่อไปน้ี 
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี “กลุ่ม ปตท.” 
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 จดังานสัมมนาใหค้วามรู้ดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ความรับผดิชอบต่อสังคม  ชุมชน  
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเชิญวทิยากรผูมี้ความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์มาบรรยาย
ใหค้วามรู้กบัพนกังาน ปตท.  และพนกังานของบริษทัใน กลุ่ม ปตท.ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
การกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกนั 

 การจดังาน PTT Group  CG Day ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพ่ือรณรงค ์ส่งเสริม และเผยแพร่การ
ดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2553 ไดจ้ดังาน PTT 
Group CG Day 2010 ข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2553  ณ ศนูยเ์อนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดใหแ้ต่ละบริษทัจดันิทรรศการและ
นาํเสนอหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของตนภายใตแ้นวคิด  CG 
: The Code to Growth  เพ่ือร่วมถอดรหสัสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และจดัการเสวนา
ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ทั้งน้ีมีแขกรับเชิญกิตติมศกัด์ิจาก
หน่วยงานภายนอก ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย / สาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. / สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย / สาํนกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ / ผูบ้ริหารกลุ่ม ปตท. /  พนกังาน /   ส่ือมวลชน และ
แขกผูมี้เกียรติ เขา้ร่วมงาน ราว 1,000 คน (ในปี 2554 เดิมกาํหนดจดังานในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม  2554 แต่เน่ืองจากเกิดเหตุอุทกภยัในประเทศไทย จึงไดเ้ล่ือนไปจดั 
ประมาณกลางปี 2555) 

 การประสานงานเพ่ือร่วมพิจารณาปรึกษา หารือ แลกเปล่ียนความเห็นภายในกลุ่ม ปตท. 
เก่ียวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการของแต่ละบริษทั ตามแนวทางมาตรฐานสากล 

 ปตท.  ไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รและสายงานบงัคบับญัชาท่ีชดัเจนและเหมาะสม  มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators : KPIs) ใน
ตอนตน้ปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และวดัผลตอนปลายปี รวมทั้งมีการทบทวน
เป้าหมายประจาํปีซ่ึงพนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท  อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของตน   

 ปตท. ไดก้าํหนดนโยบายและวธีิบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  เช่น การคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม การเล่ือนตาํแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นตน้ 

 ปตท. ไดจ้ดัตั้งศูนยบ์ริหารขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการบริหารจดัการ
ขอ้ร้องเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมี้การตอบสนองต่อขอ้สอบถามต่างๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภายใน โดยมีการ
กาํหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเดน็ รวมถึงนาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 
เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาองคก์รในทุกๆดา้น อยา่งสมํ่าเสมอ 

8.5.19.2  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    
การบริหารความเส่ียงองคก์รเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ปตท.ตระหนกัถึงความสาํคญัเร่ืองการ

บริหารความเส่ียงขององคก์รมาตลอด โดยดาํเนินการตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของ The Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) และ ISO31000 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีองคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายและเป็น
ท่ียอมรับ  

ปตท. ดาํเนินการปลกูฝังใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร กาํหนดเป็นนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงท่ีผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามโดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk 
Management and Control Committee)  ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูจ้ดัการฝ่ายจาก
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ทุกหน่วยธุรกิจทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการ
บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผา่นคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท.  และรายงานผลการบริหารจดัการต่อ
คณะกรรมการจดัการของ ปตท. และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส  สาํหรับความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการ
และควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional 
Description) ของทุกหน่วยงาน  

การบริหารความเส่ียงของ ปตท. เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงกบักระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์  โดยมีการจดัทาํ 
Strategic Thinking Session: STS  ซ่ึงเป็นการระดมสมองของผูบ้ริหารระดบัสูงในการกาํหนดทิศทางเป้าหมายและกลยทุธ์
ในระดบัองคก์ร มีการประเมินปัจจยัแวดลอ้มทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกซ่ึงมีผลกระทบท่ีอาจทาํใหอ้งคก์รไม่
สามารถดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย (Aspiration)  รวมทั้งการประเมินความเส่ียงของการสูญเสีย
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  การจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียง โดยกาํหนดเป็น Corporate Risk Profile ของแต่ละปี  
มอบหมายผูรั้บผิดชอบดาํเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการติดตาม
ความกา้วหนา้การดาํเนินงานปัญหาอุปสรรค ติดตามผลการบริหารความเส่ียงของแต่ละ Risk Area รวมทั้ง  เหตุการณ์ต่างๆ 
(Event Risk) ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. 

ในปี 2554 ความเส่ียงระดบัองคก์รท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  การบริหารจดัการการจดัหาและการแข่งขนัในธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ  การควบคุมราคาก๊าซหุงตม้ (LPG) และก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(NGV)  การบริหารจดัการกิจการโรง
กลัน่นํ้ ามนัในช่วงวฏัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมี  ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการของหน่วยธุรกิจนํ้ามนัและธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ  การขยายการลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ  และการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม ปตท.  ทั้งน้ี ปตท. ไดมี้การ
บริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเส่ียงทุกไตร
มาส เพ่ือกาํกบัดูแลในการบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามนโยบายของ ปตท.  

ทั้งน้ีรายละเอียดดา้นการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหวัขอ้  “ปัจจยัความเส่ียง”         

8.5.19.3  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 
ปตท. กาํหนดใหค้ณะกรรมการจดัการ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงาน

ทางการเงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององคก์ร  และมีการสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดก้าํหนดใหมี้นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือการควบคุมในส่วนท่ีมี
ความเส่ียงท่ีสาํคญั เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป มีการมอบหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบใหก้บักลุ่ม
บุคลากรเพ่ือความมัน่ใจวา่มีระบบการตรวจสอบ สอบทาน และคานอาํนาจกนัได ้โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีในการ
อนุมติั การประมวลผลขอ้มูล การบนัทึกรายการหรือการบนัทึกบญัชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์น ออกจากกนัโดยเดด็ขาด รวมถึงระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญัและกาํหนดกลไกใน
การควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ   มีการ
กาํหนดใหใ้ชด้ชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้งองคก์ร  เพ่ือใหก้ารควบคุมกิจกรรมดา้นการบริหารมีความเหมาะสม
และเพียงพอ  

ในกรณีท่ี ปตท. มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่ร่วมอนุมติัรายการนั้นๆ  ทั้งยงัมีการติดตาม และดูแลผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ใหน้โยบาย และคาํแนะนาํเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ปตท. นาํมาปรับใชเ้ป็นกิจกรรมการควบคุมผา่นคณะกรรมการจดัการของ ปตท. ในระดบัฝ่ายจดัการ ซ่ึง
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มีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท. 
ซ่ึงทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและกาํกบัดูแลการบริหารจดัการในระดบัปฏิบติัการของ กลุ่ม ปตท. และภายใน ปตท. ตามลาํดบั 
โดยมีหน่วยงานรับผดิชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และฝ่ายบริหาร
คุณภาพองคก์ร 

ทั้งน้ี ปตท. ไดว้างรากฐานอนัมัน่คงใหก้บัการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  รวมไปถึงการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ 
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม (QSHE) ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบการจดัการพ้ืนฐานตาม
มาตรฐานสากล ไดแ้ก่ ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 17025 และ มอก./ OHSAS 18001 ในทุกพ้ืนท่ีปฏิบติัการและ
กระบวนการทาํงานหลกั  ภายใตก้รอบของ “นโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่ม ปตท.” ตลอดจน “มาตรฐานการจดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่ม ปตท. 
(PTT Group SSHE Management Standard : PTT Group SSHE MS)”  ท่ีกาํหนดข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางการดาํเนินงานสาํหรับ 
กลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะ เพ่ือเสริมสร้างใหร้ากฐานมีความมัน่คง แขง็แกร่งมากยิง่ข้ึน สาํหรับปี 2554  ปตท. ไดมุ่้งเนน้ต่อยอด
การบริหารจดัการในประเดน็ต่างๆ ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินงานใหเ้ช่ือมโยงไปสู่
จุดหมายของความยัง่ยนืท่ีไดก้าํหนดไว ้ โดยมีการดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 การทบทวนนโยบายและกาํหนดกลยทุธ์ระดบัพ้ืนท่ี  ซ่ึงมีผลใหมี้การปรับปรุงเน้ือหาของนโยบายฯ ท่ีมี
ความจาํเพาะเจาะจง แสดงถึงความมุ่งมัน่ของ กลุ่ม ปตท. ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของ 
Product responsibility ท่ีเนน้ย ํ้าในเร่ือง Green Product  นอกจากน้ี ยงัไดเ้พ่ิมกรอบการนาํไปปฏิบติัใน
ประเดน็ท่ีสาํคญัๆ ของอุตสาหกรรม Oil & Gas  เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ, การจดัการการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ รวมไปถึงการมุ่งเนน้การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ดว้ยเคร่ืองมือ
บริหารคุณภาพและกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ    

 การศึกษาและจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยหน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 
ปตท. ร่วมกบัหน่วยงานท่ีดูแล รับผดิชอบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. ท่ีมีโรงงานตั้งอยูท่ี่มาบตาพดุและ จ.ระยอง ทั้งหมด 9 บริษทั เพ่ือใหค้รอบคลุมการ
บริหารประเดน็ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีเกิดข้ึนท่ีพ้ืนท่ีมาบตาพดุ จ.ระยอง  

 การขยายผลการใชร้ะบบบริหารงานดา้นคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ใหค้รอบคลุม
สายสาํนกังานทั้งหมด โดยกาํหนดใหบู้รณาการกรอบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 
: TQA) เขา้ไวใ้นการบริหารงาน QMS ตั้งแต่เร่ิมตน้ 

 การขยายผลและเร่งรัดการประยกุตใ์ช ้PTT Group SSHE MS ในหน่วยงานสนบัสนุนและหน่วยธุรกิจ
ต่างๆ นอกจากน้ี ยงัไดจ้ดัทาํมาตรฐาน/ ขั้นตอนดาํเนินงานท่ีสาํคญั จดัอบรมและส่ือความใหผู้บ้ริหาร
และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่ม ปตท. ไดรั้บทราบในหลายวธีิการและหลายช่องทาง 

 การต่อยอดระบบการจดัการพ้ืนฐานไปสู่ระบบการจดัการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ ระบบการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ ซ่ึงในปี 2554 อาคาร ปตท. สาํนกังานใหญ่และหน่วยงานสนบัสนุน ไดรั้บการรับรอง
ระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน มอก. 22301-2553 จาก สถาบนัรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ระบบการจดัการพลงังาน (Energy 
Management System) ตามมาตรฐาน ISO 50001 ซ่ึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ไดเ้ร่ิมประยกุตใ์ช้
และผา่นการทวนสอบใน Stage 1 แลว้ คาดวา่จะไดรั้บการรับรองในปี 2555 การประเมินคาร์บอน    
ฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ ์(Product carbon footprint) โดยในปี  2554 ไดเ้ร่ิมการประเมินคาร์บอน      
ฟุตพร้ินทใ์นผลิตภณัฑน์าํร่อง ไดแ้ก่  นํ้ามนัหล่อล่ืน PTT Performa Super Synthetic API-SN 0W-30  
และมีแผนท่ีจะขยายผลการศึกษาไปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของ ปตท. เพ่ิมเติมดว้ย เป็นตน้  
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 การพฒันาประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือของระบบจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลผลการดาํเนินงาน SHE 
โดยไดน้าํระบบสารสนเทศ มาพฒันาปรับปรุงเป็นระบบฐานขอ้มูลผลการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั PTT Group SSHE Performance Database (Web Application) เพ่ือใหมี้ความสะดวก
ต่อการบนัทึกขอ้มูล ท่ีเป็นรูปแบบเดียวกนัทั้ง กลุ่ม ปตท. และสามารถนาํขอ้มูลจากระบบฯ มาประมวล 
และประเมินผลเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั รวมทั้งเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงาน Best-in-class  และค่าเป้าหมายท่ีจะมีการ
กาํหนดร่วมกนัภายใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

 ทั้งน้ีรายละเอียดการดาํเนินงานไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “พลงัท่ีย ัง่ยนื เพ่ือไทย” แลว้ 

8.5.19.4  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   
ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการ ปตท.ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  จึงไดร่้วมกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จดัตั้ง 

บริษทั พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ จาํกดั (PTTICT) ข้ึน  เพ่ือเป็นศนูยร์วมการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศของ ปตท. และบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. เพ่ือลดค่าใชจ่้าย  ลดปริมาณโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ีลดความซํ้ าซอ้นในงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละบริษทั และเพ่ิมอาํนาจต่อรองให ้ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท.  ซ่ึงท่ีผา่นมา  PTTICT  สามารถทาํ
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อเน่ือง เป็นกาํลงัสาํคญัสาํหรับ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ปตท. ในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และความปลอดภยัในการ
เกบ็รักษาขอ้มูลทางอิเลคทรอนิคส์ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานระบบสารสนเทศท่ีใชส้าํหรับการ
บริหารงาน และสาํหรับระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2554 ระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสาํคญัต่อ
ธุรกิจของ ปตท. ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกและเป็นองคก์ร
แรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองระบบ SCADA ตามมาตรฐานน้ี 

ปตท. ไดน้าํระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
โดยมีการจดัทาํแผนแม่บทสารสนเทศท่ีตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจ  และสนบัสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร สาํหรับปี 2554 ปตท. ไดมี้การพฒันาปรับปรุงระบบงานหลกัองคก์ร (Enterprise Resource Planning – ERP) และ 
Business Intelligence (BI) โดยมีกาํหนดแลว้เสร็จในปี 2555 เพ่ือสนบัสนุนการจดัทาํรายงานท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
รองรับความตอ้งการของผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลท่ีสาํคญัมาใชป้ระกอบในการดาํเนินธุรกิจ ติดตามผลการดาํเนินงาน และ
การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต  

สาํหรับการวดัผลการดาํเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัเป้าหมาย ปตท. ไดพ้ฒันาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเดิมท่ีมีอยูใ่หส้ามารถรองรับนโยบายและโครงสร้างองคก์รในอนาคตไดแ้ก่ ระบบ COACH ระบบ Balanced 
Scorecard และ ระบบ Key Performance Indicators : KPIs  รองรับการกา้วเป็นองคก์รชั้นนาํท่ีไดรั้บมาตรฐาน Thailand 
Quality Award (TQA) ทัว่ทั้งองคก์รในอนาคต   

8.5.19.5  ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

 ระบบการตรวจสอบภายใน 
สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีในการสร้าง

ความเช่ือมัน่ (Assurance) และใหค้าํปรึกษา (Consulting) เพ่ือใหก้ระบวนการทาํงานภายในองคก์รมีการกาํกบัดูแลกิจการ 
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีดี บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

สาํนกัตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดย
การจดัทาํแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเส่ียงท่ีสาํคญั
ขององคก์ร (Risk-based Approach)  ครอบคลุมการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ และรายงานผลการ
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ตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เป็นประจาํทุกไตรมาส  
โดยมีการติดตามผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะท่ีพบจากการตรวจสอบเป็นอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีในการปฏิบติังานของ
สาํนกัตรวจสอบภายในไม่มีขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นและไม่มีประเดน็ท่ีมีความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยรับตรวจและ
สาํนกัตรวจสอบภายในท่ียงัหาขอ้ยติุไม่ได ้

 การประเมนิการควบคุมภายในด้วยตนเอง 
นอกจากน้ี ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละ

คร้ัง โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงาน และผูมี้หนา้ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้การประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self - Assessment : CSA) ในปตท.  แบบ
ผสมผสานดงัน้ี 

- จดัทาํแบบประเมินการควบคุมภายใน (Questionnaire) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดบั
องคก์รและระดบัฝ่ายงาน 

- จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในในระดบั
กิจกรรม มุ่งเนน้กิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทาํงาน โดยผลการประเมินและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปผล และจดัทาํรายงานการประเมินตนเองทัว่
ทั้งองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทาํหนา้ท่ีกลัน่กรอง ใหค้วามเห็น และวางแนวทาง ใหแ้ก่
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี   นอกจากน้ียงัมีสาํนกัตรวจสอบภายในของ ปตท.  ทาํ
การสอบทานเพ่ือสร้างความมัน่ใจไดว้า่มีการควบคุมภายในท่ีมีอยูเ่หมาะสมต่อการบริหารจดัการความเส่ียง และมีการปฏิบติั
อยา่งสมํ่าเสมอ และมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯเป็น
ประจาํทุกปี ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง บริษทัฯไดมี้การกาํหนดวธีิปฏิบติัเพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรั้บการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายใน
ดา้นบญัชีการเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายนอก  และนาํเสนอผล
การตรวจสอบ/สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.  ไดย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนาํ : การจดัทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 การ
ติดตามประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจใน ปตท.  จะมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมี
การวดัผลการดาํเนินงาน โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicators : KPIs) อยา่งสมํ่าเสมอ    

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมินโดยผูบ้ริหารและสาํนกั
ตรวจสอบภายในอยา่งสมํ่าเสมอ ไม่พบประเดน็ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ
ผูส้อบบญัชีของปตท.   ระบบการควบคุมภายในของปตท.  มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล  บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
ปตท.  
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 9. การควบคุมภายใน  

 
ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง   โดยมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม

ในทุกกิจกรรมและในหลายมิติ อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดาํเนินงาน การใชท้รัพยากรและการดูแลรักษาทรัพยสิ์น  รวมทั้งมีระบบบญัชีและการรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเช่ือถือ
ได ้  มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีคณะกรรมการ
ปตท. ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. เป็น
ประจาํทุกปี 

นอกจากการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน มีอาํนาจหนา้ท่ี
กาํหนดแนวทางการปฏิบติังานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และการรายงานเก่ียวกบัการควบคุมภายในของ 
ปตท. ในภาพรวม  

ปตท. ประเมินการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซ่ึงจดัทาํ
ข้ึนโดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกปี  มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดี มีความเหมาะสมเพียงพอ  ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินธุรกิจ โดยผูบ้ริหารไดส่้งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้ความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม  เป็น
ตวัอยา่งท่ีดี (Role Model) และมีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

- กาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรม (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นผูก้าํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปิดเผยเก่ียวกบัการขดักนัในผลประโยชน์ส่วนตนกบักิจการขององคก์ร (Conflicts of Interest)  เพ่ือป้องกนักิจกรรมท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กิจกรรมท่ีผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็นประจาํทุกปี 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงาน เพ่ือใหเ้ห็นถึงคาํมัน่
สัญญาในการนาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฯไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  

- การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีลกัษณะของการกระจายอาํนาจ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีความคล่องตวั เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยมีการ
กาํหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน และติดตามผลการ
ดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจาํปีซ่ึงพนกังานทุกคนทราบถึงบทบาท 
อาํนาจ  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของตน  

-  ทบทวนและปรับปรุงค่านิยม/วฒันธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และบริบท
การดาํเนินงานขององคก์รมาอยา่งต่อเน่ือง โดยผูน้าํระดบัสูงปฏิบติัตนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยม และส่ือสารต่อบุคลากร
ทัว่ทั้งองคก์ร ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงกาํหนดแผนงาน/กิจกรรมท่ีส่งเสริมค่านิยม/วฒันธรรมองคก์ร และตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการ
ติดตามและประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การส่ือสารภายในองคก์ร การแบ่งปันทกัษะของบุคลากร การสร้างนวตักรรมใน
สภาพแวดลอ้มของการทาํงานเกิดประสิทธิผลเป็นอยา่งดี  
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- กาํหนดนโยบายและวธีิบริหารทรัพยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลือก  การฝึกอบรม  การ
เล่ือนตาํแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ โดยมีนโยบายในการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้ศกัยภาพสอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต 

- จดัตั้งศนูยบ์ริหารขอ้ร้องเรียน โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการบริหารจดัการขอ้
ร้องเรียนจากภายนอกเพ่ือใหมี้การตอบสนองต่อขอ้สอบถามต่างๆ รวมถึงขอ้ร้องเรียนภายใน โดยมีการกาํหนดระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  ทั้งน้ีจะมีการรวบรวมและบริหารประเดน็ รวมถึงนาํเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือการปรับปรุงและพฒันาองคก์รใน
ทุกๆดา้น อยา่งสมํ่าเสมอ 

2.  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)    

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจาก
ปัจจยัภายในและภายนอก โดยถือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ 
ปตท. และต้องมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ จึงได้กาํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทั่งองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทาํหนา้ท่ี
บริหารความเส่ียงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ
ผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ี
รับผดิชอบการปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบั
ท่ียอมรับได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน  

ทั้งน้ีรายละเอียดดา้นการบริหารความเส่ียง ปรากฏในหวัขอ้  “ปัจจยัความเส่ียง” 

3.  กจิกรรมการควบคุม  (Control Activities) 

คณะกรรมการจดัการของ ปตท. มีอาํนาจหนา้ท่ีในการทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการ
เงินของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององคก์ร  และมีการสอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือ
การปฏิบติังานต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มีการกาํหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบั โดยกาํหนดเป็นดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เพ่ือใหก้าร
ควบคุมกิจกรรมดา้นการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได ้  นอกจากน้ียงัมีการระบุการดาํเนินงาน
ในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญัและกาํหนดกลไกในการควบคุมเพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผดิพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนินงาน
โดยฝ่ายบริหารอยา่งสมํ่าเสมอ   เช่น ธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป มีการมอบหนา้ท่ีอยา่งเป็นระบบ
ใหก้บักลุ่มบุคลากรเพ่ือความมัน่ใจวา่มีระบบตรวจสอบ และคานอาํนาจกนัได ้โดยมีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีในการอนุมติั การ
ประมวลผลขอ้มูล การบนัทึกรายการหรือการบนัทึกบญัชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ  และการดูแลรักษา
ทรัพยสิ์น ออกจากกนัโดยเดด็ขาด   มีการควบคุมภายในดา้นการเงินการบญัชี เก่ียวกบัการเกบ็เงิน รักษาเงิน  การรับจ่าย  เงินฝาก
ธนาคาร  และเงินยมืทดรอง  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกาํหนด มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ มีการจดัเกบ็
เอกสารทางบญัชีทั้งท่ีเป็นเอกสารและขอ้มูลสารสนเทศไวอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด    

ในดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง ปตท. มีการดาํเนินการตามระเบียบและขอ้กาํหนดวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงไดก้าํหนดหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไวอ้ยา่งชดัเจน  เช่น อาํนาจหนา้ท่ี และวงเงินอนุมติั  การกาํหนดความตอ้งการพสัดุ  
การตรวจรับ  การควบคุมและการเกบ็รักษาพสัดุ  การตรวจนบัทรัพยสิ์น ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปตท. มีการวาง
ระบบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการควบคุมติดตามประเมินผลอยา่งเพียงพอ ทั้งการสรรหา  การกาํหนดค่าตอบแทน  
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หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  การพฒันาบุคลากร   การปฏิบติังานของบุคลากร และการส่ือสาร  เพ่ือใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีท่ี ปตท. มีการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ปตท. มีมาตรการท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารทาํธุรกรรมนั้นตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีกาํหนดทุกคร้ัง ทุกรายการ โดยผูท่ี้มีส่วน
ไดส่้วนเสียจะไม่ร่วมอนุมติัรายการนั้นๆ  ทั้งยงัมีการติดตาม และดูแลผลการดาํเนินงานอยา่งใกลชิ้ด 

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)   

ปตท. ไดน้าํระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาประกอบเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังานและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
โดยมีการจดัทาํแผนแม่บทสารสนเทศท่ีตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของธุรกิจ  และรองรับความตอ้งการของผูบ้ริหาร ในการ
นาํขอ้มูลท่ีสําคญัมาใช้ประกอบในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้ งการติดตามผลการดาํเนินงาน การตดัสินใจ และการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต ปตท. มีการจดัการระบบขอ้มูลในการบริหาร เพ่ือจดัทาํรายงานท่ีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ นาํเสนอให้
ผูบ้ริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม สาํหรับการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อสถานการณ์ ไดแ้ก่ ระบบขอ้มูลรายงาน 
Business Warehouse (BW) ระบบรายงานงบการเงิน (Business Consolidation System – BCS)   ระบบวางแผนทางการเงิน (E-
Planning) ระบบการจดัลาํดบัความน่าเช่ือถือลกูคา้ (Credit Rating) เป็นตน้  

นอกจากน้ี ปตท.  ยงักาํหนดให้มีช่องทางรับขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะภายในองค์กร และรับขอ้ร้องเรียนจาก
ภายนอก โดยผา่นช่องทางท่ีอาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารท่ีมีความทนัสมยั เช่น Internet  Website  E-mail Call Center 
เป็นตน้ โดยมีการจดัการ จดัเก็บ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการทบทวนและนาํความรู้ขอ้มูลต่างๆ นาํมาจดัทาํ
แนวทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนนั้นซํ้ าอีก และนาํความรู้นั้นเขา้สู่ระบบการจดัการความรู้ สร้างเป็นองคค์วามรู้ทัว่ทั้งองคก์ร
ต่อไป 

5.   ระบบตดิตามและประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)   

ปตท. มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง โดยได้
กาํหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผูค้วบคุมงาน และผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดจ้ดั
ใหมี้การประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self -Assessment : CSA) ในองคก์รแบบผสมผสานดงัน้ี 

 จดัทาํแบบประเมินการควบคุมภายใน(Questionnaire) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในทั้งในระดบั
องคก์รและระดบัฝ่ายงาน 

 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ (Control Self-Assessment Workshop) เพ่ือการประเมินการควบคุมภายในใน
ระดบักิจกรรม มุ่งเนน้กิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทาํงาน โดยผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของกระบวนการ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารความเส่ียงองคก์รจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปผล และจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง
ทัว่ทั้งองคก์ร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในทาํหนา้ท่ีในการกลัน่กรอง ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ 
รวมทั้งวางแนวทางใหก้บัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี   นอกจากน้ียงัมีสาํนกัตรวจสอบ
ภายในทาํการสอบทานเพ่ือสร้างความมัน่ใจไดว้า่มีการควบคุมภายในท่ีมีอยูเ่หมาะสมต่อการบริหารจดัการความเส่ียง และมีการ
ปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจาํทุกปี 
ในกรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุงไดมี้การกาํหนดวธีิปฏิบติัเพ่ือใหค้วามมัน่ใจวา่ ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน
ไดรั้บการดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที  ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในดา้นบญัชีการเงิน มีการตรวจสอบ
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และสอบทานโดยสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายนอก  และนาํเสนอผลการตรวจสอบ/สอบทานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี 

การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ไดย้ดึถือและปฏิบติัตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงกาํหนดในเอกสารคาํแนะนาํ : การจดัทาํรายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ขอ้ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูใ่นเกณฑดี์   นอกจากน้ีทุกกลุ่มธุรกิจจะมีการรายงานผลการดาํเนินงานทุกเดือน   รวมทั้งมีการวดัผลการดาํเนินงาน
โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดั  (Key Performance Indicator: KPIs) อยา่งสมํ่าเสมอ    

     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมนิการควบคุมภายใน ซ่ึงประเมนิโดยผู้บริหารและสํานัก
ตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ  ไม่พบประเดน็ปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระสําคญั  ซ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบ
บัญชีของ ปตท.  ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มคีวามเพยีงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกจิ 
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10.  รายการระหว่างกนั 

10.1 รายการระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้น    

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2552  2553  และ 2554 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบัผูถ้ือหุน้  ดงันี้    
 

บริษทั ความสมัพนัธ ์ รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2552 

( ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

(ลา้นบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถ้ือหุน้ใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  1,040.29 575.61 205.86 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูต้่างประเทศ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 27,000.00 18,000.00 10,000.00 
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10.2 รายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย   กจิการทีค่วบคุมร่วมกนั   บริษัทร่วม และบริษัทอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั  ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 ทีผ่่านมามีดังนี ้

10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  

บริษัทย่อย 
บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

1,055.42 1,594.07 2,083.08 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั 

28,537.16 57,550.49 41,684.92 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

3,421.18 774.26 14,023.53 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT Philippines 
Trading Corporation 
 

22.36 20.54 3.90 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines 
Corporation 

24.65 40.74 23.91 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ Subic Bay  
   Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

3,147.03 3,649.82 3,862.95 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 
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10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท. 
(กมัพชูา) จาํกดั 

1,843.14 2,726.46 3,612.68 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT  Lao Co., Ltd 714.13 975.07 2,333.77 -  บจ. ปตท. (กมัพชูา)  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
    (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.(กมัพชูา)  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT International 
Trading DMCC 

- - 2,886.51 - บจ. ปตท. คา้สากล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน้ บจ. ปตท. คา้สากล 
  ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั รีเทล บิซิเนส      
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

0.63 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
   ชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2554 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.  
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

17.60 153.59 245.70 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 91.89 89.64 114.46 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company Limited 

 ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จาํกดั 

75.80 88.27 90.19 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

26,146.86 30,579.58 34,538.52 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
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10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

       0.18 0.99 1.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั พทีีที โพลี
เมอร์ โลจิสติกส์จาํกดั 

- 3.65 7.27 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั อมตะ จดั
จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

- 404.82 1,360.21 - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 4.58 21.57 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บจ.พทีีที แอลเอน็จี - - 244.48 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บจ.พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั 

- - 0.54 -ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

0.66 2.44 1.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

46.77 825.97 4,174.84 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  233 

10.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31  ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

1,188.92 1,236.53 1,131.29 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI Operating 
Company Sdn Bhd. 

   352.65 530.27 653.44 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล - - 690.85 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม  
 

   

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั  

662.07 508.20 - - บจ .ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 4,719.25 6,644.25 8,444.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

8,370.60 3,037.47 7,905.39 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์  ถือหุน้ ร้อยละ 56 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายสุรงค ์ บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  234 

10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

122,494.04 114,550.44 156,125.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

45,766.35 52,683.64 72,604.35 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

0.56 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

     348.14 278.68   234.75 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

207.59 475.79 207.92 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั 

1,902.47 2,061.56 2,589.59 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

0.40 - 0.39 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
 -  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  235 

10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ลา้นบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

96,835.57 130,854.38 176,189.04 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

65,984.81 80,895.24 107,074.69 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

40,205.85 35,137.66 36,385.47 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั(มหาชน) 

186,842.34 229,451.48 231,382.48 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

17.67 20.52 23.79 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล  

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  236 

10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที เมนเท
นเนนท ์แอนด ์เอนจิ
เนียริ่ง จาํกดั 

- 1.61 0.49 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 60 
(ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
 ร้อยละ 48.92)  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิ
คอล จาํกดั (มหาชน) 

- - 72,525.32 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล  และ บมจ. 
   ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น 
    บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  

ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา   
นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ  
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็น 
   กรรมการ และกรรมการ   ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล 

 
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
 
บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จาํกดั 

4,484.91 7,613.89 19,132.82 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ร้อยละ 14.27    
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซีโปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทย 
สไตรีนิคส์ จาํกดั 

122.54 - - -  บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ถือหุน้ ร้อยละ 100    
   (บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ร้อยละ 100  และ ปตท.  
   ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

––– 

บริษทั ไทยพารา – 
ไซลีน จาํกดั  

655.70 1,046.01 262.85 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
   บจ. ไทยพาราไซลีน 
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10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ)  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
ปี 2552 

(ล้านบาท) 
ปี 2553 

(ล้านบาท) 

  ปี 2554 

 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

8.27 7.96 17.72 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั  

13,678.28 12,052.67 12,469.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษทั บางกอก 
โพลีเอททีลีน จาํกดั 
(มหาชน) 

1.32 1.08 1.06 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน ์เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ทีโอซี  
ไกลคอล จาํกดั 

6.13 - - -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 

  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 
 

บริษทั วนีิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

256.44 289.70 374.75 -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ร้อยละ 24.90  
  (ปตท. ถือหุน้บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล   
  ร้อยละ 48.92) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นกรรมการ ของ  บมจ. วนีิไทย 

บริษทั พทีีที                   
โพลีเอทิลีน จาํกดั 

17.10 8,003.35 14,343.04 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
  ร้อยละ 48.92)  
 

–––– 
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10.2.1รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ศกัดิ์ไชยสิทธิ์ 
จาํกดั 

18.75 - - - บจ. ท๊อปโซลเวน้ท ์ถือหุน้ ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโ์ซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.  
 ท๊อปโซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ์ 
 ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 และ 
    ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.   
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ทอ๊ป โซลเวน้ท ์
จาํกดั 

2.64 - - - บจ.ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.ท๊อป  
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล ์ 
   ถือหุน้บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  
   และ ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ 
  ร้อยละ 49.10) 

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
มารีน จาํกดั 

- 122.42 202.68 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กลุธรรม  นายสุรงค ์ บูลกลุ)  
   เป็นกรรมการของ  บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั - - 4.30 - บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้ ร้อยละ 5  
  (บจ. ไทยออยลถ์ือหุน้ไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการ 
  ของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

บริษทั ไทย โอลิโอเคมี 
จาํกดั 

- - 19.21 - บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 

–––– 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลี
ออล จาํกดั 

- - 0.28 - บมจ.ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51) 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

รวม 660,296.82 786,989.78 1,032,312.03   
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10.2.2  รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 
 

 
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

71,223.12 84,128.37 91,728.35 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

5,236.28 4,744.63 20,587.73 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. (กมัพชูา) 
จาํกดั 

272.83 241.57 385.67 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

5,822.56 11,600.16 14,689.32 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 12,656.18 15,267.25 21,164.54 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 
- PTTEP Offshore Investment Company 

Limited  ถือหุน้ ร้อยละ 49 
 

–––– 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
 

 
บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

 
ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

221.33 833.55 25.47 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้  
   ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก      
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั พทีีทีอีพี โอมาน 
จาํกดั 

1,789.55 1,749.55 2,377.51 -  บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ. 
  ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลิเมอร์ 
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.90 2.96 0.42 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้    
    ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จาํกดั 

192.37 244.10 263.30 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท. สผ. 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)  

1.25 15.81 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่ 31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

29.78 122.80 115.07 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

- 26.20 35.38 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

- - 541.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั      
บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

1,262.26 1,323.34 1,270.94 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ    
   ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Orange Energy Limited 4,918.84 6,831.62 6,592.08 - PTTEP Offshore Investment 
Company  Limited (PTTEPO) ถือหุน้ 
ร้อยละ 53.9496 

- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียมถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 
100 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. 
ร้อยละ 65.29) 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 3,161.94 4,100.37 4,698.81 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.0009 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 
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10.2.2   รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

18,269.16 16,092.67 17,553.19 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ  
 25.50 
- บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

142,950.25 163,039.02 195,878.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

60,340.45 92,493.56 109,752.96 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั พทีีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริ่ง 
จาํกดั 

- 10.61 6.77 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
    ร้อยละ 60 

      (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล  
      ร้อยละ 48.92)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

81.40 - - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

986.99 1,000.30 924.82 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
 (ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

7,448.54 15,882.30 18,346.59 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

9,335.29 15,744.33 17,240.91 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั
(มหาชน) 

167,194.69 176,188.80 181,900.30 
- ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 1,632.02 2,547.61 2,674.95 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  244 

10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

  ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

1,740.52 272.06 278.96 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ส์ จาํกดั 

- 2.10 3.92 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

- - 50,498.03 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

47.35 56.56 55.89 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ. บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 11.4 
- บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 
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10.2.2 รายการซื้อสินคา้และบริการ เป็นรายการที่ ปตท. ซื้อสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

1,056.42 997.30 326.35 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99    
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

123.98 - - -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
   โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จาํกดั 

     2,352.90 - - - บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
  ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
   ร้อยละ 48.92) 

––––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

     4,078.21 4,256.10 5,510.12 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ 
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี 
จาํกดั 

3.52 - - - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั 

- 206.70 197.55 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.  ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  

รวม 524,430.88 620,022.30 765,625.27 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  246 

10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
 (ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย  
 

    

Subic Bay Energy Co., Ltd. 28.46 23.95 22.26 -  ปตท.  ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

–––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

538.06 1,036.52 1,279.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั พทีีที อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จาํกดั 

1,302.86 1,140.94 1,160.89 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ   
   บจ. พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล  

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

44.56 19.12 25.20 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

336.57 336.57 267.39 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

27.08 31.74 26.58 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที โพลิเมอร์            
โลจิสติกส์ จาํกดั 

39.61 97.75 57.89 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 66.92 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  247 

10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  - - 0.33 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ  100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

 
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 
 
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

98.02 90.95 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

บริษัทร่วม 
      

บริษทั พทีีที โกลบอล  
เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

- - 75.99 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท. 

ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
    และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

240.41 224.76 253.08 
 

- ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  248 

 
10.2.3  รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทัยอ่ย  กิจการที่ควบคุมร่วมกนั บริษทัร่วม และบริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

17.57 13.19 1.44 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 6.24 13.98 11.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

รวม 2,679.44 3,029.47 3,249.04   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  249 

10.2.4 รายการลูกหนี้ เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
10.2.4.1  รายการลกูหนี้การคา้   
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
ปี 2552 

 (ล้านบาท) ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

82.00 184.52 264.87 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั  4,443.79 15,752.97 925.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

Subic Bay Energy  Co., Ltd. 3,815.08 2,994.91 6,297.06 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT Philippines Trading Corporation  
 

3.67 4.66 1.35 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้   
   Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Philippines Corporation  6.53 4.15 5.38 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
    Subic Bay  Energy Co., Ltd.  
    ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
 ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

283.69 312.81 253.61 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  250 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท. (กมัพชูา) 
จาํกดั 

286.66 416.69 508.03 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

14.74 22.59 15.66 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิต 
 ปิโตรเลียม ถือหุน้ร้อยละ 100   
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
  65.29) 

–––– 

PTTEP Siam Limited 17.51 15.32 18.68 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limited ถือหุน้ ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 
 

1,863.15 2,169.87 2,180.96 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ 
   ปลีก ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

PTT  Lao  Co., Ltd 137.86 172.70 364.59 -  บจ. ปตท. (กมัพชูา)  ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100   (ปตท. ถือหุน้  
   บจ. ปตท. (กมัพชูา) ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์          
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- 0.83 0.94 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

0.13 0.15 0.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  251 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 79.32 134.94 - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 0.50 3.82 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - 15.76 - บจ. ปตท. คา้สากล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 ( ปตท.ถือหุน้ บจ. ปตท. คา้สากล ร้อยละ 100 ) 

–––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 0.11 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

0.15 309.31 378.01 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- - 0.02 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ 
นํ้าเยน็ จาํกดั 

103.64 108.53 87.22 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Carigali – PTTEPI 
Operating Company Sdn 
Bhd. 

352.65 72.79 14.84 -  บจ. ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล  
   ถือหุน้ ร้อยละ 50   
   (บมจ.ปตท.สผ. ถือหุน้ บจ. ปตท. อินเตอร์ 
    เนชัน่แนล ร้อยละ 100 และ ปตท.  
    ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  252 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิ
คอล จาํกดั 

- - 271.77 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษัทร่วม       

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

63.95 - - - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

1,414.89 890.35 1,552.78 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์  ถือหุน้ ร้อยละ 56   

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายสุรงค ์ บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

9,837.04 8,904.03 7,770.49 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั ปิโตรเอเชีย  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

240.11 223.18 205.67 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ   
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

1,879.12 2,623.14 4,164.91 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  253 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. 

180.59 130.22 139.21 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ 
จาํกดั 

155.71 191.53 262.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

5,431.02 5,460.97 14,753.85 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 
 

489.16 682.98 787.08 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 1.59 1.54 3.27 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

3,908.11 8,778.20 8,041.25 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
บมจ. บางจากปิโตรเลียม 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  254 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้   (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

12,548.43 22,112.48 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั  ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

4,080.58 3,470.09 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริ่ง 
จาํกดั 

- 0.22 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
  ร้อยละ 48.92)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที โกลบอล เค
มิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

- - 21,970.89 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  255 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั       
บริษทั ระยองโอเลฟินส์ 
จาํกดั 

660.79 679.68 1,573.61 - -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ถือหุน้ 
ร้อยละ 14.27  (ปตท. ถือหุน้ บจ. เอช็เอม็ซี 
โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

0.64 0.54 11.54 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

0.25 0.23 (1.11) -  บมจ. ไทยออยล ์จาํกดั  
   ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

2,092.05 1,739.78 1,590.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั บางกอกโพลี 
เอททีลีน จาํกดั 
(มหาชน) 

0.07 0.17 0.05 - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน ์เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

0.58 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  256 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั วนีิไทย จาํกดั 
(มหาชน) 

29.00 23.24 34.12 -  บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้ 
  ร้อยละ 24.90 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล  
    ร้อยละ 48.92) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.    
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)   
   เป็นกรรมการ ของ  บมจ. วนีิไทย 

บริษทั ไทยสไตรีนิคส์ 
จาํกดั 

0.55 - - -  บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ถือหุน้ ร้อยละ 100   
   (บมจ. พีทีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้  
   บจ. พทีีที โพลีเอทิลีน ร้อยละ 100 
   และ ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเอ
ทิลีน จาํกดั 

16.48 1,031.61 1,443.34 - บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
     ร้อยละ  48.92)  
 

–––– 

บริษทั ไทยออยลม์ารีน 
จาํกดั 

7.20 13.41 29.57 - บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 
 (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสรากร  กลุธรรม  นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็น 
   กรรมการของ บจ. ไทยออยลม์ารีน 

บริษทั ศกัดิ์ไชยสิทธิ์ 
จาํกดั 

2.30 - - - บจ. ท๊อปโซลเวน้ ถือหุน้ ร้อยละ 80.52 
 (บจ.ไทยออยลโ์ซลเวน้ท ์ถือหุน้  
   บจ. ทอ๊ปโซลเวน้ท ์
 ร้อยละ 100 / บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้  
    บจ. ไทยออยล ์
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100  และ ปตท.  ถือหุน้  
 บมจ. ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.10) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.   
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  257 

10.2.4.1 รายการลกูหนี้การคา้  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ทอ๊ป โซลเวน้ท ์
จาํกดั 

2.83 - - - บจ.ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ถือหุน้ บจ.ท๊อป  
 โซลเวน้ท ์ร้อยละ 100 (บมจ. ไทยออยล ์ 
   ถือหุน้ บจ. ไทยออยล ์โซลเวน้ท ์ 
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้  
   บมจ. ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 
 

–––– 

บริษทั ทรัพยท์ิพย ์จาํกดั - - 0.34 - บจ. ไทยออยล ์เอทานอล ถือหุน้  
  ร้อยละ 5  
  (บจ. ไทยออยลถ์ือหุน้ไทยออยล ์เอทานอล  
   ร้อยละ 99.99 และ ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.10) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการ 
    ของ บจ. ทรัพยท์ิพย ์

รวมลูกหนี้การคา้ 54,454.29 79,580.21 76,076.49   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ (240.11) (353.40) (344.88)   

รวมลูกหนี้การคา้ทั้งหมด 54,214.18 79,226.81 75,731.61   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  258 

10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  

274.86 14.66 10.32 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

5.46 6.85 5.62 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

5.52 410.94 275.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

0.70 1.47 3.42 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั เอน็เนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

10.58 10.81 11.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

0.89 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 22 พ.ย. 2554 

  –––– 

บริษีท พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

3.88 3.81 3.90 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  259 

10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น  (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
ปี 2552 

(ล้านบาท) 
 ปี 2553 

(ล้านบาท) 
 ปี 2554 

(ลา้นบาท) 
ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั อมตะ จดั
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จาํกดั 

- 0.17 - - บจ. ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุน้ 
   ร้อยละ 80  (ปตท. ถือหุน้ บจ. จาํหน่าย 
   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

PTTEP Siam Limited - - 0.25 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limitedถือหุน้ ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

0.75 0.74 0.83 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

19.81 26.36 17.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั ปตท.(กมัพชูา) 
จาํกดั 

0.45 1.89 3.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

Subic Bay Energy  
Co., Ltd. 

5.50 5.67 5.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

2.00 2.41 4.65 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล  เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั PTTEP Services 
Limited 

0.03 0.03 0.10 - บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 100 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  260 

10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

5.66 3.36 1.58 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้  
    ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

 PTT Philippines 
Corporation  
 

1.02 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ 
   Subic Bay  Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

12.60 8.05 8.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100  –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

96.69 115.37 22.13 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ   
   บจ. พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั บิซิเนส  
เซอร์วสิเซส อลัไล
แอนซ์ จาํกดั 

7.88 9.68 10.05 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––––– 

PTT Green Energy 
PTE Limited 

1.28 - 0.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั ไทยลูบ้ 
เบลน็ดิ้ง จาํกดั 

8.89 4.12 1.91 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

0.52 4.54 7.54 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั ปตท. 
กรีนเอน็เนอร์ยี ่
(ประเทศไทย) จาํกดั 

- - 21.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ.ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่(ประเทศไทย) จาํกดั 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  261 

 
 
10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
 
กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย  
(ประเทศไทย) จาํกดั 

257.58 3.50 2.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั 3.71       4.28 3.86 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที อาซาฮี  
เคมิคอล จาํกดั 

6.91 9.84 
13.56 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 

-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี  
โปลีเมอส์ จาํกดั 

18.69 2.24 1.28 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

PTT MCC Biochem Company 
Limited 

- - 1.52 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

––––– 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  262 

 
 

10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
 
บริษัทร่วม 
 
บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

 

22.87 28.49 18.48 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 
 

9.80 10.72 9.65 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

 

21.69 40.72 4.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

 

- 0.83 1.43 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

 

2.04 2.04 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที  
เอนเนอร์ย ีโซลูชัน่ จาํกดั 

 

- - 3.76 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ  20 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ ร้อยละ 20 

–––– 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์ และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

96.30 67.66 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

15.61 17.42 15.51 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล 

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

13.29 8.38 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ จาํกดั 

    333.37 338.35 233.96 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ  40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  264 

 
10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

37.53 30.36 29.03 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

16.58 20.60 17.62 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั เวยีดนาม 
แอลพีจี จาํกดั 

0.70 0.63 0.67 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 45 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 
Bhd. Sultan 

0.79 3.39 4.56 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั พทีีที เมนเทน
แนนซ์ แอนด ์เอน็จิ
เนียริ่ง จาํกดั 

- 0.02 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
   ร้อยละ 48.92)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั พทีีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 284.35 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.  
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั พทีีที  โพลี- 
เอทิลีน จาํกดั 

24.45 4.24 1.81 - บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

–––– 

บริษทั บางกอกโพลี 
เอทิลีน จาํกดั (มหาชน) 

1.38 0.82 1.02 - บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  ร้อยละ 100 
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวริัตน ์เอื้อนฤมิต)  เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ระยอง 
โอเลฟินส์ จาํกดั 

0.01 - 0.01 -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 14.27 
(ปตท. ถือหุน้ บ.เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
   ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ปตท. มาร์ท 
จาํกดั 

133.33 133.33 16.09 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
-  ชาํระบญัชีแลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

0.03  - - บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92)  

–––– 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

67.86 27.66 27.21 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

- 0.03 - -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
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10.2.4.2 รายการลกูหนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั นํ้ามนัไออาร์พีซี 
จาํกดั  

- 0.02 0.02 - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

––––– 

บริษทั ไออาร์พีซี              
โพลีออล จาํกดั 

 0.01 - - บมจ. ไออาร์พีซี ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท. ถือหุน้ บมจ. ไออาร์พีซี ร้อยละ 38.51)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายอธิคม  เติบศิริ) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 

รวมลูกหนี้อื่น 1,549.49 1,386.51 1,106.85   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะ
สูญ 

(135.37) (135.37) (16.09)   

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,414.12 1,251.14 1,090.76   
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10.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะสั้น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ไทยลูบ้ เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

364.73 262.52 153.98 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษัทร่วม 
      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

0.30 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

 
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

244.71 255.12 317.60 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 609.74 517.64 471.58   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ - - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ - 
สุทธิ 609.74 517.64 471.58   
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10.2.4.4 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

- 200.00 500.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จาํกดั 

18,935.61 -  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ โลจิ
สติกส์ จาํกดั 

- 240.00  - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

––––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 60.00 60.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - - 37.17 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

1,855.40 -  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษัทร่วม 
บริษทั พทีีที โกลบอล เคมิ
คอล จาํกดั (มหาชน) 

- - 4,823.82 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ

ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

รวม 20,791.01 500.00 5,420.99   
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10.2.5    รายการลกูหนี้  เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 

10.2.5.1  รายการลกูหนี้อื่น 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,653.23 1,877.99 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

รวมลูกหนี้อื่น 1,653.23 1,877.99 -   

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยั
จะสูญ 

- - -   

รวมลูกหนี้อื่น-สุทธิ 1,653.23 1,877.99 -   
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10.2.5.2 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษทั ปตท. 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

1.10 - - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 1.10 - - 
  

หกั ค่าเผือ่หนี้สงสยั
จะสูญ 

- - -   

รวมเงินจ่ายล่วงหนา้ 
สุทธิ 

1.10 - -   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  271 

10.2.5.3 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย  
 

    

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

12,082.00 22,362.00 23,408.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่
คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

490.00 580.00 580.00 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

495.00 435.00 420.00 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

4,900.00 4,700.00 4,191.97 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

1,480.00 1,460.00 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

- 20,025.21 22,347.64 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พทีีที แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- - 1,750.10 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

 
 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  272 

10.2.5.3 รายการเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  (ต่อ)  
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และการ
กลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

5,050.05 5,050.05 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท. 
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น 
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ 
จาํกดั 

419.45 690.00 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

รวม 24,916.50 55,302.26 52,697.71   

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  273 

10.2.6 รายการเจา้หนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิตปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

7,555.52 7,919.76 8,123.38 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 
จาํกดั 

191.88 1,352.19 344.93 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษทั ปตท. 
(กมัพชูา) จาํกดั 

21.35 47.08 54.16 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจ 
คา้ปลีก จาํกดั 

0.01 303.23 0.03 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ร้อยละ 100 
  (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
  ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ปตท.สผ. 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั 

751.15 1,690.19 2,242.59 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลี
เมอร์ มาร์เกต็ติ้ง 
จาํกดั 

- 0.41 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  274 

10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

PTTEP Siam Limited 1,306.26 1,297.18 1,933.00 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ร้อยละ 51 

PTTEP Offshore Investment Company 
Limitedถือหุน้ ร้อยละ 49 

 

–––– 

บริษทั พทีีทีอีพี โอมาน 
จาํกดั 

258.31 - 511.49 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   ถือหุน้ ร้อยละ 100  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

0.26 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
    ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 
จาํกดั 

1.54 1.39 1.85 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- 0.13 2.81 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

–––– 

PTT International Trading 
DMCC 

- - 19.33 - บจ. ปตท. คา้สากล ถือหุน้ ร้อยละ 100 
  ( ปตท.ถือหุน้ บจ. ปตท. คา้สากล 
  ร้อยละ 100 ) 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  275 

10.2.6.1 รายการเจ้าหนีก้ารค้า (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

- - 148.38 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
กรรมการของ  บจ. พทีีที แอลเอน็จี 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย(ประเทศไทย) 
จาํกดั 

998.47 263.62 207.38 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

–––– 

Orange Energy Limited 300.45 714.49 597.36 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 53.9496 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  
 ร้อยละ 100   
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 

B 8/32 Partners Limited 242.56 289.53 554.49 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.0009 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 

Moattama Gas 
Transportation Co.,Ltd. 

2,443.77 2,729.56 3,734.43 - PTTEP Offshore Investment Company 
 Limited (PTTEPO) ถือหุน้ ร้อยละ 25.50 
- บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
 จาํกดั (มหาชน)  ถือหุน้  PTTEPO  ร้อยละ 100 
(ปตท.  ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
 

–––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  276 

10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม 
     

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

7,403.16 8,423.27 9,883.41 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม  
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

4,008.60 8,105.12 9,329.15 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

52.53 117.68 69.36 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

173.14 9.83 0.10 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน) 

726.16 1,503.30 1,567.30 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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 10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ)  
  

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

990.50 746.20 854.67 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท. 
อะโรเมติกส์และ 
การกลัน่ จาํกดั(มหาชน) 

14,718.34 12,203.50 39.10 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 
 

––– 

บริษทั พทีีที ฟีนอล 
จาํกดั 

146.71 238.30 263.46 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล 

บริษทั พทีีที โกลบอล เค
มิคอล จาํกดั (มหาชน) 

- - 17,021.70 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.

ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
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10.2.6.1 รายการเจา้หนี้การคา้ (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 
 
บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 
ทางท่อ จาํกดั  

6.96 6.85 4.41 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 11.4 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
 ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

182.43 140.33 333.01 -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ 
   ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั  

64.81 0.78  
 
 

-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 
(ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี  
จาํกดั 

132.82 - - -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
  ร้อยละ 100  
  (ปตท.  ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

––––– 

รวม 42,677.69 48,103.92 57,841.29 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ล้านบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       

บริษทั ปตท.สาํรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
(มหาชน)  

963.39 1,408.44 1,139.41 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 65.29 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นประธาน 
กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร) เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

14.83 3.75 5.18 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

0.06 - - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49 
- ชาํระบญัชีแลว้เมื่อวนัที่ 22 พ.ย. 2554 

–––– 

บริษทั พทีีทีโพลิเมอร์  
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

0.76 0.85 0.78 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

บริษทั ปตท.บริหารธุรกิจ
คา้ปลีก จาํกดั 

- 0.96 6.43 - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
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10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์ -
เนชัน่แนล จาํกดั  

15.80 25.57 27.23 -  บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
ถือหุน้ร้อยละ 100  (ปตท. ถือหุน้ บมจ.
ปตท.สผ.ร้อยละ 65.29) 

–––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิเซส 
อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

51.04 87.06 103.37 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั 0.11 0.04 0.06 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
    จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 100   
    (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ  
    65.29) 

–––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์       
โลจิสติกส์ จาํกดั 

0.57 0.09 1.69 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์เนชัน่ -
แนล จาํกดั 

              1.30            0.42 3.85 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั              5.57              5.57 6.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.95 
-  บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ 
   ส่วนที่เหลือ 
    ( ปตท. ถือหุน้ บจ.ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
    ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง 

บริษทั PTTEP Services 
Limited 

-                0.09 1.00 - บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
   ถือหุน้ร้อยละ 25 (ปตท. ถือหุน้  
   บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั -               7.52 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรากร  กลุธรรม) เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท. คา้สากล 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  281 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี จาํกดั - 0.72 1.24 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
กรรมการของ  บจ. พทีีที แอลเอน็จี 

บริษทั เอน็เนอร์ยี ่คอม
เพลก็ซ์ จาํกดั 

- 1.40 12.94 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ปตท.สผ. ถือหุน้ ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นประธาน 
กรรมการของ บจ. เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

- 1.63 2.98 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 0.82 0.50 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที แทงค ์เทอร์มินลั 
จาํกดั 

- 0.39 0.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

- - 0.27 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
จาํกดั 

0.72 4.42 0.72 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั 

0.97 0.64 0.66 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 41.44 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์   

บริษทั พทีีที อาซาฮี เคมิคอล 
จาํกดั 

- 2.43 2.37 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.50 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

–––– 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  282 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทร่วม       
บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  
(มหาชน) 

7.72 5.19 9.12 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 49.10 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายณอคุณ  สิทธิพงศ)์ เป็นกรรมการ 
ของ บมจ. ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายเทวนิทร์  วงศว์านิช)  เป็น 
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ) เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บมจ. ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

24.26 106.09 221.96 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 27.22 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ 
 ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
   (ณ 16 พ.ค.49 เปลี่ยนสถานะจาก 
   บริษทัอื่นที่เกี่ยวขอ้งเป็นบริษทัร่วม ) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา)  เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายปิติพนัธ์   
 เทพปฏิมากรณ์  นายสรากร  กลุธรรม)  เป็นกรรมการของ   
 บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียม        
รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

90.32 112.95 0.99 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 36 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ  นายสรากร   
   กลุธรรม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) เป็นกรรมการของ  
   บจ. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

3.35 3.32 3.34 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 33.19 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการของ  
   บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษทั พทีีที ฟีนอล จาํกดั 1.24 1.46 0.47 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล  
    เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล ) เป็นประธาน 
   กรรมการของ บจ. พทีีที ฟีนอล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายบวร  วงศส์ินอุดม  นายวริัตน์ เอื้อนฤมิต) 
   เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์)  เป็นกรรมการ 
   และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ  บจ. พทีีที ฟีนอล 

บริษทั พทีีที ยทูิลิตี้ จาํกดั 87.76 0.48 0.49 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายพีระพงษ ์ อจัฉริยชีวนิ)  เป็นประธาน 
   กรรมการ  ของ บจ. พีทีที ยทูิลิตี้ 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  283 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 
(มหาชน) 

1.12 0.32 9.41 -  ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 38.51 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

-  กรรมการของ ปตท.  (นายวชัรกิติ  วชัโรทยั  นายไพรินทร์   
   ชูโชติถาวร )  เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์)  เป็นกรรมการ  
   ของ บมจ. ไออาร์พีซี 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  ( นายอธิคม  เติบศิริ)  เป็นกรรมการและ 
   เลขานุการ  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของ บมจ. ไออาร์พีซี 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

8.66 220.97 27.37 - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั  
  ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั  
 (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษทั พทีีที  
   โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

 

––– 

บริษทั พทีีที เมนเทนแนนซ์ 
แอนด ์ 
เอน็จิเนียริ่ง จาํกดั 

13.72 12.18 14.44 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 40 
-  บมจ.พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 60 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล  
  เคมิคอล ร้อยละ 48.92)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุวนนัท ์ ชาติอุดมพนัธ์) เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอน็จิเนียริ่ง 

บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) 

48.59 52.29 - - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 

 

––– 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  284 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที ไอซีที 
โซลูชัน่ จาํกดั 

248.76 106.67 302.07 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ.ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
 ถือหุน้ร้อยละ 20 
- บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้  
   ร้อยละ 40 
- บมจ.ไทยออยล ์ถือหุน้ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติพนัธ์  เทพปฏิมากรณ์)  เป็นกรรมการ  
    บจ. พีทีที ไอซีที โซลูชัน่ส์ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ
(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 277.65 - - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 20 
- บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 24 
- บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์  ถือหุน้ ร้อยละ 56 

-  ผูบ้ริหารของปตท.(นายสุรงค ์ บูลกลุ)   เป็นประธานกรรมการ  
ของ บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั ไทยออยล์
เพาเวอร์ จาํกดั 

- 0.31 - -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 26 
-  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ ร้อยละ 54.99 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บลูกลุ) เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บจ. ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั 
     

บริษทั ทิพยประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 

4.31 10.29 19.97 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 13.33 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นางปริศนา  ประหารขา้ศึก) เป็นกรรมการ 
  ของ  บมจ.ทิพยประกนัภยั  

บริษทั บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จาํกดั
(มหาชน) 

46.98 57.91 56.15 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 7.06 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ 
   บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

32.24 31.80 31.80 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

––––– 
 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  285 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553) 

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 
บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทาง
ท่อ จาํกดั 

0.01 - 0.01 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 2.76 
- บมจ.บางจาก ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน กรุงเทพ  
   ถือหุน้ ร้อยละ 8.35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

–––– 

บริษทั ทีโอซี ไกลคอล 
จาํกดั 

0.14 - - -  บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้ 
   ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ. พทีีที โกลบอล 
   เคมิคอล ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 
 

บริษทั ระยองโอเลฟินส์  
จาํกดั 

0.29 - - -  บจ. เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ ร้อยละ 14.27 
   (ปตท. ถือหุน้ บ.เอช็เอม็ซี โปลิเมอร์  
   ร้อยละ 41.44) 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา) เป็นกรรมการของ  
   บจ. ระยองโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 
จาํกดั 

1.05 1.58 - -  บมจ. ไทยออยล ์ ถือหุน้ร้อยละ 99.99  
(ปตท.ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุรงค ์ บูลกลุ)  เป็นประธานกรรมการ  
    บจ. ไทยพาราไซลีน 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

1.01 1.14 - -  บมจ. ไทยออยล ์ถือหุน้ ร้อยละ 99.99  
   (ปตท. ถือหุน้ บมจ.ไทยออยล ์ร้อยละ 49.10) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ)   
   เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส   



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  286 

10.2.6.2 รายการเจา้หนี้อื่น (ต่อ) 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที โพลีเอทิลีน 
จาํกดั 

0.04 4.54 8.58 - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92) 
 

––––– 

บริษทั ไทยโอลีโอเคมี 
จาํกดั 

0.60 - - - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุน้   
   ร้อยละ 100  
 (ปตท. ถือหุน้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 ร้อยละ 48.92) 
 

–––– 

รวม 1,677.29 2,559.95 2,023.63  

 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  287 

 
10.2.6.3 รายการเงินกูย้มืระยะสั้น 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   
การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที แอลเอน็จี 
จาํกดั 

- 539.58 3,063.39 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวชิยั  พรกีรติวฒัน์) เป็นประธาน 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
โลจิสติกส์ จาํกดั 

- 53.29 34.50 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 
 

––––– 

บริษทั ปตท.
บริหารธุรกิจคา้ปลีก 
จาํกดั 

- 1,241.80  - บจ. ปตท. ธุรกิจคา้ปลีก ถือหุน้ ร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุน้ บจ. ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก  
   ร้อยละ 100) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสรัญ  รังคสิริ)  เป็นกรรมการ 
   ของ บจ. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
พลงังานร่วม จาํกดั 

- 141.67 211.67 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 –––– 

บริษทั พทีีที อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 

- 332.35 1,571.70 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 -  กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็น 
   กรรมการของ  บจ. พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสุพฒันพงษ ์ พนัธ์มีเชาว ์นายพีระพงษ ์  
   อจัฉริยชีวนิ นายสุกฤตย ์ สุรบถโสภณ ) เป็นกรรมการของ  
   บจ.พทีีที อินเตอร์เนชัน่แนล 

บริษทั พทีีที  แทงค ์
เทอร์มินลั จาํกดั 

- 256.09 33.25 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้
ปลีก จาํกดั 

- - 1,179.79 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 100 ––––– 

รวม - 2,564.78 6,094.30  

 
 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  288 

10.2.6.4 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษัทย่อย       
บริษทั ปตท. จาํหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

9.74 -  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 58 
-  ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

––––– 

บริษทั บิซิเนส  เซอร์วสิ
เซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

0.02 0.27 0.17 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 25 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้  
 ของ ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––––– 

บริษทั พทีีที โพลีเมอร์ 
มาร์เกต็ติ้ง จาํกดั 

- 0.06  -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 50 
-  บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุน้ ร้อยละ 25 
-  บมจ. ไออาร์พซีี ถือหุน้ ร้อยละ 25 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล)  เป็นกรรมการ 
 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เกต็ติ้ง 

กจิการที่ควบคุมร่วมกนั       
บริษทั ผลิตไฟฟ้าและ
นํ้าเยน็ จาํกดั 

14.60 13.87 13.15 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 35 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
 ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  

–––– 

 
บริษัทร่วม 

บริษทั ปตท.อะโร       
เมติกส์และการกลัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

20.66 18.94  - ณ 19 ตุลาคม 2554 รวมกบั บริษทั ปตท.  
 เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั  
  (มหาชน) 

 

––– 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่  289 

10.2.6.4 รายการเจา้หนี้อื่นระยะยาว 
 

บริษทัทีเ่กีย่วข้อง ปี 2552 
(ล้านบาท) 

 ปี 2553 
(ล้านบาท) 

 ปี 2554 
(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์   

การถอืหุ้น  (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554)  การบริหาร (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2554) 

บริษทั พทีีที โกลบอล 
เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 17.21 - ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 48.92 
    (ณ 19 ต.ค. 2554 บมจ. ปตท. เคมิคอล   
    และ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และ 
    การกลัน่ควบรวมบริษทัเป็น บมจ.  
    พทีีที โกลบอล เคมิคอล) 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของปตท.

ถือหุน้ส่วนที่เหลือ  
 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายณฐัชาติ  จารุจินดา  นายสุกฤตย ์  
สุรบถโสภณ) เป็นกรรมการของ บมจ. พทีีที โกลบอล เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวรีศกัดิ์  โฆสิตไพศาล) เป็น 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  และประธาน 
เจา้หนา้ที่บริหารของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายบวร  วงศส์ินอุดม)  เป็นกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

บริษัทอืน่ที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 
จาํกดั 

718.09 686.29 654.50 -  ปตท. ถือหุน้ ร้อยละ 15 
- ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของ  
   ปตท. ถือหุน้ส่วนที่เหลือ 

––––– 

รวม 763.11 719.43 685.03   

 
 
 *************** 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี  290 

10.3        รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกดิจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมลีกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

(1) รายการระหวา่ง ปตท. กบัรัฐวสิาหกิจท่ีถือหุน้โดยรัฐบาล 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ใหส่้วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น 
ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงใหรั้ฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การ
รถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรกต็าม หากรัฐวสิาหกิจมียอดคา้งชาํระค่าซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (PTTEP) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะของรายการ 

   (1) รายการธุรกจิปกต ิหรือรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ

ลกัษณะรายการ มูลค่าส้ินสุด 
ธันวาคม 2554 

ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

1.1 การขายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม ดังนี ้
 - นํ้ามนัดิบ    9.50 ลา้นบาร์เรล 
 - ก๊าซธรรมชาติ 386,609 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 
 - ก๊าซแอลพีจี  86,292 เมตริกตนั 
 - คอนเดนเสท  11.87 ลา้นบาร์เรล 

140,106  ลา้นบาท 
 

การคาํนวณราคาซ้ือขายของผลิตภณัฑ์
ปิโตรเลียมนั้นไดอ้า้งอิงจากราคาของ
ตลาดโลกและเป็นราคาท่ีผูร่้วมทุนของ
โครงการขายให ้ปตท. 

1.2 การซ้ือนํา้มันเช้ือเพลงิ ดงันี ้
 - นํ้ามนัอากาศยาน         1.79   ลา้นลิตร 
 - นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว   74.37  ลา้นลิตร 

2,177 ลา้นบาท 
 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั 
สัญญาซ้ือนํ้ามนักบับริษทั ปตท.จาํกดั 
(มหาชน) เป็นระยะเวลา 5 ปี (2552 – 
2556) โดยมีขอ้ตกลงและราคาซ้ือขาย
เป็นไปตามราคาอา้งอิงมาตรฐานท่ี
แข่งขนัไดใ้นตลาด และมีเง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล 

  

รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ ามนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบและรับ
ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูใ่นโรงกลัน่นํ้ ามนันั้นๆ โดยลกัษณะของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรง
กลัน่นํ้ามนัไดด้งัน้ี 

  

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) (TOP) 
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ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปจาก TOP ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ในราคาตลาด โดยคู่สัญญา
สามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสาํเร็จ หรือตั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 โดยส่ง
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสัญญา ทั้งน้ี ปตท. 
สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบในประเทศให ้TOP ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528 และจดัหานํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศให้ TOP ตามสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสัญญา
ดงักล่าวจะมีการเจรจาต่ออายสุัญญาปีต่อปี 

ปตท. จดัหาก๊าซธรรมชาติให ้TOP เพ่ือใชใ้นโรงกลัน่ของบริษทัฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ โดยสัญญามี
ระยะเวลา 8 ปี (2549-2556) และระยะเวลา 15 ปี (2550-2564) โดยใชร้าคาตลาดตามปกติของธุรกิจ 

 

 

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) 

 ผูถื้อหุน้ของ  SPRC  จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรลต่อวนั หรือคิดเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าว 
SPRC จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั เชฟรอน (ไทย) จาํกดั ในฐานะผูถื้อหุ้นในการพิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะ
นาํไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 

  

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (BCP) 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให ้BCP ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2549 และ
ส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ด ้โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด
ใหก้บั BCP ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

ปตท. จดัทาํสัญญาการรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป (Product Offtake Agreement) กบั BCP  มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2549 และส้ินสุดในระยะเวลา 12 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีโครงการ Product Quality Improvement เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์โดยท่ี  ปตท. จะรับซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจาก BCP ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต ท่ีผลิตไดใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 

 

 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั ไออาร์พีซี  จาํกดั (IRPC)  

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให ้ IRPC ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการเจรจา
ต่อสัญญาปีต่อปี ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูป กบั IRPC มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการเจรจาต่อ
สัญญาปีต่อปี  ซ่ึงราคาซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาด  
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ปตท. ทาํสัญญาใชบ้ริการคลงันํ้ ามนั  IRPC จ.ชุมพร เพ่ือใชบ้ริการรับ เก็บรักษา และจ่ายนํ้ ามนั มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี 

ปตท. จดัทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กบั IRPC เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลงัความร้อนร่วม มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 
มิถุนายน 2552 ซ่ึง ปตท.ไดเ้ร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั IRPC แลว้ตั้งแต่วนัท่ี 14 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยราคาซ้ือขาย
เป็นไปตามราคาตลาด 

 

(4) รายการระหวา่ง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลกัษณะรายการและสัญญากบั บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)(PTTGC) 

บริษทั พีทีที โกลบอลเคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTGC) เป็นบริษทัท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวมบริษทัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน 
จาํกดั พ.ศ. 2535 ระหวา่งบริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) กบั บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน) (PTTAR) โดย
ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554  และไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ี สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทั
ดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และภายหลงัจากการควบรวมบริษทัระหวา่ง PTTAR กบั PTTCH แลว้นั้น บริษทัใหม่จะ
คงไวซ่ึ้งกิจการเดิมของทั้งสองบริษทั โดยกลุ่มธุรกิจท่ีมีรายการและสัญญาระหวา่งกนัมีดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของ PTTCH ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
โดยทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2534 ปตท.ได้รับโอนสิทธิและภาระผูกพนัจาก ATC ในสัญญาซ้ือขายแนฟทาเบาและราฟฟิเนทกับ PTTCH อายุสัญญา 15 ปี 
นบัตั้งแต่ปี 2534 ต่อมา ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบและสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั PTTCH มีผลใชบ้งัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2542 โดยท่ีสัญญาซ้ือ
ขายวตัถุดิบมีผลต่อเน่ืองไปอีก 12 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี สาํหรับสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ มีผลต่อเน่ืองไปอีก 20 ปี และสามารถต่อ
สัญญาไดอี้ก 4 ปี 

ในปี 2538 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัจากโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง 

ในปี 2542 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนกบั PTTCH โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 และสามารถต่อ
สัญญาไดอี้ก 5 ปี 

ในปี 2547 ปตท. ไดแ้กไ้ขสัญญาซ้ือขายก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)  ปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น 380,000 – 470,000 ตนั/ปี โดยสัญญาส้ินสุด 31 
พฤษภาคม 2564 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 5 ปี  

ในปี 2547 ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดย ปตท. จดัส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในปี 2549  เพ่ิมข้ึน 13,000 
ตนัต่อเดือน เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ของ PTTCH  จากการปรับปรุงหน่วยการผลิตซ่ึงแลว้เสร็จในปี 2550 

ในปี 2549 ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน กบับริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTCH  ระยะเวลาสัญญา 
15 ปี นบัจากวนัท่ีโรงงานเร่ิมเดินเคร่ือง ปี 2553 โดยโครงสร้างราคาวตัถุดิบอีเทนจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์ม็ดพลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ 
(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ในปี 2551 ปตท. ไดแ้กไ้ขราคาซ้ือขายวตัถุดิบ โดยแกไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) กบั 
PTTCH  สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2551 ซ่ึงอายสุัญญายงัคงไวเ้ดิม โดยสัญญามีโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซอีเทนแปรผนัตามราคา
ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม์ (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไป
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ถึงตลาดเมด็พลาสติก HDPE ท่ีบริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ีผา่นมา  ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปร
ผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade)  

ในปี 2553 ปตท. ต่อสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมาณ 20,000 ตนัต่อเดือน โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้1 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน  2553 และทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบั PTTCH  ปริมาณ 28,000 ตนัต่อเดือน โดยสัญญามีผลบงัคบัใช ้
1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 1 ปี 

ปตท. ทาํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให ้PTTAR เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์มีอายสุัญญาขั้นตน้ 10 ปี นบัจากวนัท่ี
เร่ิมส่งมอบก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาขายก๊าซธรรมชาติใหโ้รงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 1 (AR2) จะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 2558 และสัญญาขายก๊าซ
ธรรมชาติใหโ้รงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 (AR3) จะส้ินสุดในเดือนเมษายน 2561 

ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑอ์ะโรเมติกส์หลกัทั้งหมดของ PTTAR และให ้PTTAR เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บั
ลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์าก PTTAR เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บ
ค่าดาํเนินการในการทาํตลาดใหก้บั PTTAR และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  
เพ่ือรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณส่วนท่ีเหลือจากสัญญา “Take or Pay” สาํหรับผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดแ้ก่  คอนเดนเสทเรซิดิว  แนฟทาชนิด
เบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) PTTAR จะเป็นผูจ้ดัส่งโดยตรงใหก้บัลูกคา้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สาํหรับผลิตภณัฑค์อนเดน
เสทเรซิดิว ผลิตภณัฑแ์นฟทาชนิดเบา และ สาํหรับผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี นบัตั้งแต่ปี 2540 ภายใตเ้ง่ือนไข 
Evergreen Basis โดยหลงัจากปี 2550 ใหถื้อวา่สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาคอนเดนเสทให้กบั PTTAR โดยทาํสัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาว มีอายสุัญญา 20 ปี นบัตั้งแต่ปี 2540 ใน
ปริมาณ 4.6 – 6.1 ลา้นตนัต่อปี 

กลุ่มธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัและจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบ ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืน (Feedstock Supply Agreement) มีระยะเวลา 18 ปี โดย มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2552 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2567 โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบและวตัถุดิบอ่ืนทั้งหมด ตามชนิดและปริมาณท่ีกาํหนดดว้ย
ราคาตลาด 

ปตท. รับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากการกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้ามราคาตลาดใน
ประเทศ สัญญารับซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 18 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2549 หลงัจาก 18 ปี ใหถื้อวา่สัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะ
มีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ปตท. จดัทาํสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัสาํเร็จรูปของโครงการขยายการลงทุน (New Complex Product Offtake Agreement) กบั PTTAR 
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2549 โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑท์ั้งหมดของปริมาณผลิตภณัฑท่ี์ PTTAR ผลิตไดจ้าก Upgrading Complex 
โดย ปตท. จะรับซ้ือผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ของจาํนวนผลิตภณัฑท์ั้งหมดในราคาตลาดในประเทศ  

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั PTTAR เพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และทาํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใหก้บั 
PTTAR เพ่ือใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาจะส้ินสุดปี 2561  

 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั (HMC) 

ปตท. ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ HMC ปี 2549โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบก๊าซโพรเพนระยะยาว  มีอายสุัญญา 
15 ปีนบัตั้งแต่เร่ิมเดินเคร่ืองปี 2553 และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภท
ฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) 

ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่ PTTAC ในปี 2551 โดยทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบก๊าซ     
โพรเพนระยะยาว  มีอายสุัญญา 15 ปี นบัตั้งแต่โรงงานเร่ิมดาํเนินการผลิต และสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 5 ปี  โดยโครงสร้างราคาจะแปรผนัตาม
ราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  ประเภทฟิลม์ (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

นโยบายเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหวา่ง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบายการกาํหนดราคาระหวา่ง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะ
เป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 
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11.   ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1 งบการเงนิรวม 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก สตง. โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงไดป้รับปรุงใหม่ ตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่โดย
สภาวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 และไดผ้่านการสอบทานจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแลว้ 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมสําหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ทั้งน้ีงบการเงินปี 2552 ได้
นาํเสนอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนการปรับปรุงมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2554 
11.1.1   งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2552 – ปี 2554 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ)  
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 

สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มุนเวยีน    
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104,055.91 135,801.05 116,132.05 
   เงินลงทุนชัว่คราว 8,802.92 21,783.59 10,961.67 
   ลูกหน้ีการคา้ 128,816.73       140,348.48 171,361.54 
   ลูกหน้ีอ่ืน  22,367.55 18,804.91 32,624.73 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 1,351.72 284.03 4,999.17 
   สินคา้คงเหลือ 13,118.69 31,230.66 26,000.29 
   พสัดุคงเหลือ  11,404.24 11,102.53 13,201.58 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,233.46 4,578.23 5,876.13 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 294,151.22 363,933.48 381,157.17 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน    
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 8,124.17 13,590.60 11,680.42 
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 194,073.42 205,062.69 227,732.64 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 

   เงินลงทุนในกิจการท่ีควบรวมกนั 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

- 
2,379.90 

- 
2,179.36 

 - 
1,749.85 

   เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5,761.83 5,878.37 145.76 
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 8,731.93 8,345.29 
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 474,586.64 496,660.66 601,341.41 
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,634.20 20,712.45 52,613.78 
   สินทรัพยเ์หมือง  34,007.25 32,699.30 33,914.48 
   ค่าความนิยม 17,381.94 17,541.83 28,347.70 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,063.54 16,446.49 19,318.40 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ  16,735.20 8,304.60 7,346.23 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 25,644.86 37,367.43 28,718.97 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 808,392.94 865,175.71 1,021,254.93 
รวมสินทรัพย ์ 1,102,544.17 1,229,109.20 1,402,412.09 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 296 

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    
หน้ีสินหมุนเวยีน    
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,144.87 8,593.73 15,520.54 
   เจา้หน้ีการคา้ 101,981.67 137,222.31 164,300.73 
   เจา้หน้ีอ่ืน 10,612.20 12,027.38 13,392.30 
   เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 33,934.49 28,562.27 54,978.79 
   เงินกูย้มืระยะสั้น 2,814.77 7,944.91 - 
   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,438.06 27,038.39 26,355.84 
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,788.09 39,589.10 54,062.66 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะสั้น 661.20 3,753.37 2,312.67 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,842.74 4,932.57 4,592.37 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 222,218.11 269,664.05 335,515.90 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน    
   เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 738.75 705.23 671.71 
   เงินกูร้ะยะยาว 320,953.65 342,466.78 337,423.81 
   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28,690.04 19,850.54 43,174.14 
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - 5,147.73 5,500.05 
   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิตระยะยาว 22,923.94 22,151.78 22,628.85 
   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 5,480.86 6,038.46 6,567.50 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,448.23 5,670.77 6,981.54 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 382,235.47 402,031.29 422,947.61 
รวมหน้ีสิน 604,453.58 671,695.33 758,463.52 
ส่วนของผูถื้อหุน้    
   ทุนจดทะเบียน 28,572.46 28,572.46 28,572.46 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 28,337.85 28,490.42 28,563.00 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 24,552.67 27,585.43 29,211.13 
   กาํไรสะสม    
      จดัสรรแลว้    
         ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25 
         ทุนสาํรองเพ่ือกองทุนประกนัวนิาศภยั 988.61 1,005.09 1,034.86 
      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 368,621.34 428,455.27 500,929.19 
     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 3,822.22 (7,689.62) (6,675.21) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  429,179.94 480,703.84 555,920.21 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  68,910.65 76,710.03 88,028.36 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 498,090.59 557,413.86 643,948.57 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,102,544.17 1,229,109.20 1,402,412.09 

 
 
 
 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 297 

 
11.1.2   งบกาํไรขาดทุน ปี 2552 – ปี 2554 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
รายได ้    
   รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 1,586,174.46 1,898,682.17 2,428,164.68 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,438,463.91 1,724,780.05 2,208,895.71 
   กาํไรขั้นตน้ 147,710.55 173,902.12 219,268.97 
รายไดอ่ื้น 12,454.05 13,025.89 16,601.46 
   กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 160,164.60 186,928.01 235,870.43 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 12,637.81 11,267.90 10,439.16 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22,322.70 24,670.34 33,911.36 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 508.34 709.39 655.80 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจปิโตรเลียม 7,377.27 2,721.15 6,615.17 
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม 15,458.43 18,540.07 22,029.60 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9,085.88 1,929.06 6,449.55 
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (4,682.72) (6,361.93) (1,265.81) 
   กาํไรจากการดาํเนินงาน 97,456.89 133,452.03 157,035.61 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 18,766.83 18,815.96 29,462.62 
   กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 116,223.71 152,267.99 186,498.23 
ตน้ทุนทางการเงิน 14,219.00 16,803.23 18,041.63 
   กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 102,004.71 135,464.76 168,456.60 
ภาษีเงินได ้ 33,314.76 33,960.54 43,230.62 
   กาํไรสุทธิ 68,689.95 101,504.22 125,225.99 
การแบ่งปันกาํไรสุทธิ    
   ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,142.36 17,512.17 19,929.58 
   ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 59,547.59 83,992.05 105,296.41 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 21.06 29.58 36.91 
กาํไรต่อหุน้ปรับลด 20.95 29.50 36.89 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจาํปี 2554 
 

ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 298 

 
11.1.3   งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2552 – ปี 2554     หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
กาํไรสาํหรับปี - 101,504.22  125,225.99  
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน      

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - 3,895.75 (1,282.62) 
ภาษีเงินได้เ ก่ียวกับกําไร(ขาดทุน) ท่ีย ังไม่เกิดข้ึนใน

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 

- 
 

(1,154.74) 
 

792.92 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (17,416.13) 9,467.74  
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม - (211.64) 6,085.58 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน-สุทธิจากภาษี - (14,886.76) 15,063.61 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - 86,617.47  140,289.60  
การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม      

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ - 75,743.27 117,259.09  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - 10,874.20  23,030.50  
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11.1.4   งบกระแสเงินสด ปี 2552 – ปี 2554 

        หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554  

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 59,547.59 83,992.05 105,296.41 
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    
จากกิจกรรมดาํเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 43,149.76 46,704.91 55,318.16 
(โอนกลบั) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (409.71) (74.89) 6,919.24 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 4,552.42 (494.11) 73.43 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 78.40 (993.86) 
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย 383.81 (5.4) 461.01 
ส่วนแบ่ง(กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (18,766.83) (18,815.96) (29,462.62) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในกาํไร

สาํหรับปี 
 

9,142.36 
 

17,512.17 
 

19,929.58 
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน - 725.79 604.66 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,500.36) 881.85 (667.96) 
(โอนกลบั) หน้ีสงสยัจะสูญ 6.43 58.87 (261.09) 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 5,671.14 1,426.44 4,598.35 
ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 27.55 27.55 27.55 
ดอกเบ้ียจากสญัญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 21.64 20.85 26.30 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (784.98) 27.23 328.82 
(โอนกลบั) สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ - - (47.77) 
เงินปันผลรับ (53.68) (514.28) (599.86) 
ภาษีเงินได ้ 33,314.76 33,960.54 43,230.62 
ดอกเบ้ียรับ (1,854.73) (2,679.09) (3,477.50) 
ดอกเบ้ียจ่าย 13,522.85 16,053.10 17,376.43 
ค่าความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ

ร่ัวไหล 
 

3,105.53 
 

- 
 

- 
อ่ืน ๆ (5.97) (4.4) 2.8 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน 

 
146,069.56 

 
178,881.63 

 
218,682.72 

สินทรัพย ์และหน้ีสินดาํเนินงาน(ลดลง) เพิ่มข้ึน (9,266.39) 20,629.01 (289.04) 
เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 136,803.17 199,510.64 218,393.68 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 641.66 544.72 1,420.18 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (930.46) (446.18) (189.54) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (40,836.83) (43,706.69) (42,074.24) 
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 95,677.54 155,902.49 177,550.08 
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 หน่วย : ลา้นบาท

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552 

(ตรวจสอบ)  
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ตรวจสอบ) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16.80 1,516.19 62.74 
เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (125,308.22) (102,590.08) (108,043.75) 
เงินล่วงหนา้สาํหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (115.04) (0.63) - 
เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,550.94) (2,041.73) (4,160.20) 
เงินจ่ายสาํหรับพฒันาสินทรัพยเ์หมือง (2,163.17) (2,451.17) (62.08) 
เงินจ่ายสาํหรับค่าเช่าท่ีดิน-อาคารตามสญัญาระยะยาว (744.16) (348.37) (321.21) 
เงินมดัจาํสาํหรับการซ้ือธุรกิจ - (10,850.50) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว (861.24) (340.24) - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (176.36) (40.43) (288.76) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (9,708.62) - (15,165.91) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั - - (57,615.91) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม (624.73) (2,671.57) (4,252.00) 
เงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (211.73) (1,313.78) - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว - - 1,973.35 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 319.91 220.00 948,58 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - 8.37 
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเช่าในสถานีบริการนํ้ามนั 8.53 20.55 18.11 
เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (7,301.20) (12,856.13) 10,800.32 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 420.79 763.00 4,035.80 
เงินปันผลรับ 5,888.79 9,858.62 11,607.77 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (145,110.59) (123,126.28) (160,454.13) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 1,339.41 593.73 356.99 
เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,750.72 3,032.76 1,652.70 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาว 24,626.11 23,802.72 20,713.59 
เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้ 89,950.12 45,525.88 21,283.80 
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้น 1,824.68 26,931.76 2,330.54 
เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย - - 4,520.00 
จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย - - (4,520.00) 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (4,941.87) (11,270.85) (6,731.19) 
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (6,033.35) (18,615.64) (2,057.51) 
จ่ายคืนหุน้กู ้ - (12,354.53) (14,749.34) 
จ่ายคืนพนัธบตัร ปตท. (9,400.00) (9,000.00) (8,000.00) 
เงินจ่ายค่างวดตามสญัญาเช่าการเงิน (207.40) (211.09) (226.04) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 

676.28 
 

2,939.23 
 

(330.19) 
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                                                                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท  

งบกระแสเงินสด 
ปี 2552(

ตรวจสอบ) 
ปี 2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2554 

(ตรวจสอบ) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจดัหาเงินกู ้ (95.46) - - 
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3.36 0.90 12.11 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (13,657.57) (14,718.79) (18,548.32) 
เงินปันผลจ่าย (23,246.89) (31,754.75) (41,103.23) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 62,588.13 4,901.34 (45,423.09) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (198.58) (5,576.16) 1,488.74 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 280.30 (333.25) 7,169.41 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน สุทธิ 13,236.81 31,768.14 (19,668.99) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 90,818.70 104,032.91 135,801.05 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 104,055.51 135,801.05 116,132.05 

 

11.1.5   อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2552 – ปี 2554 

 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.32 1.35 1.14 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.09 1.10 0.89 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 13.68 13.87 15.35 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 26.31 25.96 23.45 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 103.46 77.78 77.19 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 3.48 4.63 4.66 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 15.17 14.42 14.45 
ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 23.74 24.96 24.57 
Cash Cycle วนั 6.05 5.63 3.55 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 9.31 9.16 9.03 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิ ร้อยละ 3.68 4.35 4.26 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ร้อยละ 14.65 18.46 20.32 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 5.99 7.20 8.00 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร ร้อยละ 24.19 26.91 28.96 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.63 1.66 1.88 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.22 1.21 1.18 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 10.07 12.30 13.24 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (Cash Basis) เท่า 0.71 0.81 0.68 
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ 40.43 34.65 35.22 
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11.1.6   ผลดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ: EBITDA และ EBIT ปี 2552 – ปี 2554   หน่วย : ลา้นบาท 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 

ตรวจสอบ 
2553 

ปรับปรุงใหม่ 
2554 

ตรวจสอบ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้และก๊าซธรรมชาติ    
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ    
รายไดจ้ากการขาย 313,738 357,018 412,801 
ตน้ทุนขาย 266,363 300,319 336,106 
กาํไรขั้นตน้ 47,375 56,699 76,695 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 6,299 10,182 14,924 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 253 695 424 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 41,329 47,212 62,195 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 8,408 9,257 15,203 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 32,921 37,955 46,992 
ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)       
รายไดจ้ากการขาย 119,311 140,656 169,646 
ตน้ทุนขาย 11,930 14,534 19,598 
กาํไรขั้นตน้ 107,381 126,122 150,048 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 4,817 5,513 7,836 
ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 7,377 2,721 6,615 
ค่าภาคหลวง 14,066 16,635 19,678 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 302 586 2,093 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 81,423 101,839 118,012 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 29,853 32,303 33,532 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 51,570 69,536 84,480 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ 
และก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 84,491 107,491 131,472 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
หน่วยธุรกิจนํ้ามนั    

 

รายไดจ้ากการขาย 398,686 480,700 558,524 
ตน้ทุนขาย 379,389 460,683 537,773 
กาํไรขั้นตน้ 19,297 20,017 20,751 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 9,475 10,146 10,020 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,910 2,255 2,493 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 11,732 12,126 13,224 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,732 2,409 2,443 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 9,000 9,717 10,781 
หน่วยธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ       
รายไดจ้ากการขาย 861,897 1,061,694 1,427,553 
ตน้ทุนขาย 859,645 1,058,747 1,423,748 
กาํไรขั้นตน้ 2,252 2,947 3,805 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,353 3,561 3,064 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 5,127 2,967 2,549 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 2,026 2,353 3,290 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 10 11 13 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,016 2,342 3,277 
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         หน่วย : ลา้นบาท 
กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552
ตรวจสอบ 

2553 
ปรับปรุงใหม่ 

2554 
ตรวจสอบ 

ธุรกิจปิโตรเคมี    
รายไดจ้ากการขาย 32,422 46,459 75,171 
ตน้ทุนขาย 30,424 44,050 70,119 
กาํไรขั้นตน้ 1,998 2,409 5,052 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 945 1,247 1,739 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 24 37 464 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 1,077 1,199 3,777 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 176 368 883 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 901 831 2,894 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย (EBIT) 11,917 12,890 16,952 
ธุรกิจถ่านหิน    
รายไดจ้ากการขาย 20,200 24,652 30,851 
ตน้ทุนขาย 11,419 15,830 17,408 
กาํไรขั้นตน้ 8,781 8,822 13,443 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 634 1,555 1,817 
ค่าภาคหลวง 1,393 1,905 2,351 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 563              -           - 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 7,317 5,362 9,275 
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,623 1,426 2,071 
     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 5,694 3,936 7,204 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีก่อนหกัรายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและ
รายการระหวา่งกนั 102,102 124,317 155,628 
บวก (หกั) รายการระหวา่งกนั 167 192 330 
บวก (หกั) รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,714) (884) (528) 
รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีตามงบการเงินรวม 99,555 123,625 155,430 
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11.2 คําอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุประกอบ
งบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

11.2.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับผลการดําเนินการปี 2554 เปรียบเทยีบ ปี 2553  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป บริษทัไดน้าํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) ท่ีปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) ทั้งน้ี รวมถึงการปรับงบ
การเงินยอ้นหลงั (Restated) ของปี 2553 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบกนัได ้ 

ผลการดาํเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 
ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,428,165 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 529,483 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.9 เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน โดยราคาขายผลิตภณัฑป์รับตวัเพ่ิมข้ึนตามราคา
ผลิตภณัฑใ์นตลาดโลกท่ีปรับสูงข้ึน (ราคาเฉล่ียของนํ้ามนัดิบดูไบเพิ่มจาก 78.0 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2553 เป็น 106.2 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2554) รวมทั้งปริมาณการขายผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมสูงข้ึนเกือบทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์ โดยเฉพาะจากธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม ปี 2553 และมกราคมปี 2554 ตามลาํดบั ส่งผลให ้EBITDA เพ่ิมข้ึน จาํนวน 40,418 ลา้นบาท จากจาํนวน 170,330 ลา้น
บาท ในปี 2553 เป็น 210,748 ลา้นบาท ในปี 2554 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.7 รวมทั้งมีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
จาํนวน 29,463 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 10,647 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 56.6 จากผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน จากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลิตภณัฑ ์ 
เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 โรงผลิต HDPE และโรงผลิต 
LDPE ของ PTTPE เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม และ 1 กมุภาพนัธ์ 2554 ตามลาํดบั รวมทั้งราคาขายผลิตภณัฑท่ี์
ปรับตวัดีข้ึน โดยเฉพาะ MEG ท่ีมี Spread Margin สูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2553 จากปริมาณความตอ้งการ MEG ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิตโพลีเอสเตอร์ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัอุปทาน MEG ท่ีลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงผลิตเอทิลีนในประเทศ
ไตห้วนั นอกจากน้ี ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ดีข้ึน โดยเฉพาะ Spread Margin ของผลิตภณัฑพ์ารา
ไซลีนท่ีสูงข้ึน โดยในช่วงคร่ึงปีแรก ราคาพาราไซลีนปรับตวัเพ่ิมข้ึน จากภาวะอุปทานตึงตวั ภายหลงัจากญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นผูผ้ลิตพารา
ไซลีนรายใหญ่ของโลกประสบภยัสึนามิ และโรงพาราไซลีนหลายแห่งในภมิูภาคตอ้งหยดุดาํเนินการผลิตทั้งจากการปิดซ่อมบาํรุง
และอุบติัเหตุเพลิงไหม ้โดยสามารถกลบัมาดาํเนินการผลิตไดอี้กคร้ังใน Q4/2554 รวมทั้งผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจการกลัน่
ดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2553 จากค่าการกลัน่ (GRM) ท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามความตอ้งการใชน้ํ้ ามนั ประกอบกบัเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในประเทศผูผ้ลิตและส่งออกนํ้ามนัและเหตุการณ์สึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นผลใหอุ้ปทานนํ้ามนัตึงตวั แมว้า่ในปี 2554 ปตท. และ
บริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,266 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5,096 ลา้นบาทจากปี 2553 ส่งผลใหใ้นปี 2554 ปตท. 
และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 21,304 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.4 จากกาํไรสุทธิ 83,992 ลา้นบาทในปี 2553 (หรือคิด
เป็น 29.58 บาทต่อหุน้) เป็นกาํไรสุทธิ 105,296 ลา้นบาท (หรือคิดเป็น 36.91 บาทต่อหุน้)  
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ผลการดาํเนินงานของ ปตท.และบริษัทย่อยจําแนกตามกลุ่มธุรกจิ 

 กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

 ธุรกจิสํารวจและผลติปิโตรเลยีม : บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม หรือ ปตท.สผ. 

ผลการดาํเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

ในปี  2554 ปตท.สผ. มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 169,646 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 28,990 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.6 
จากปี 2553 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.8 จาก 44.8 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2553 เป็น 55.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2554 ตามราคานํ้ามนั
ในตลาดโลกท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ปริมาณขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 264,575 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 
2553 เป็น 265,047 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2554 โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทของโครงการพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย-บี 17 ปริมาณขาย Dilbit ของโครงการแคนาดา ออยล ์ แซนด ์ เคเคดี 
รวมทั้งปริมาณการขายนํ้ามนัดิบของโครงการเวียดนาม 16-1 ในขณะท่ีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของ
โครงการอาทิตยล์ดลงตามอตัราการผลิตท่ีเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ และการขายนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติของ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2553 

EBITDA ในปี 2554 จาํนวน 118,012 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 16,173 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.9 
อนัเป็นผลมาจากราคาขายและปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้  แมว้า่ในปี 2554 คา่ใชจ่้ายในการสาํรวจเพ่ิมข้ึนจาํนวน 3,894 
ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2553 เน่ืองจากในปี 2554 มีค่าตดัจาํหน่ายหลุมสาํรวจท่ีสูงข้ึน ส่วนใหญ่จากโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู 
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย  โครงการพม่า เอม็ 3 เอม็ 7 และเอม็ 11 และโครงการบงกช ในขณะท่ีปี 2553 มีค่าตดัจาํหน่าย
หลุมสาํรวจส่วนใหญ่จากโครงการพม่า ซอติกา้ รวมทั้งมีค่าใชจ่้ายในการสาํรวจเพ่ิมข้ึนจากโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคช 
โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์ เคเคดี และโครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา้  นอกจากน้ี ในปี 2554 มีค่าภาคหลวงและค่าตอบแทน
สาํหรับปิโตรเลียม เพ่ิมข้ึน 3,043 ลา้นบาท ตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึน  

   EBIT ในปี 2554 จาํนวน 84,480 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 14,944 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ  21.5 
เน่ืองจาก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว แมว้า่ในปี 2554 ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจาํหน่ายเพิ่มข้ึน 1,129 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
จากโครงการเอส 1 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย ์ ตามสินทรัพยพ์ร้อมใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัเพ่ิมข้ึนจาก 
โครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี และโครงการเวียดนาม 16-1 ท่ีเร่ิมมีการผลิตในปี 2554 

 

 หน่วยธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

ผลการดาํเนินงาน  ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

รายไดจ้ากการขายของ  ธุรกิจก๊าซฯ ใน ปี 2554 มีจาํนวน 412,801 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวน 55,783 ลา้นบาทหรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.6 จาก ปี 2553 สาเหตุหลกัจาก 

- ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มลูกคา้   สาํหรับปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาํนวน 121 
mmcfd จาก 4,040 mmcfd ใน ปี 2553 เป็น 4,161 mmcfd ใน ปี 2554 (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.0 โดยมีสาเหตุหลกัจากโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ ม.ค. 54 จึงมีความตอ้งการใชก๊้าซ
ธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 
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- ปริมาณขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพ่ิมข้ึนจาก 4,289,790  ตนั ใน  ปี 2553 เป็น 5,820,091 ตนั ใน ปี 2554 
(ไม่รวมการขาย LPG ท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 212,098 ตนั ใน ปี 2553 และซ่ึงลดลงเป็น 6,907 ตนั ในปี 2554  
เพ่ือนาํมาขายต่อ) หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.7 โดยเพ่ิมข้ึนในทุกผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากโรงแยกก๊าซอีเทน และโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 เร่ิม
ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่ ก.ค.53 และ ม.ค. 54 ตามลาํดบั 

 
 รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย  : ตนั ปี 2553 ปี 2554 เพ่ิม (ลด) 
LPG 2,321,685 2,833,406 22.0% 
ก๊าซอีเทน 1,162,884 1,797,764 54.6% 
ก๊าซโพรเพน 268,203 541,585 101.9% 
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 537,019 647,337 20.5% 

รวม 4,289,790 5,820,998 35.7% 
 

รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย :เหรียญสหรัฐฯ/ตนั ปี 2553 ปี 2554 เพ่ิม(ลด) 

LPG 1/, 4/ 713 850 19.2% 
Ethylene 2/ 1,074 1,183 10.1% 
Propylene 2/ 1,130 1,381 22.2% 
High Density Polyethylene 2/ 1,222 1,368 11.9% 
Polypropylene 2/ 1,340 1,580 17.9% 
Naphtha 3/ 660 853 29.2% 

หมายเหตุ 1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 
 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 
 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
 4/  ราคา LPG ณ โรงกลัน่ในประเทศยงัคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 

ใหค้งราคา LPG ณ โรงกลัน่ (ราคา LPG ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจาํหน่าย) ไวท่ี้ 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม อยา่งไร
ก็ตาม เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 กบง. ไดเ้ห็นชอบหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียนเป็นระบบลอยตวั โดยใหค้งราคา LPG ณ โรงกลัน่ฯ ไวเ้ท่ากบั 332.7549 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั และ
ใหเ้ปล่ียนแปลงข้ึนลงโดยอิงอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียในเดือนก่อนหนา้   

- ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ซ่ึงใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ มีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกบัราคานํ้ามนัดิบและเป็นผลมาจากความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมข้ึน  

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2554 อยูท่ี่  62,195 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 14,983 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 31.7 โดยหลกัมาจากกาํไรจากการขายผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาขายผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน ตามราคาตลาด
ของปิโตรเคมีอา้งอิง  รวมทั้งปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 ไดด้าํเนินการเชิงพาณิชย ์
เม่ือ ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามลาํดบั  นอกจากนั้นกาํไรจากการขายก๊าซธรรมชาติใหลู้กคา้อุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาขาย
ปรับตวัสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัเตาท่ีใชอ้า้งอิง  แมว้่าผลขาดทุนจากการขาย NGV เพ่ิมข้ึน จากปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
แมว้า่ตั้งแต่ 6 มี.ค. 2553 ถึง 15 ม.ค. 2555 รัฐบาลจะมีนโยบายใหเ้งินชดเชยการขาย NGV ในอตัรา 2 บาทต่อกิโลกรัม โดย ณ 31 
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ธ.ค. 2554 รัฐบาลคงคา้งตอ้งจ่ายเงินชดเชยให ้ปตท. เป็นจาํนวน 5,969 ลา้นบาท  และ  EBIT ในปี 2554 เป็นจาํนวน 46,992 ลา้น
บาท ตาม EBITDA ท่ีลดลง และค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่จากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 

� กลุ่มธุรกจิปิโตรเลยีมขั้นปลาย 

  หน่วยธุรกจินํา้มนั  

   ผลการดาํเนินงาน  ปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

รายไดจ้ากการขายในปี 2554 จาํนวน 558,524 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 77,824 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.2 เป็นผลมาจาก
ราคาขายนํ้ ามนัเฉล่ียในปี 2554 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามราคานํ้ ามนัในตลาดโลก โดยราคานํ้ ามนัดิบดูไบเฉล่ียในปี 2554 อยูท่ี่ระดบั 106.8  
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะท่ีปี 2553 อยูท่ี่ระดบั 78.1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สาํหรับปริมาณขายในงวดน้ีเพ่ิมข้ึน 1,045 
ลา้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 จาก 20,762 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 357,780 บาร์เรลต่อวนัในปี 2553 เป็น 21,807 ลา้นลิตร หรือ
เทียบเท่า 375,800 บาร์เรลต่อวนัในปี 2554 ทั้งน้ีปริมาณขายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากกลุ่มดีเซล  LPG และเบนซิน 

EBITDA ในปี 2554 จาํนวน 13,224 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 1,098 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของกาํไรจาก
การขายผลิตภณัฑก์ลุ่มนํ้ามนัเตา และเบนซิน ขณะท่ีกาํไรลดลงในกลุ่ม LPG อากาศยาน และหล่อล่ืน EBIT ในงวดน้ีจาํนวน 
10,781 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 1,064 ลา้นบาทจาก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 หน่วยธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทยีบกบั ปี 2553 

รายไดจ้ากการขายในปี 2554 จาํนวน 1,427,552 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 365,858 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 34.5 เน่ืองจาก
ราคาขายนํ้ ามนัเฉล่ียในปี 2554 ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.1 ตามราคานํ้ ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงข้ึน สาํหรับปริมาณขายในงวดน้ี
ลดลง 1,111 ลา้นลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8  จาก 60,256 ลา้นลิตร หรือเทียบเท่า 1,038,382 บาร์เรลต่อวนัในปี 2553 เหลือ 59,145 
ลา้นลิตรหรือเทียบเท่า 1,019,229 บาร์เรลต่อวนัในปี 2554 ทั้งน้ีส่วนใหญ่ลดลงจากการขายนํ้ามนัดิบเน่ืองจากมีการหยดุซ่อมบาํรุง
ของโรงกลัน่ในกลุ่มเช่น หน่วยกลัน่ของ PTTGC โรงกลัน่ IRPC และ บางจาก ในขณะท่ี ปี 2553 มีการหยดุซ่อมบาํรุงของโรงกลัน่
ไทยออยลเ์พียงแห่งเดียว 

EBITDA ในปี 2554 จาํนวน 3,290 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดปี 2553 จาํนวน 937 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึน
ของกาํไรจากการขายคอนเดนเสทและนํ้ามนัดิบ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก   

 ธุรกจิปิโตรเคม ี

ผลการดาํเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

ในปี 2554 รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 28,712 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.8 สาเหตุหลกั
เน่ืองจากปริมาณขายผลิตภณัฑข์อง PTTPM เพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.9 และราคาขายผลิตเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.7 เม่ือเทียบกบั ปี 2553 

EBITDA มีจาํนวน 3,778 ลา้นบาท และ EBIT มีจาํนวน 2,894 ลา้นบาท โดย EBITDA เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,579 และ 
EBIT เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2,063 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2553  
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 ธุรกจิถ่านหิน 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2554 เปรียบเทยีบกบั ปี 2553 

ในปี 2554 รายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 6,199 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.2 โดยเป็นผลมาจาก
ราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.6 จาก 72.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2553 เป็น 92.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2554 
ในขณะท่ีปริมาณขายเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอ้ย  

               EBITDA จาํนวน 9,275 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 3,913 ลา้นบาท จากจาํนวน 5,362 ลา้นบาทในปี 2553 และ EBIT ในปี 2554 
จาํนวน 7,204 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 3,268 ลา้นบาท จาก EBITDA ท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าวขา้งตน้  

� ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกาํไรสุทธิ  

 ผลการดาํเนินงานปี 2554 เปรียบเทยีบกบัปี 2553 

 ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 105,296 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 21,304 ลา้นบาทหรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.4 ทั้ งน้ี นอกจากเป็นผลมาจากผลประกอบการของแต่ละหน่วยธุรกิจของ ปตท. และ ปตท.สผ.ท่ีมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดีข้ึนจากราคาขายผลิตภณัฑ์ท่ีปรับตวัสูงข้ึน ประกอบกบัปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ของ ปตท. ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเกือบทุก
หน่วยธุรกิจโดยเฉพาะ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีมีปริมาณการขายเพ่ิมสูงข้ึนจากโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 
เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2553 และ ม.ค. 2554 ตามลาํดบั  รวมทั้งผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ขา้งตน้ ยงัเป็นผลมาจาก 

 : ในปี 2554 มีส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน 10,647 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 56.6 จาก 18,816 
ลา้นบาทในปี 2553 เป็น 29,463 ลา้นบาทในปี 2554 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

-  ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณขายเพ่ิมข้ึนเกือบ
ทุกผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากโรง Ethane Cracker ของ PTTPE เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553  HDPE และ 
LDPE ท่ีเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2554 และ 1 กุมภาพนัธ์ 2554 นอกจากน้ี ผลิตภณัฑ ์ ปิโตรเคมีสายโอ
เลฟินส์มี Spread Margin สูงข้ึน โดยเฉพาะ MEG จากปริมาณความตอ้งการ MEG ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโพลีเอสเตอร์
ปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกบัอุปทาน MEG ท่ีลดลงจากเหตุการณ์ไฟไหมโ้รงงาน Formosa ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเอทิลีนในประเทศ
ไตห้วนั 

- ผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลัน่ดีข้ึน จากราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมส่วนใหญ่ปรับตวัข้ึน
มากกวา่ราคานํ้ามนัดิบท่ีปรับสูงข้ึน เน่ืองจากความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมสูงข้ึนตามเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ส่งผลใหส่้วนต่างราคา (Crack 
Spread) ของนํ้ามนัสาํเร็จรูปปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2553  

- กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนจาก Spread Margin ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะพารา
ไซลีนจากการเพ่ิมข้ึนของอุปสงคข์องผลิตภณัฑโ์พลีเอสเตอร์ท่ีเป็นธุรกิจปลายนํ้า รวมทั้งเหตุการณ์แผน่ดินไหวและคล่ืนสึนามิท่ี
ญ่ีปุ่นซ่ึงส่งผลใหอุ้ปทานของพาราไซลีนลดลง  

 : ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 1,266 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 5,096 ลา้นบาท 
จากปี 2553 ท่ีมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 6,362 ลา้นบาท 

: ในปี 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 1,239 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 จาก 16,803 ลา้น
บาทในปี 2553 เป็น 18,042 ลา้นบาทในปี 2554 
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: ภาษีเงินไดใ้นปี 2554 จาํนวน 43,231 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 9,270 ลา้นบาทจากปี 2553 ท่ีมีภาษีเงินได ้จาํนวน 33,961 ลา้น
บาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากภาษีเงินไดข้อง ปตท.สผ. จากกาํไรสุทธิทางปิโตรเลียมท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งจากหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีของ ปตท.สผ. ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยท่ี์เป็นฐานภาษีซ่ึงถกูแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ดว้ยมูลค่าท่ีลดลงจากค่าเงินบาทท่ี
อ่อนตวั ส่งผลใหมี้ภาระภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะท่ีภาษีเงินไดข้องบริษทัลดลง 8,341 ลา้นบาท 

 

 สาํหรับรายละเอียดส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นดงัน้ี 
 

หน่วย : ลา้นบาท 2553 2554 เพ่ิม (ลด) 

บริษทัร่วมธุรกิจการกลัน่ 9,377 13,445 43.4% 
บริษทัร่วมธุรกิจปิโตรเคมี 9,179 15,794 72.1% 
บริษทัร่วมธุรกิจนํ้ามนั 410 507 23.7% 
บริษทัร่วมธุรกิจก๊าซ (115) (302) (162.6%) 
บริษทัร่วมธุรกิจอ่ืน (35) 19 154.3% 
รวม 18,816 29,463 56.6% 
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การวเิคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 

ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553   
(ปรับปรุงใหม่) แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม 
สินทรัพย ์ 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิม(ลด) 
สินทรัพยห์มุนเวียน 363,933 381,157 4.7% 
เงินลงทุนเผือ่ขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

220,833 241,163 9.2% 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 496,661 601,341 21.1% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 147,682 178,751 21.0% 
รวมสินทรัพย ์ 1,229,109 1,402,412 14.1% 

หน้ีสิน      
หน้ีสินหมุนเวยีน 241,102 280,537 16.4% 
เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายใน 1 ปี) 

371,029 392,403 5.8% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 59,564 85,524 43.6% 
รวมหน้ีสิน 671,695 758,464 12.9% 

ส่วนของผูถื้อหุน้   
   

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 480,704 555,920 15.6% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 76,710 88,028 14.8% 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 557,414 643,948 15.5% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,229,109 1,402,412 14.1% 

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยม์ูลค่ารวมทั้งส้ิน 1,402,412 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2553 
จาํนวน 173,303 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

: สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 17,224 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.7 ซ่ึงสาเหตุหลกัเกิดจากลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 
และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เพ่ิมข้ึน 31,013  13,820 และ 4,715  ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะท่ี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 30,481 ลา้นบาท 

: เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน 20,330 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 
สาเหตุหลกัจากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมสาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2554 จาํนวน 29,463 ลา้นบาท และหักเงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วม จาํนวน 10,922 ลา้นบาท 
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: ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 104,681 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) สินทรัพย์
สุทธิเพ่ือการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มข้ึน 89,890 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากการซ้ือหุน้ส่วนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของโครงการ
แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี (2) โครงการของ ปตท. ท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานก่อสร้างสถานีเพ่ิมความดนัในทะเล และงานสร้างท่อส่งก๊าซ
เส้นท่ี 4 รวมเป็นจาํนวน 7,829 ลา้นบาท (3) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวของ PTTLNG 
จาํนวน 3,835 ลา้นบาท  

: สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 31,068 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและ
ค่าความนิยม เพ่ิมข้ึน 31,902 และ 10,155 ลา้นบาทจากการซ้ือหุน้ส่วนในโครงการแคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดีของ ปตท.สผ. ทาํ
ใหไ้ดสิ้นทรัพยใ์นการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรเป็นจาํนวน 34,390 ลา้นบาท   

หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมจาํนวน 758,464 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2553 จาํนวน 
86,768 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียน 39,435 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.4 
สาเหตุหลกัจากเจา้หน้ีการคา้และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 27,079 และ 14,474 ลา้นบาท ตามลาํดบั   

เงินกูย้มืระยะยาว (รวมเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) มีจาํนวน 392,403 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 21,374 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการออกหุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวของ ปตท.สผ. จาํนวน 700 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ 625 ลา้นเหรียญสหรัฐฯตามลาํดบัหรือเทียบเท่า 41,701 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการชาํระคืนหุน้กูแ้ละพนัธบตัรของ 
ปตท. จาํนวน 11,357 และ 8,000 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยาวจาํแนกรายการหลกัๆ ตามกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน
ไดด้งัน้ี     

    หน่วย : ลา้นบาท 
กาํหนดชาํระคืน (นบัจาก

วนัท่ี 31 ธ.ค.2554) 
ปตท. ปตท.สผ. PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค. 
2555) 

30,307.60 21,796.32 100.80 450.00 -- 716.22 52.30 58.41 678.12 422.28 200.00 54,782.04 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 29,128.99 5,033.15 100.80 450.00 1,267.66 716.22 57.05 130.81 678.13 565.21 225.00 38,353.01 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 96,139.99 53,303.62 176.40 1,350.00 6,616.46 1,987.00 110.94 392.44 2,034.37 1,695.62 825.00 164,631.85 

เกิน 5 ปี 87,576.70 32,612.13 -- 2,300.00 -- 5,589.96 190.18 270.59 2,705.54 2,684.73 -- 133,929.84 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

หมายเหตุ : ไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจาํนวน 706 ลา้นบาท 

เงินกูย้มื (รวมเงินกู ้หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2554 ประกอบดว้ยเงินกูย้มืสกลุเงินบาทและสกลุเงินต่างประเทศ ดงัน้ี 

             หน่วย : ลา้นบาท 
เงินกูย้มืระยะยาว ปตท. ปตท.สผ. PTTNGD EnCo PTTI TTM(T) TTM(M) DCAP PTTAC HMC PTTPL รวม 

สกลุเงินบาท 170,815.96 49,014.09 378.00 4,550.00 -- -- -- 852.25 -- 2,746.07 1,250.00 229,606.38 

สกลุเงินต่างประเทศ 72,337.32 63,731.13 -- -- 7,884.12 9,009.40 410.47 -- 6,096.16 2,621.77 -- 162,090.36 

รวม 243,153.28 112,745.22 378.00 4,550.00 7,884.12 9,009.40 410.47 852.25 6,096.16 5,367.84 1,250.00 391,696.74 

สัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกุล
ต่างประเทศต่อยอดเงินกู ้
ระยะยาวทั้งหมด (%) 

29.75% 56.53% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 48.84% 0.00% 41.38% 

ทั้งน้ี เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 10,206 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 25,959 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.6 สาเหตุหลกัจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 23,323 ลา้นบาท จากโครงการ แคนาดา ออยล ์แซนด ์เคเคดี ของ ปตท.สผ. 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวนรวม 643,949 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2553 จาํนวน 86,535 
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.5 เน่ืองจากกาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 74,154 ลา้นบาท จากผลประกอบการประจาํปี 2554 ของ ปตท. และ
บริษทัยอ่ย จาํนวน 105,296 ลา้นบาท   ในขณะท่ีมีเงินปันผลจ่าย สาํหรับผลประกอบการ H2/2553 และ H1/2554 จาํนวน 32,793 
ลา้นบาท  

ปตท. มีการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปตท. และ
พนกังานบริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ (ESOP Scheme) ใน
เดือนมีนาคม  มิถุนายนและกนัยายน  ซ่ึงส่งผลใหทุ้นท่ีออกและชาํระแลว้เพ่ิมข้ึน 72.58 ลา้นบาท (7,257,600 หุน้) และมีส่วนเกิน
มูลคา่หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน 1,625.70 ลา้นบาท โดยท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีออกและเสนอขายของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี  1 กนัยายน 2548 และ 29 กนัยายน 2549 ไดห้มดอายแุลว้ โดยมียอดคงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิได้
แลว้จาํนวน  0.59 และ 0.35  ลา้นหน่วย ตามลาํดบั   
 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท. และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจาํนวน 
19,669 ลา้นบาท โดย ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิตน้งวดท่ียกมาจากปี 2553 จาํนวน 135,801 ลา้นบาท เป็นผลใหเ้งินสด
สุทธิปลายงวดคงเหลือเท่ากบั 116,132 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดงัน้ี 

 
จาํนวน (ลา้นบาท)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 177,550                 
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (160,454)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (45,423)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,489
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7,169
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหวา่งงวด-สุทธิ (19,669)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 135,801
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายงวด 116,132
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11.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ 

ณ 31 ธนัวาคม 2554 ปตท. มีภาระในการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม รายละเอียด ดงัน้ี 

                   หน่วย : ลา้น 

   ใหค้วามสนบัสนุนแลว้  
 

ยงัไม่ไดใ้ห้
ความ

สนบัสนุน 

บริษทั  
สกลุเงิน 

วงเงิน ยอดเงินกู้
คา้งชาํระ 

การขยาย
วงเงิน
สินเช่ือ

ทางการคา้ 

อ่ืนๆ 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้นอ้ยกวา่ 100% 

บริษทั พีทีที โกบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
(PTTGC) 

บาท 5,807.69 4,823.82 - - - 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ไทย) จาํกดั (TTM(T)) เหรียญสหรัฐ 187.50 - - - 187.50 

 เหรียญสหรัฐ 16.91/1 - - - 16.91 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย(มาเลเซีย)จาํกดั(TTM(M)) เหรียญสหรัฐ 12.95 - - - 12.95 

บริษทั เอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ จาํกดั (EnCo) บาท 1,250 580 - - - 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จาํกดั (PTTAC) เหรียญสหรัฐ 220.34/2 - - 26.34 194 

บริษทั บางปะอินโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั (BIC) บาท 1,248.50/3 - - - 1,248.50 

รวม เหรียญสหรัฐ 437.70 - - 26.34 411.36 

บาท 8,306.19 5,403.82 - - 1,248.50 

บริษทัในกลุ่ม ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุน้ 100% 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) บาท 23,408 23,408 - - - 

บริษทั ปตท.ธุรกิจคา้ปลีก จาํกดั (PTTRB) บาท 4,900 4,691.97 - - - 

บริษทั พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (PTT INTER) เหรียญสหรัฐ 724.50/4 708.31 - - 16.19 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จาํกดั (CHPP) บาท 540 480 - -  

บริษทั พีทีที แทงค ์เทอร์มินลั จาํกดั (PTT TANK) บาท 2,700 1,750.10 - - 949.9 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั (PTTT) บาท 37.175/ 37.17 - - - 

รวม 
เหรียญสหรัฐ 724.50 708.31 - - 16.19 

บาท 31,585.17 30,367.24 - - 949.90 

การขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) เหรียญสหรัฐ 100 - 99.81 - 0.19 

รวม 
เหรียญสหรัฐ      1,262.20         708.31           99.81       26.34           427.74  

บาท 39,891.36 35,771.06 - - 2,198.40 

 
/1 ตามหนงัสือ Construction Cost Undertaking ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2553 ระหวา่ง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ท่ีกาํหนดให ้ปตท. และเปโตรนาส

ในฐานะผูถื้อหุน้ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินตามสดัส่วนการถือหุน้ 50 : 50 ในกรณีท่ี  TTM(T) ไม่สามารถชาํระค่า Claims ท่ีผูรั้บเหมาก่อสร้าง
โครงการเรียกเก็บได้ (วงเงิน 16.91 ลา้นเหรียญสหรัฐฯเป็นตวัเลขประมาณการ) และสัญญาจะส้ินสุดเม่ือ TTM(T) ชาํระค่า Claims กบั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างแลว้เสร็จ  
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/2   ตามสญัญาการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน (Sponsor Support Agreement : SSA) เพื่อการกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งให ้การสนบัสนุน 
ช่วงการก่อสร้าง คิดเป็นภาระของผูถื้อหุน้สูงสุดเท่ากบัสดัส่วนการถือหุน้ของยอดหน้ีคงคา้ง คิดเป็นวงเงิน 194 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และประมาณการ 
Cost Overrun Support (COS) ในส่วนท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนตามสดัส่วนการถือหุน้อีก 26.34 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

/3   ปตท.ไดเ้ขา้ร่วมทุนใน BIC เม่ือ 18 สิงหาคม 2554   ทาํใหมี้ภาระตามสญัญา SSA  เพื่อการกูเ้งิน Project Financing ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งให ้การสนบัสนุน 
ช่วงการก่อสร้าง (COS)  คิดเป็นภาระของ ปตท.สูงสุดเท่ากบัสดัส่วนการถือหุน้ของยอดหน้ีคงคา้ง คิดเป็นวงเงิน 1,248.50 ลา้นบาท  

/4  ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTI ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 วงเงินกู ้724.50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพื่อ
นาํไปจ่ายชาํระคืนเงินกูต้ามสญัญาฉบบัเดิม ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2552 และเพือ่ใชเ้ป็นดอกเบ้ียจ่ายจากสญัญากูย้มืเงินฉบบัน้ีในช่วงท่ีผูกู้ย้งัไม่มีรายได ้
โดย ปตท. จะจ่ายเงินกูเ้ป็นเงินสกลุบาท และ PTTI จะชาํระดอกเบ้ียและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนด   

5/  ตามสญัญาเงินกูจ้ากผูถื้อหุน้ (Shareholder loan) ระหวา่ง ปตท. และบริษทั PTTT ลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 วงเงินกู ้7.42 ลา้นหยวน เพื่อนาํไปใชเ้ป็น

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ของสาํนกังานตวัแทนท่ีประเทศจีน โดย PTTT จะชาํระดอกเบ้ียและเงินกูเ้ป็นเงินสกลุเหรียญสหรัฐโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีกาํหนด   
 

      ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 
ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู ้และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง ปตท. มี
ความเช่ือวา่นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งใหก้บับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้
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11.4   แผนการลงทุนในอนาคต 

 ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2555-2559) เป็นเงินรวมประมาณ 357,996 ลา้นบาท โดยมีสรุป
รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 
ธุรกิจ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 
ก๊าซธรรมชาติ 27,163  31,831  35,812  16,653  7,611  119,070  
นํ้ามนั 4,647  9,861  11,115  16,376  7,096  49,095  
ร่วมทุน   55,492  41,279  32,383  26,880  23,134  179,168  
สาํนกังานใหญ่ และอ่ืนๆ 4,165 2,513  2,203  1,239  543  10,663  
รวม 91,467  85,484  81,513  61,148  38,384  357,996  
หมายเหตุ: แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2554-2558) ไม่รวมงบสาํรอง  

 
คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติอนุมติัแผนการลงทุนใน 5 ปี (ปี 2555 – 2559) ทั้งน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็น

การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีโครงการหลกัประกอบดว้ย โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 4 บนบก โครงการ
ก่อสร้างโรงแยกก๊าซฯ โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เพ่ือนาํส่งก๊าซฯ ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับเงินลงทุนในธุรกิจร่วมทุนเป็นเงินลงทุน
ในบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั บริษทั ปตท. กรีนเอน็เนอร์ยี ่จาํกดั และการลงทุนธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ เป็นตน้ 

แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดวา่จะนาํมาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 
รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทั้งน้ีแผนการลงทุนขา้งตน้เป็นแผนการลงทุนของ ปตท.เท่านั้น ไม่รวมแผนการ
ลงทุนของบริษทัในเครือ อน่ึง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทัในเครือหลกัไดน้าํเสนอในหวัขอ้ 3 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
ของแต่ละธุรกิจ 

 

11.5 โครงการหลกัในอนาคตของ ปตท. 

11.5.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2550 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.)   
ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
จาํนวน 14 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 
165,077 ลา้นบาท  

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2553 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตอ้งการไฟฟ้ามีการ
ขยายตวัท่ีลดลงตามวิกฤติเศรษฐกิจ จากอตัราการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.6 ต่อปี ตามแผน PDP 2007 ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 
2 เป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปีตามแผน PDP 2010 อยา่งไรกต็าม แผน PDP 2010 ยงัมีนโยบายในการสนบัสนุนการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพผา่นโรงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration  ทาํให ้ ปตท. จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนรายละเอียดแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซ
ธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้ โดย ปตท. ไดด้าํเนินการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือรองรับการจดัหาก๊าซธรรมชาติ
เพ่ิมเติมจากสหภาพพม่า และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัส่วนภมิูภาคเพ่ือรองรับการจดัส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัโรงไฟฟ้า SPP   
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ทั้งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) ไดรั้บอนุมติัจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาํนวน 16 โครงการ 
ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 199,672 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ระยะ และการเพ่ิมการลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเลโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

โครงการในระยะที ่1   

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
รับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพพม่า สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใตข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 24 น้ิว เป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย ท่ีอาํเภอไทรนอ้ย 
ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ระบบท่อ
ส่งก๊าซฯ จากไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใตก่้อสร้างแลว้เสร็จ และเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติได้
ในปี 2552 และไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 ตามลาํดบั โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัสาํรองท่ีเขตปฏิบติัการระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพและความยดืหยุน่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าไปยงั
ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในส่วนกลาง ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินงานเม่ือตน้เดือนพฤษภาคม 2549 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) โครงการแลว้เสร็จเม่ือตน้ปี 2551 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงัจงัหวดั
ระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,900 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัในทะเล ซ่ึงก่อสร้างแลว้
เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือตน้ปี 2550 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ 
พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ
วนั โครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือตน้ปี 2551 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบน
บกท่ีสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 400 
ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1,200 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดัน 
บนบก ซ่ึงโครงการแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้ั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 

โครงการระยะที่ 2 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์เป็น
ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั  ซ่ึง
โครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 
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 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด ซ่ึงหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 บนบก ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ และ
เร่ิมดาํเนินการเม่ือตน้ปี 2550 สําหรับหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล คาดวา่จะแลว้
เสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2555 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 น้ิว  จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั TTM 
อาํเภอจะนะ  ไปยงัโรงไฟฟ้าจะนะ อาํเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา  เป็นระยะประมาณ 8 กิโลเมตร  มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 280 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงโครงการไดเ้ร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดเ้ม่ือส้ินปี 2550 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัระหวา่งทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวงันอ้ยของท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยงัราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-
พระนครใต/้พระนครเหนือ   

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอแก่งคอย 
จงัหวดัสระบุรี (โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4) เป็นระยะประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสามารถใน
การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี ปตท. ไดเ้ร่ิมดาํเนินโครงการในส่วนของระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีเช่ือมระหวา่ง LNG Receiving Terminal กบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัระยอง ระยะทาง
ประมาณ 13 กม. แลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติเม่ือเดือนกรกฎาคม 2554  สําหรับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หลกั (ระยอง – แก่งคอย) คาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2556   

โครงการในระยะที ่3 

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนับนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซ
ธรรมชาติระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ังตะวนัตก  

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 28 น้ิว  จากชายแดนไทยสหภาพพม่า ไปยงัอาํเภอ
ทองผาภูมิ  จงัหวดักาญจนบุรี  เป็นระยะประมาณ 1 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 
280 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณประมาณกลางปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 28 น้ิว  จากอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี    ไปยงั
จงัหวดันครราชสีมา เป็นระยะประมาณ 150 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 320 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2557 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 28 น้ิว  จากอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
ไปยงัจงัหวดันครสวรรค ์ เป็นระยะประมาณ 210 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 
ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  วนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2557 

การเพิม่การลงทุนในระบบท่อเช่ือมในทะเล 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 18 น้ิว จากแหล่งผลิตอาทิตยเ์หนือส่วนเพิ่ม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 150 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2551 
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 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตเชฟรอนส่วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 45 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 330 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงโครงการดงักล่าวแลว้เสร็จเม่ือปลายปี 2554 

 โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเช่ือมในทะเล 24 น้ิว จากแหล่งผลิตบงกชใตส่้วนเพ่ิม มายงัระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 350 ลา้น
ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. (รวมท่อส่งก๊าซฯจากแหล่งนํ้าพอง) จาก 3,680 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554) เพ่ิมเป็น 7,680 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย
โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 มีมติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย - แก่งคอย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งอาทิตย ์FPSO มายงัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไป
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2550 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) เม่ือวนัท่ี 2 
เมษายน 2551 ตามลาํดบั 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดมี้มติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการลงทุนของ ปตท. อีกหลายโครงการ โดยรายละเอียด
โครงการและวนัท่ี BOI มีมติเห็นชอบ เป็นดงัน้ี 

 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน  (เห็นชอบเม่ือ 17 ตุลาคม 2548) 

 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6  (เห็นชอบเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2550) 

 โครงการผลิตโรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมเพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า สาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก (เห็นชอบ
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม  2550) 

 

11.5.2 การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับพระราชบัญญัตกิารประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคบัแลว้ตั้ งแต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 2550  
โดย ปตท. เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ  ประกอบดว้ย ใบอนุญาตการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผา่นระบบ
ส่งก๊าซธรรมชาติ  ใบอนุญาตการจดัหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตการคา้ปลีกก๊าซธรรมชาติผา่นระบบจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ และกิจการไฟฟ้า ประกอบดว้ย ใบอนุญาตผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าสาํหรับโรงกลัน่นํ้ ามนับางจาก  กิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
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ใชเ้องในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชเ้องตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ การ
ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าของ ปตท. ถูกกาํกบัโดย คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน ภายใต ้พระราชบญัญติั  การ
ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2552 และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
(ฉบบัท่ี 2) ไม่ใชบ้งัคบักบัการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกต่อไป 

 

11.5.3 โครงการก๊าซธรรมชาตสํิาหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV)   

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 
จากราคานํ้ ามนัดิบและนํ้ ามนัสําเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุน
ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ ท่ีสนบัสนุนใหใ้ชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV มา
ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหก้บัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยายตลาด 
NGV อยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ี ปตท. ยงัพฒันาการใช ้ NGV ในโครงการทดลองพฒันาก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากมูลสัตวเ์พ่ือการคมนาคมจงัหวดั
เชียงใหม่ ขนาดกาํลงัก๊าซชีวภาพอดัหรือ Compressed Bio Methane Gas (CBG) 6 ตนั/วนั คาดวา่จะก่อสร้างแลว้เสร็จและสามารถ
ดาํเนินงานเชิงพาณิชยไ์ดป้ระมาณไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 และโครงการปรับปรุงสถานี CNG ใหเ้ป็นสถานี LCNG (Liquid to 
Compressed Natural Gas Station) ณ สถานีบริการ NGV สาขาสารภี จ. เชียงใหม่ เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งในพ้ืนท่ีห่างไกลจากแนว
ท่อก๊าซธรรมชาติโดยรับ LNG (Liquefied Natural Gas) จากโรงงานผลิต LNG จงัหวดัสุโขทยั ไดด้าํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและ
เร่ิมใชง้านในไตรมาสท่ี  4  ปี  2554 โดยมียอดจาํหน่าย NGV ประมาณ 8 ตนั/วนั 
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11.6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

         บริษทัและบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ สาํนกังานการตรวจเงิน
แผน่ดิน (สตง.) และสาํนกังานสอบบญัชีอ่ืนๆ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 51,948,042 บาท  (หา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนส่ี
หม่ืนแปดพนัส่ีสิบสองบาท) 

 2. ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 

       บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํ Letter of Comfort เพ่ือประกอบการ
ออกหนงัสือช้ีชวนในการจดัจาํหน่ายหุ้นกูข้องบริษทัให้แก่ สาํนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสํานกังานสอบบญัชีอ่ืนๆ   
ในรอบปีท่ีผา่นมา ปตท. ไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ 
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ส่วนที ่2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั  บริษทัขอรับรอง

วา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นางณิชชา จิรเมธธนกิจ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นางณิชชา จิรเมธธนกิจ กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

   

ผู้รับมอบอาํนาจ   

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ผูจ้ดัการฝ่ายผูล้งทุนสัมพนัธ์  
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สิทธิพงศ์ 
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 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล        

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.Sc. (Mechanical Engineering),  

 Oregon State University, U.S.A. 

 Ph.D. (Mechanical Engineering),  

 Oregon State University, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 47 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร

 ระดบัสงู รุ่นที่ 4 (วตท.4)     

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร RCP  21/2009 

2541 - 2543 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและทรัพย์สิน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2544 - 2546 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2546 - 2553 รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 

2553 - ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ  บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ผู้ อํานวยการสํานกัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ 
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เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจลุสิงห์ 

วสนัตสิงห์ 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

 ประธาน

 กรรมการ 

 ตรวจสอบ 
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 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม)    
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมาย 
 แห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 Master of Comparative Law (MCL.) 
 University of Illinois, U.S.A.  
 นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

 มหาวิทยาลยัโยนก 
 
ประวัตกิารอบรม 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.388) 

 สถาบนัพระปกเกล้า หลกัสตูรการปกครอง 

 ในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู 

 (ปปร.8) 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 5 (วตท.5) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หลกัสตูร   DCP 35/2003 , FND 7/2003 ,  
 UFS 1/2006 ,  ACP 17/2007 , Refresher 

 Course DCP 1/2008 

2548 - 2552 รองอยัการสงูสดุ สํานกังานอยัการสงูสดุ 

2552 - ปัจจบุนั อยัการสงูสดุ สํานกังานอยัการสงูสดุ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวชัรกิติ 

วชัโรทยั 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

  ประธาน

 กรรมการ 

 สรรหา 

 

 กรรมการ 

 กํากบัดแูล 

 กิจการที่ดี 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 M.P.A. (Master of Public Administration), 

 Roosevelt University, IL.,  U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ 

 ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชนและ 

 การเมือง วปม. รุ่นที่ 4 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหาร 

 ระดบัสงู รุ่นที่ 9 (วตท.9) 

 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

 ภาครัฐ (PDI) หลกัสตูร “กํากบัดแูลกิจการสําหรับ 

 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 

 และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5 

 วิทยาลยัการยตุิธรรม สํานกังานศาลยตุิธรรม 

 หลกัสตูรนกับริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 

 (บยส.) รุ่นที่ 15 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DCP 121/2009 

2544 - 2550 ผู้ ช่วยเลขาธิการพระราชวงัฝ่ายที่ประทบั สํานกัพระราชวงั 

2550 - ปัจจบุนั กรมวงัผู้ ใหญ่ สํานกัพระราชวงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี   ประธานกรรมการสรรหา 

 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท กฤษดามหานคร จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 คณะกรรมการดําเนินการจดังานกาชาด สภากาชาดไทย 

 อปุนายกสมาคมนกัเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โรงเรียนราชวินิตประถม 

 นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนราชวินิตประถม 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 

 ที่ปรึกษา ธนาคารออมสิน 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

 ประธาน

 กรรมการ 

 กําหนด 

   คา่ตอบแทน 

 

 กรรมการ 

 ตรวจสอบ 

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 เศรษฐศาสตรบณัฑิต  

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 M.A. Development Economics, 

 Williams College, U.S.A. 

 

ประวัตกิารอบรม 

 นกับริหารระดบัสงู ก.พ. รุ่นที่ 35 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 46 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DAP 51/2006 , DCP 97/2007 , 

  ACP 22/2008 

  

2543 - 2546 ผู้ ช่วยเลขาธิการ สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2546 - 2547 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2547 - 2553 รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

2553 - ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน)         
  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
        - 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจ หอการค้าไทย 
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 กรรมการสภาการศกึษาผู้ทรงคณุวฒุิของโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 คณะกรรมการชดเชยภาษีสินค้าสง่ออก 
 คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุพล 

นิติไกรพจน์ 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

 ประธาน

 กรรมการ 

 กํากบัดแูล 

 กิจการที่ดี 

51 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เนติบณัฑิตไทย สมยัที่ 35 สํานกัศกึษาอบรม 

 กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  Diplôme d’ études  approfondies (D.E.A.) 

 de droit public มหาวิทยาลยั Strasbourg III 

 ประเทศฝรั่งเศส 

 Doctorat de I’ Universite Robert Schuman de 

 Strasbourg (mention treshonorable) 

 มหาวิทยาลยั Robert Schuman ประเทศฝรั่งเศส 

 
ประวัตกิารอบรม 

 ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูร 

 “การกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่น” 

 ณ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ 

 กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ

 ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

 (ปรอ.) รุ่นที่ 23 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร DCP 102/2008 , RCP 25/2011 

2542 - 2544 หวัหน้าภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2544 - 2547 คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

2547 - 2553 อธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 - ปัจจบุนั อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

    

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
        - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัรังสิต 

 กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรรมการพฒันากฎหมาย 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการกระจายอํานาจ สํานกันายกรัฐมนตรี 

 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิสภาการศกึษา 

 ที่ปรึกษาพิเศษสํานกังานศาลปกครอง 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไกรฤทธิ์ 

อชุกุานนท์ชยั 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

 กรรมการ 

 ตรวจสอบ 
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 วิทยาศาสตรบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.B.A. (Banking and Finance), North Texas 

 State University, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร DCP 59/2005 , RCP 16/2007 

2546 - 2548 กรรมการ การประปาส่วนภมูิภาค 

2547 - 2548 กรรมการ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั 

(มหาชน) 

2548 - 2549 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2554 กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2554 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ     บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
   ประธานกรรมการ กลุม่บริษัท วี.กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการกบันโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางเบญจา 

หลยุเจริญ 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 กําหนดคา่ 

 ตอบแทน 

58 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Middle Management Professional 

 Development Revenue Canada 

 EDI Taxation Technology 

 สําหรับผู้บริหารระดบักลาง กรมสรรพากร 

 (Australia and New Zealand) 

 Strategic Thinking and Executive Action, 

 Kellogg School of Management, U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรการ 

    ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  

    (วปรอ.4616) 

 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

 ภาครัฐ (PDI) หลกัสตูร “กํากบัดแูลกิจการสําหรับ 

 กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 

 และองค์การมหาชน” 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 8 (วตท.8) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DCP 75/2006 , ACP 27/2009,  

    SFE 7/2010, RCP 23/2010 

2546 - 2547 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

2547 - 2548 ที่ปรึกษาด้านพฒันาฐานภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

2548 - 2551 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 

2551 - 2554 รองปลดักระทรวง 

หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านทรัพย์สิน 

กระทรวงการคลงั 

2554 - ปัจจบุนั อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการ  บริษัท กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
      - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   สํานกังานสลากกินแบง่รัฐบาล 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไกรฤทธิ์ 

นิลคหูา 

 

 กรรมการ 

 

 กรรมการ 

 กําหนด 

 คา่ตอบแทน 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico  

    Institute of Mining and Technology, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 48 

 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 8 (วตท.8) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  UFS 6/2006 , DAP 53/2006 ,  

  ACP 24/2008 , R-SS 1/2009 

2546 - 2548 รองอธิบดี กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

2548 - 2551 อธิบดี กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 

2551 - 2552 รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 

2552 - ปัจจบุนั อธิบดี กรมพฒันาพลงังานทดแทน 

และอนรุักษ์พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวรุณเทพ 

วชัราภรณ์ 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 

 

 กรรมการ 

 กํากบัดแูล 

    กิจการที่ดี 

43 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (สาขาการตลาด) 
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
 Master of Science in Information System 
 (MIS), Engineering School, George 
 Washington University, U.S.A. 

 

2549 - 2550 ผู้ อํานวยการสํานกังานการตลาด 

และผลิตภณัฑ์ One-2-Call 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการผู้จดัการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จํากดั 

2551 - 2553 ผู้ อํานวยการสํานกังานขาย 

กลุม่ลกูค้าองค์กร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2554 ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ 

สว่นงานขายกลุม่ลกูค้าองค์กร 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ 

สํานกัรองประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   กรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
     - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
     - 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมนตรี 

โสตางกรู 

 

 กรรมการ 

    อิสระ 

49 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.B.A. Northrop University, Los  Angeles,  

    California, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 
 หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 9 (วตท.9) 

2551-2552 กรรมการบริหาร สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 

2551 - 2553 กรรมการ สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

2551 - 2554 กรรมการบริหาร การประปาส่วนภมูิภาค 

2551 - 2554 กรรมการ การเคหะแห่งชาติ 

2535 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ Prestige Direct  Marketing Co.,Ltd. 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ บริษัท เอ็มพิคเจอร์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษัท Media Shaker Co.,Ltd. 

 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั  

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ กองทนุเพื่อป้องการการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่นภายใต้โครงการสายใยรัก 

 แห่งครอบครัว ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 

 ที่ปรึกษา โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

 สยามมกฎุราชกมุาร 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พล.อ.วรวฒัน์ 

อินทรทตั 

 

 กรรมการ 

    อิสระ 

 

62 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 

 โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า รุ่นที่ 21 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกบัสถาบนัป้องกนั

 ประเทศ (สปท.6) 

 
ประวัตกิารอบรม 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การบริหารทรัพยากรในการป้องกนัประเทศ

 สหรัฐอเมริกา 

2545 ฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม 

2547 รองผู้บญัชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

2548 ผู้ ช่วยหวัหน้าฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม 

2551 ผู้ทรงคณุวฒุิพิเศษ กองทพับก 

2551 เลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท ย ูเพลส จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ที่ปรึกษาผู้ อํานวยการสถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

 ประธานกรรมการบริหารสถานีวิทยยุานเกราะ FM 89 Mhz. 

 ที่ปรึกษาเลขานกุารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลเอกพฤณท์ 

สวุรรณทตั 

 

 กรรมการ

 อิสระ 

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วทบ.ทบ.) 

  โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า   

 
ประวัตกิารอบรม 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 สถาบนัป้องกนัประเทศ ปี 2547 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DCP 110/2008   

2543 - 2544 ผู้บงัคบัการกรมทหารราบที่ 1 

มหาดเลก็รักษาพระองค์ 

กระทรวงกลาโหม 

2545 - 2547 ผู้บญัชาการ มณฑลทหาบกที่ 11 กระทรวงกลาโหม 
2547 - 2549 ผู้บญัชาการ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม 
ปัจจบุนั หวัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั 

 
กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 13 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจิตรพงษ์ 

กว้างสขุสถิตย์ 

 

 กรรมการ 

62 0.000906 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)   

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.Eng. (Industrial Engineering), 

 Lamar University, Texas, U.S..A. 

  Doctor of Engineering Industrial, 

 Lamar University, Texas, U.S..A. 

 
ประวัตกิารอบรม 
 Stanford Executive Program, 

 Stanford University, U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 4212 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DCP 42/2004 , FND 9/004 , 

 RCC 10/2010 

2543 - 2546 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จํากดั (มหาชน) 

2546 - 2550 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธรุกิจสํารวจ 

ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

กลุม่ธรุกิจปิโตรเลียมขัน้ต้น และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการ    PTT International Company Limited 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   PTT International Company Limited  
 ประธานกรรมการ   Starits Asia Resources Ltd.  
 
กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 14 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือ

หุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสีหศกัดิ์ 

พวงเกตแุก้ว 

 

 กรรมการ 

 อิสระ 
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ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 รัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาความสมัพนัธ์ 

 ระหวา่งประเทศ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  Master of Arts (International Public Policy), 

 Johns Hopkins University, U.S.A. 

2545 อธิบดีกรมสารนิเทศ 

และโฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

2549 รองปลดักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

2550 เอกอคัรราชทตู ผู้แทนถาวรไทยประจําสํานกังาน

สหประชาชาติ และองค์การระหวา่งประเทศอื่นๆ 

ณ นครเจนีวา 

กระทรวงการตา่งประเทศ 

2554 - ปัจจบุนั ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอิสระ   บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 - 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 15 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายไพรินทร์ 

ชโูชติถาวร 

 

  กรรมการและ 

    เลขานกุาร 

    คณะกรรมการ 

     

  กรรมการ 

    สรรหา 

55 0.000217 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่)   

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Master of Engineering in Chemical 

 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 

 Japan 

 Doctor of Engineering in Chemical 

 Engineering, Tokyo Institution of Technology, 

 Japan 

 
ประวัตกิารอบรม 

 PTT Executive Leadership Program / 

 GE Crotonville U.S.A. 

 NIDA Executive Leadership Program 2007/ 

 Wharton University of Pennsylvania, U.S.A. 

 Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / 

 Massachusetts Institute Technology U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  DAP 24/2004 , DCP  51/2004 , 

 FND 14/2004 

2549 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
กลุม่ธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั 

2551 -  

ธ.ค. 2551 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั และ 

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั 

ม.ค. 2552 - 

มิ.ย. 2554 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2554 - 
ก.ย. 2554 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการกลุม่ธรุกิจ

ปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2554 - 
ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ  กรรมการสรรหา  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
 
กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการบริหาร ศนูย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดแุห่งชาติ (MTEC) 

 กรรมการบริหาร วิทยาลยัปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการบริหาร ศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานกังานพฒันา วิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 16 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเทวินทร์ 

วงศ์วานิช 

 

 ประธาน 
 เจ้าหน้าที่ 

 บริหาร 

 การเงิน 

53 0.000196 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี)   

 (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.S. (Chemical Engineering)  

 Rice University, U.S.A. 

 M.S. (Petroleum Engineering) 

 University of Houston, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Program for Global Leadership (PGL), 

 Harvard Business School, U.S.A. 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู 

 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 สําหรับผู้บริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่น 10 

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่ง

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 6 (วตท.6) 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูป้องกนั

 ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกสาร  (วปอ.) รุ่นที่ 22 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 หลกัสตูร  DCP 21/2002 , FSD 6/2009 , 

 RCC 13/2011 

  2547 - 2551 รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ปตท. สผ. ปฏิบตัิงาน 
ในตําแหน่งผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
พฒันาธรุกิจองค์กร  ปตท. 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรักษาการรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 - 
กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ประธานสมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 17 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิชยั 

พรกีรติวฒัน์ 

 

  ประธาน 

    เจ้าหน้าที่ 

    ปฏิบตัิการ 

    กลุม่ธรุกิจ 

    ปิโตรเลียม 

    ขัน้ต้นและ 

    ก๊าซธรรมชาติ 

58 0.000195 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ปริญญาโทการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Asean Executive Program (AEP), 

GE  Management Development Institute 

 Senior Executive Program (SEP), 

สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่ง 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 

The Wharton School, University of 

Pennsylvania, U.S.A. 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสตูร  DCP 111/2008 

2545 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารโครงการ  

กลุม่ธรุกิจสํารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ปตท. 

ปฏิบตัิงานในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากดั 

2552 - 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

 

2554 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ

กลุม่ธรุกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากดั 

 กรรมการ PTT  FLNG  Limited   
 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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หน้าที่ 18 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายณฐัชาติ 

จารุจินดา 

 

 ประธาน 

 เจ้าหน้าที่ 

 ปฏิบตัิการ 

 กลุม่ธรุกิจ 

 ปิโตรเลียม 

 ขัน้ปลาย 
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0.000061 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 M.B.A. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Program for Global Leadership (PGL), 

 Harvard Business School, U.S.A. 

 Oxford Energy Seminar, UK 

 Break Through Program for Senior 

 Executives (BPSE), IMD Stitute, Switzerland 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรป้องกนั

 ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  DCP 129/2010 

2547 - 2548 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จดัหา 

และจดัสง่ปิโตรเลียม 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2548 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ธรุกิจก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2552 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์องค์กร บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการกลุม่ปิโตรเลียม 

ขัน้ปลาย 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ     บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ     บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 กรรมการ     บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
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หน้าที่ 19 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสพุฒันพงษ์ 

พนัธ์มีเชาว์ 

 

  รองกรรมการ 

    ผู้จดัการใหญ่ 

    กลยทุธ์ 

    องค์กร 

     

52 0.000035 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธรุกิจ 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 
 Advance Management Program, 

 INSEAD University, France 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.50) และ (ปรอ.20) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  DCP 131/2010 

2538 - 2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 

2549 - 2551 กรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธรุกิจ 

และผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายงานกลยทุธ์องค์กร 

บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั  

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลยทุธ์องค์กร บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 กรรมการ  Xayaburi Power Co., Ltd (XPCL) 

 กรรมการ  Sakari Resources Limited (SAR) 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 20 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติพนัธ์ 

เทพปฏิมากรณ์ 

 

 รองกรรมการ

 ผู้จดัการใหญ่ 

 ทรัพยากร 

    บคุคลและ 

    ศกัยภาพ

 องค์กร 
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0.000029 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั 

 รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ)  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัตกิารอบรม 
 Strategic Human Resource  Management, 

 Harvard University, U.S.A. 

 NIDA - Wharton Executive Leaders Program, 

 The Wharton School, University of 

 Pennsylvania, U.S.A. 

 Senior Executive Program ( SEP ), 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 The Institute of Directors Association (IOD) 

 DCP 138/2010 

2544 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาองค์กร สํานกังานใหญ่  บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2546 - 2547 ผู้จดัการฝ่ายนโยบายทรัพยากรบคุคล  
สํานกังานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2547 - 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบคุคลองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทรัพยากรบคุคล 
และศกัยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
   กรรมการ   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
   ประธานกรรมการ   บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ จํากดั 

   กรรมการ   บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั  
 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 21 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพีระพงษ์ 

อจัฉริยชีวิน 

 

 รองกรรมการ 

   ผู้จดัการใหญ่ 

   หน่วยธรุกิจ 

   ก๊าซธรรมชาติ 

59 0.000376 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ)  

 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (M.B.A.) 

 มหาวิทยาลยับรูพา 

 
ประวัตกิารอบรม 

2544 - 2546 ผู้จดัการฝ่ายระบบท่อจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2546 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

 

2552 - 2554 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

แยกก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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หน้าที่ 22 

 

 

 Senior Executive Program (SEP), 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Public Administration and Law for Executives, 

 สถาบนัพระปกเกล้า 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  DCP 80/2006 , UFS 2/2006 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ   บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จํากดั 

 กรรมการ   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 
  
 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรัญ 

รังคสิริ 

 

 รองกรรมการ 
 ผู้จดัการใหญ่ 

 หน่วยธรุกิจ 

54 0.000153 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (อตุสาหการ) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.S. Management, Polytech.Inst. of  NY., 

 U.S.A. 

 

2546 - 2548 ผู้จดัการฝ่าย สํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 ผู้จดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2551 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสงัคม 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การตลาดพาณิชย์และตา่งประเทศ 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
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 นํา้มนั ประวัตกิารอบรม 
 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 

 2009, The Wharton School, University of 

 Pennsylvania, U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร   CSP 8/2004 , DCP 61/2005 , 

 FND 19/2005 

2553 - 2554 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธรุกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จํากดั 

 กรรมการ  บริษัท ปตท. บริหารธรุกิจค้าปลีก  จํากดั (PTTRM) 

 กรรมการ  บริษัท ท่อสง่ปิโตรเลียม จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสกุฤตย์ 

สรุบถโสภณ 

 

 รองกรรมการ

 ผู้จดัการใหญ่ 

 หน่วยธรุกิจ 

53 
 

 

0.000007 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยหลกัสตูร 

2550 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการอํานวยการด้านธรุกิจ บริษัท ไทยออยล์. จํากดั  (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการอํานวยการด้านวางแผน 

กลยทุธ์และพฒันาธรุกิจ 

บริษัท ไทยออยล์.  จํากดั  (มหาชน) 

2552 - 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่แผนและ 

บริหารบริษัทในเครือหน่วยธรุกิจปิโตรเคมี 

และการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 
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 ปิโตรเคมี 

 และการกลัน่ 

 TLCA Executive Development Program 

 (EDP) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร  DCP 132/2010 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

หน่วยธรุกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 กรรมการ   บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
   กรรมการ   บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากดั 

   กรรมการ   บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

   กรรมการ   บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรากร 

กลุธรรม 

 

 รอง 

 กรรมการ 

57 0.000236 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาสขุาภิบาล) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.S. (Science) Civil Engineering University 

 of Missouri, U.S.A. 

2548 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง 
Supply and Planning Manager  

บริษัท อลัลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จํากดั 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง 
Deputy CEO-Supply Planning 

บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จํากดั (มหาชน) 
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    ผู้จดัการ ใหญ่ 

 หน่วยธรุกิจ 

 การค้า 

 ระหวา่ง 

 ประเทศ 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Leadership Program, IMD Institute 

 NIDA - Wharton Executive Leaders Program 

 The Wharton School, University of  

 Pennsylvania, U.S.A. 

2552 - 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จํากดั  (PTT International Trading PTD Ltd.) 

 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จํากดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอนนต์ 

สิริแสงทกัษิณ 

 

  ประธาน 

    เจ้าหน้าที่ 

59 0.000496 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา)  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 พาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาบณัฑิต  

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 - 2551 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

กลยทุธ์และพฒันาองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 

2551 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบตัิงานในตําแหน่ง 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
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    บริหาร 

    บริษัท ปตท. 

    สํารวจ 

 และผลิต 

 ปิโตรเลียม 

 จํากดั 

 (มหาชน) 

 รัฐประศาสนศาสตร์ ดษุฎีบณัฑิตย์กิตติมศกัดิ์ 

 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 
ประวัตกิารอบรม 

 Project Investment Appraisal and 

 Management and Global Leadership,  

 Harvard University, U.S.A. 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูรุ่นที่ 1 (วตท.1) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

  หลกัสตูร  DAP 52/2006 , LBP 1/2011 , 

 R-CAC 1/2011 

2553 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบตัิงาน Secondment ใน

ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการและเลขานกุาร   บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
     กรรมการ   บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 

     กรรมการ   PTT  FLNG  Limited 

     กรรมการ   PTTEP  FLNG  Holding Company Limited 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ที่ปรึกษาสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 

 กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-กมัพชูา 

 ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 2553 

 กรรมการสภาธรุกิจตลาดทนุไทย ปี 2552 - 2554 

 กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒุิของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวีรศกัดิ์ 

โฆสิตไพศาล 

 

57 0.000110 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล   

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2549 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงานในตําแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธรุกิจการค้า  
และกรรมการผู้จดัการ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน) 
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  ประธาน 

    เจ้าหน้าที่ 

    บริหาร  

    บริษัท พีทีที  

 โกลบอล 

 เคมิคอล 

 จํากดั 

    (มหาชน) 

 Master of Science (Mechanical Engineering),  

    Texas A&I University, U.S.A. 

 
ประวัตกิารอบรม 
 Top Executive Program in Commerce 

 and Trade (TEPCOT) 2/2009 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 11 (วตท.11) 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 หลกัสตูร  DCP 82/2006 , FND 30/2006 

2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงานในตําแหน่ง 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่ธรุกิจผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2551 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบตัิงานในตําแหน่ง 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     บริษัท วีนิไทย จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ     บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
 กรรมการ     บริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินอล จํากดั 
 กรรมการ     Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 กรรมการ     PTT Chemical Internation (Asia Pacific ROH) Limited 
 กรรมการ     PTT Chemical Internation Private Limited 
กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 ประธานกลุม่อตุสาหกรรมพลาสติก  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 กรรมการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานสถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายบวร 

วงศ์สินอดุม 

 

57 0.000042 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2548 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์และคณุภาพ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

2549 - 2550 รองกรรมการผู้จดัการปฏิบตัิการ 

และพาณิชยกิจ 

บริษัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จํากดั (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 28 

 

 

 กรรมการ 

 ผู้จดัการใหญ่ 

 บริษัท พีทีที 

 โกลบอล 

 เคมิคอล 

 จํากดั  

 (มหาชน) 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ประวัตกิารอบรม 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 

 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร  DAP 76/2008 

2550 - 2552 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท อลัลายแอนซ์รีไฟน์นิ่ง จํากดั 

2552 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 

ปฏิบตัิการ 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

2553 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.

ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท.
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ     บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 อปุนายกสมาคมว่ายนํา้แห่งประเทศไทย 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสรุงค์ 

บลูกลุ 

 

55 0.000414 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 
 Bachelor of Science Industrial Engineering 
 and Operations Research, Syracuse 

2548 - 2551 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
 

2551 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 29 

 

 

  ประธาน 

    เจ้าหน้าที่ 

    บริหาร 

    บริษัท 

    ไทยออยล์ 

    จํากดั  

   (มหาชน) 

 University, New York, U.S.A. 
 Master of Engineering Operations Research  
 and Industrial Engineering Cornell University, 
  New York, U.S.A. 
 Master of Business Administration,  
 Cornell University, New York, U.S.A. 
 
ประวัตกิารอบรม 
 PMD, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนัพระปกเกล้า 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ 
 ประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู  
 (ปปร.) รุ่นที่ 8 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่น 4919) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 10 (วตท.10) 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
 หลกัสตูร  DCP 121/2552 , R-SS 1/2011 

หน่วยธรุกิจการค้าระหวา่งประเทศ  

2552 - ปัจจบุนั 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. 
ปฏิบตัิงาน Secondment ในตําแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 
บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการและเลขานกุาร  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 ประธานกรรมการ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยเพาเวอร์ จํากดั 

 ประธานกรรมการ   บริษัท ไทยพาราไซรีน จํากดั 

 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยีโซลชูัน่ จํากดั 

 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากดั 

 กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากดั 

 กรรมการ  บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการอํานวยการ  สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสวุนนัท์ 59 0.000112 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 2544 - 2545 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 30 

 

 

ชาติอดุมพนัธ์ 

 

 กรรมการ 

 ผู้จดัการใหญ่ 

 บริษัท พีทีที 

 ฟีนอล จํากดั 

 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 วิศวกรรมปิโตรเลียม มหาวิทยาลยันิวเม็กซิโก 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ประวัตกิารอบรม 
 Tennessee Associates International :  
    Leadership Assessment Program 

 Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 14 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 

    มหาชน รุ่นที่ 5 สถาบนัพระปกเกล้า 

 

2545 - 2552 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน) 

2552 - 2554 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  ปตท.  ปฏิบตัิงาน  

Secondment  ในตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่  

บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 

Secondment ในตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 

 กรรมการ   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จํากดั 

 กรรมการ   บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท  

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
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หน้าที่ 31 

 

 

 

นายอธิคม 

เติบศิริ 

 

 กรรมการ    

    ผู้จดัการใหญ่ 

    บริษัท 

    ไออาร์พีซี   

    จํากดั  

    (มหาชน) 

49 
 

 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญาตรีด้านบริหารธรุกิจ สาขาบญัชี 

(วิชาเอกบญัชีต้นทนุและการบริหารทางการเงิน)  

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจ สาขาการเงินและ

การค้าระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยมระดบั High 

Distinction),  Amstrong University Berkeley, 

California U.S.A. 

 Doctoral Course in Human Resources 

Management  and Managerial Economics 

Golden Gate University, San Francisco, 

California, U.S.A. 

 Executive Education Program, Harvard 

Business School, Harvard University, U.S..A. 

 
ประวัตกิารอบรม 

 หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู  

 (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลยัป้องกนั 

 ราชอาณาจกัร 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 หลกัสตูร  DCP 125/2009 

2545 - 2550 รองผู้จดัการใหญ่แผนธรุกิจและการเงิน บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่แผนพาณิชย์และพฒันาธรุกิจ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายแผนธรุกิจองค์กร และ

รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุม่ธรุกิจท่าเรือ

และบริหารจดัการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปตท. ปฏิบตัิงาน 

Secondment ในตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการและเลขานกุาร บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 กรรมการ บริษัท ไทย เอ บี เอส จํากดั 

 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากดั 

 กรรมการ บริษัท นํา้มนั ไออาร์พีซี จํากดั 

 กรรมการ บริษัท ระยองอะเซททีลีน จํากดั 

 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จํากดั 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 รองประธานกลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2553-2555 

 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม วาระปี 2553-2555 

  

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) สัดส่วนการ ความสัมพนัธ์ คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 32 

 

ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิรัตน์ 

เอือ้นฤมิต 

 

 ผู้ ช่วย

 กรรมการ 

    ผู้จดัการ ใหญ่  

 การเงิน

 องค์กร 
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0.000089 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  Master of Business Administration, with  

     emphasis in Financial Management  

    Pennsylvania State University, Pennsylvania, 

 U.S.A.  

 

ประวัตกิารอบรม 
 Member, Beta Gamma Sigma (US National 

 Scholastic Honour Society in Business) 

 INSEAD Business School, Fontainebleau, 

 France Advance Management Programme 

 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นที่ 4 (วตท.4) 

 วิทยาลยัการยตุิธรรม 

 หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 

 รุ่นที่ 16 (บ.ย.ส.) 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสตูรความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 2 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

 หลกัสตูร  DCP รุ่นที่ 8 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 

 2548 - ม.ค. 2554 Deputy Managing Director - Finance Thai Oil Public Company Limited 

 ก.พ. 2554 - 

 ต.ค. 2554 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายบญัชี 

และการเงิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

ต.ค 2554-ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงิน

องค์กร 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 - 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
   กรรมการ   บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 

   กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จํากดั 

        กรรมการ  บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน)- 

 

กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั) 
 - 



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 
ณ 31 ธ.ค 54 

หน้าที่ 33 

 

 

 

ชื่อ - สกุล อายุ (ปี) 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์

ของครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

เวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา 

ประหารข้าศกึ 

 

 ผู้ ช่วย

 กรรมการ 

    ผู้จดัการ ใหญ่ 

 บญัชีองค์กร 
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0.000290 ไม่มี คุณวุฒกิารศึกษา 

 พาณิชยศาสตรบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ 

 และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกริก 

 M.B.A. (Business Administration),  

 Tarleton State University, U.S.A. 

ประวัตกิารอบรม 
 Canadian Petroleum Development Program, 

 Canadian Institute for Petroleum Industry 

 Development 

 Sasin Senior Executive Program (SEP 12), 

 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่ง 

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 Certificate of International Oil and Gas 

 Accounting, Professional Development 

 Institute University of North Texas, U.S.A. 

 Certificate of Completion CFO Certification 

 Program (CFO-รุ่น 2), สภาวิชาชีพบญัชี   

 ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 Certificate of NIDA-Wharton Executive 

 Leadership Program, Wharton University of 

 Pennsylvania 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร DCP 119/2009 

 

  ต.ค.44 - 31 พ.ค.49 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี สํานกังานใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 1 มิ.ย.49 - 30 พ.ค.49 ผู้จดัการฝ่าย ประจํารองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่การเงินและบญัชีองค์กร 

รักษาการ ผู้ ช่วยกรรมการ 

ผู้จดัการใหญ่บญัชีองค์กร  

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 1 ธ.ค.49 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บญัชีองค์กร สํานกังานใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบยีนฯ (ปัจจุบนั) 
 กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจาํกัด (ปัจจุบนั)  
 กรรมการ บริษัท PTT International Trading PTE. LTD. 

 

ตาํแหน่งงานพเิศษที่สาํคัญ (ปัจจุบนั)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการด้านการทําบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 ที่ปรึกษาสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในการพฒันาการทําบญัชีของรัฐวิสาหกิจ 

 ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล (IFRS)  
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PTT X / / / / / / / / / / / / / *0
/

// // // // // // // // // // // // // // // // //

กลุ่มสาํรวจฯ 1 บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) PTTEP x / / *0
/

2 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด PTTNGD

3 บริษัท พีทที ีแอลเอ็นจี จาํกัด PTTLNG x

4 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด CHPP

5 บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จาํกัด PTTCL

6 บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จาํกัด PTTRB

7 Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL

8 บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ย่ี จาํกัด PTTGE x

9 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด BSA

10 บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิง้ จาํกัด TLBC x

11 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกัด PTTPM /

12 บริษัท พีทที ีโพลีเมอร์โลจิสติกส์ จาํกัด PTTPL

13 บริษัท พีทที ีแท้งค์ เทอร์มินัล จาํกัด PTT TANK

Trading 14 บริษัท ปตท. ค้าสากล จาํกัด PTTT x /

15 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จาํกัด EnCo x

16 บริษัท พีทที ีอินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด PTTI x / / /

17 บริษัท พีทที ียูทลิิตี ้จาํกัด PTTUT x

18 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกัด TP x

19 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกัด IPT x

20 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด TTM-T

21 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกัด TTM-M

22 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกัด DCAP

23 บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกัด RPCL

24 บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จาํกัด B.Grimm BIP

25 บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จาํกัด NNEG

26 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด BIC

27 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด THAPPLINE /

28 บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด PA-Thai

29 บริษัท บริการเชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) BAFS /

30 บริษัท บริการนํา้มันอากาศยาน จาํกัด IPS

31 บริษัท ขนส่งนํา้มันทางท่อ จาํกัด FPT

32 บริษัท เวียดนามแอลพีจี จาํกัด VLPG

33 Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

34 Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd. PA-Huizhou

35 Petro Asia (Maoming) Co., Ltd PA-Maoming

36 Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA-Sanshui

37 บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล  จาํกัด (มหาชน) PTTGC / / */ 0/

38 บริษัท พีทที ีฟีนอล จาํกัด PPCL x / 0/ /

39 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด SPRC / / /

40 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) TOP / / */

41 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) BCP x / / /

42 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) IRPC / / / 0/

43 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จาํกัด HMC /

44 บริษัท พีทที ีอาซาฮี เคมิคอล จาํกัด PTTAC

45 บริษัท พีทที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด PTTME /

46 บริษัท พีทที ีเอ็มซีซี ไบโอเคม จาํกัด PMBC

47 บริษัท พีทที ีเอนเนอร์ย่ี โซลูช่ันส์ จากัด PTTES

48 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) TIP /

49 บริษัท พีทที ีไอซีท ีโซลูช่ันส์ จาํกัด PTTICT /

กลุม
ปิโตรเคมี

และการกล ั่น

1   :  สญัลักษณ์          X = ประธานกรรมการ      * = ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร      O  = กรรมการผูจั้ดการใหญ ่           /  = กรรมการ             //  =  ผูบ้รหิาร

บริษัท

ร่วม

และ

บริษัท

ที่

เกี่ยว

ข้อง

กลุ่มก๊าซ

กลุ่มนํา้มนั

กลุ่ม

ปิโตรเคมี

และการ

กลั่น

อื่นๆ

กลุ่มก๊าซ

อื่นๆ

การดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2554

หมายเหตุ

                                                           รายช่ือผู้บริหารฯ
                  รายช่ือบริษัท

บริษัท ปตท.จาํกัด (มหาชน)

กลุ่มนํา้มนั
บริษัท

ย่อย
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