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ส่วนที่ 1 

ขอ้มูลสรุป 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยการ

แปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2542   

ปตท. เป็นบรษิัทท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสาํคญั 

ในธุรกิจการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีใน

ประเทศไทย 

โครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกั และธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ธุรกิจหลกั ประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงทาํหน้าท่ีจดัหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แยกก๊าซธรรมชาติ และจดัจาํหน่าย สว่นการ

สาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติดาํเนินการโดยบริษัทยอ่ยของ ปตท. คือ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)  และมีการลงทุนในบริษัทในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซ

ธรรมชาติอีกดว้ย 

2. ธุรกิจน้ํามนั การดาํเนินธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั และการคา้สากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนําเขา้และการส่งออกผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและปิโตร

เคมี และมีการลงทุนในบรษิัทท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัน้ํามนัอีกดว้ย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีเป็นส่วนใหญ ่

รายไดข้อง ปตท. และบริษัทยอ่ย ท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสาํหรบัชว่งปี 2542-2544  ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้าก

การขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั ในทางกลบักนั ในงวดระยะเวลาดงักล่าว กาํไรก่อนหกัดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสือ่มราคา และ 

ค่าตดัจาํหน่าย สว่นใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดงัน้ี  

ผลิตภณัฑ/์บริการ ปี 2542 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2543 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2544/1 

 ลา้นบาท รอ้ยละ/2 ลา้นบาท รอ้ยละ/2 ลา้นบาท รอ้ยละ/2 

รายได ้       

1. ผลิตภณัฑก์๊าซ   72,890.02 31.6 103,509.11 27.9 139,484.18   36.9 

2. ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 157,872.48 68.4 267,945.68 72.1 238,417.65    63.1 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย/3       

1. กลุ่มธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ      24,373.31 89.7  37,921.48 90.0  45,077.38   89.6 

2. กลุ่มธุรกจิน้ํามนั        2,789.62 10.3     4,185.56 10.0    5,205.95   10.4 

ภาษีอากร /4        2,476.11      4,222.77        6,929.01  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ      (6,259.68)    12,279.52      21,564.64  

กาํไรสุทธิต่อหุน้       NA   NA               7.71  
/1 ปตท. จดัทาํขึ้น โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงนิงวด  9 เดอืน  (1 มกราคม-30 กันยายน 2544) ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกอบกบังบการ

เงินงวด 3 เดอืน (1 ตลุาคม–31 ธนัวาคม 2544) ของ ปตท. ซ่ึง งบการเงินทัง้สองงวดดงักลา่ว ตรวจสอบโดย สตง. แลว้ 
   /2    เป็นสดัส่วนระหวา่งผลิตภณัฑก๊์าซ กับผลิตภณัฑน์ํา้มัน เท่าน้ัน 

/3     จดัทาํโดย ปตท. ซ่ึงรวมรายการระหวา่งหน่วยธุรกิจ 
/4   ก่อนการแปลงสภาพ ปตท. จา่ยภาษีในรูปของเงินนาํส่งคลงั ซ่ึงหกัออกจากกาํไรสะสม โดยไม่เป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุน 

 นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัระดบั 

สากล และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรบัของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเน้นการดูแลสงัคม รวมทั้ง 

สิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและจรงิจงั 

 ณ 31 ธนัวาคม 2544  ปตท. บริษัทยอ่ย และกิจการรว่มคา้มีพนักงานรวมจาํนวน 3,868 คน 
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ส่วนที่ 2 

บริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์

ชื่อบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ ปตท.”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดาํเนินการอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองหรอืสนับสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งรว่มลงทุนในบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 

ท่ีตั้งสาํนักงานใหญ ่ : 555 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

เลขทะเบียนบริษัท  : บมจ. 671 

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

โทรศพัท ์ : 0-2537-2000 

โทรสาร : 0-2537-3498-9 
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1. ปัจจยัความเสี่ยง 

การลงทุนในหุน้สามญัของ ปตท. ผูล้งทุนควรพจิารณาปัจจยัความเสี่ยงหลกัๆอนัอาจจะเกิดข้ึนได ้ นอกเหนือจาก

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ีหรือเป็นความเสี่ยงท่ี 

ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.   

1.1 สญัญาซ้ือกา๊ซธรรมชาติทุกฉบบัมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay  

ในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดมี้การทาํสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสญัญาดงักล่าว 

ทุกฉบบัมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติรายปีขั้นตํา่ท่ี ปตท. จะตอ้งรบัซ้ือ โดยหากในปีสญัญาใด ปตท ไม่

สามารถรบัก๊าซธรรมชาติไดค้รบตามปริมาณขั้นตํา่ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา   ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ี

ไม่ไดร้บั(Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท. มีสิทธิรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้น้ันในปีต่อๆไป โดยไม่ตอ้งชาํระค่า 

ก๊าซธรรมชาติอีก (Make-Up)    

ปตท ไดช้าํระค่าก๊าซธรรมชาตใิหแ้ก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากนุในสหภาพเมียนมารต์าม

เงื่อนไข Take-or-Pay ท่ีเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2541 จนถงึปี 2544 เป็นจาํนวนเงนิรวม 36,265.8 ลา้นบาท โดยมีสาเหต ุ

เน่ืองจากความล่าชา้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าราชบรีุและโครงการท่อส่งก๊าซราชบรีุ-วงันอ้ยประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซ

ธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจากเกิดความตกตํ่าทางเศรษฐกจิ ทั้งน้ี คณะรฐัมนตรีไดมี้มติในเดือน กรกฎาคม 2543 ให ้ ปตท. 

ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าวตามเง่ือนไข Take-or-Pay ใหแ้ก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติ โดยการกูยื้มเงินหรือระดมทุนเพื่อชาํระ

ภาระ Take-or-Pay ก่อน รวมทั้งทาํหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการจดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบค่า

ดอกเบี้ ยท่ีเกิดข้ึนจากภาระ Take-or-Pay และกาํไรหรอืขาดทุนท่ีเกิดจากผลต่างของราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณท่ี 

ปตท. ไดช้าํระลว่งหน้าไปแลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรบัก๊าซธรรมชาติจริง โดย ปตท. รบัภาระรอ้ยละ 11.4   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รบัภาระรอ้ยละ 12.8 และสว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ

จะเป็นผูร้บัภาระ (ตามหลกัการท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ : ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) ทั้งน้ี อตัรา-

ดอกเบี้ ยของเงินกูยื้มเพื่อภาระ Take-or-Pay ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 อยูใ่นระหวา่งรอ้ยละ 3.485-8.745 

ต่อปี อยา่งไรก็ตาม ในปี 2544 ปตท.สามารถรบัก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาไดเ้กินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ท่ีตอ้งรบั 

(Make-up) มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติในปี 2541 ลดลงเป็นจาํนวน 191.8 ลา้นบาท ดงัน้ัน ยอดเงินจา่ย

ล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 36,073.96 ลา้นบาท ดงัปรากฏอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

จากประมาณการความตอ้งการและแนวโน้มราคาของก๊าซธรรมชาติ ปตท. คาดวา่จะสามารถรบัก๊าซธรรมชาติ 

จากแหล่งยาดานาและเยตากุนในส่วนของ Make Up ไดห้มดภายในปี 2553 และ 2549 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ปตท.  

อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติเพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจากภาระ Take-or-Pay และ 

เร่งรดัการรบัก๊าซธรรมชาติสว่นท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกวา่กาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่ 

• ปตท. จะตอ้งชาํระเงินค่าก๊าซธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนตามเง่ือนไข Take-or-Pay ในอนาคตอีกหรอืไม่ 

• ปตท. จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระลว่งหน้าไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใด หรือ 

ค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรใหก้บั กฟผ. และผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอื่นจะถูกชดเชยได้

ครบถว้นเม่ือใด 

• รฐับาลจะเปลี่ยนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดร้บัการชดเชยค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจาก

ภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรใหก้บั กฟผ. และผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอื่นหรอืไม่ 
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• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระลว่งหน้าไปแลว้ ในภายหน้า 

ไดห้รือไม่ หรือจะเกิดเหตุท่ีทาํใหก้ารส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารช์ะงกัหรอืหยุดลงหรือไม่ 

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดงัท่ีระบุขา้งตน้ หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนตามเง่ือนไข Take-or-Pay หรือปัญหา 

ทางการเงิน หรอืความสามารถในการรบัก๊าซธรรมชาติสว่นท่ีไดช้าํระไปแลว้ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ดงักล่าว อาจส่ง 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท. ได ้

1.2 การปรบัเปลี่ยนอตัราคา่ผ่านท่อและค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิ

ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นลูกคา้สว่นใหญน้ั่นอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของรฐับาล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผ่านท่อ โดยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ไดแ้ก่ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติบวกกบัค่าตอบแทนในการจดัหา

และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ สาํหรบัอตัราค่าผ่านท่อซ่ึงคาํนวณโดยอิงกบัประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของ

ลูกคา้น้ัน ประกอบดว้ย (1) ค่าบริการสว่นของตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) ซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการลงทุนและ

ค่าใชจ้่ายคงท่ีในการดาํเนินการซ่ึงมีการกาํหนดใหอ้ตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจน และ 

(2)  

ค่าบริการสว่นของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ซ่ึงคาํนวณจากค่าใชจ้า่ยผนัแปรของการขนส่งก๊าซธรรมชาติ  

ปัจจบุนั ปตท. เป็นผูเ้สนอขออนมุตัิสาํหรบัอตัราคา่ผ่านท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซ 

ธรรมชาติ โดยมคีณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) และสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

(“สพช.”) เป็นผูอ้นมุตัิโดยการหารือกบั กฟผ. 

หากสถานการเศรษฐกิจและสงัคมเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั รฐับาล และ/หรือ องคก์รกาํกบัดูแลอสิระท่ีจะ 

จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการพลงังาน อาจทบทวนอตัราค่าผ่านท่อ และ/หรือ ค่าตอบแทนในการจดัหาและ

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง ในอนาคต อตัราค่าผ่านท่อและค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติอาจมี

การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท. 

1.3 การปรบัโครงสรา้งกิจการกา๊ซธรรมชาต ิ

ในปี 2542 คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามมติของ กพช. เรื่องแนวทางการปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติ

ของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อมุ่งใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัหา

พลงังานใหก้บัผูบ้ริโภค โดยให ้ ปตท. ดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ออกจากกิจการจดัหาและจดัจาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในลกัษณะการแบ่งแยกตามบญัชี (Account Separation) รวมทั้งในลกัษณะการแบ่งแยกตาม

กฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ปี หลงัการนํา ปตท. เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยให ้

ปตท. จดัตั้งและถือหุน้ทั้งหมดในบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ได ้ และใหมี้การทาํสญัญาในการดาํเนินการ

ระหวา่งกิจการทั้งสอง เพื่อใหมี้การดาํเนินการท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้ รวมทั้งยงัมีการกาํหนดให ้ ปตท. เปิดใหบ้ริการ 

ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บคุคลท่ีสาม (Third Party Access หรือ TPA) สาํหรบัระบบท่อในอนาคตและในระบบท่อเดิม

ของ ปตท. หากมีความสามารถในการขนส่งเหลือ เพื่อใหผู้ใ้ชก๊้าซธรรมชาติสามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะยงัคงมีสิทธิในการซ้ือก๊าซธรรมชาติ และขายก๊าซธรรมชาติกบัลูกคา้ภายใต้

สญัญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและสญัญาท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรองจนกวา่จะหมดอายุสญัญา ทั้งน้ี ผูค้า้ก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งผลิตใหม่จะสามารถขายตรงใหก้บัลูกคา้โดยผ่านกลไกของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม 

เพื่อรองรบัความตอ้งการในการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีอยูน่อกเหนือจากสญัญาท่ีมีอยูห่รืออยูใ่นระหวา่งเจรจาต่อรองระหวา่ง 

ปตท. กบัลูกคา้ ซ่ึง 

หลกัเกณฑด์งักล่าวกาํลงัอยูร่ะหวา่งการจดัเตรียมรา่ง   
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นอกจากน้ี ในอนาคตจะมีองคก์รกาํกบัดูแลอสิระซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการพลงังาน เป็น 

ผูก้าํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมีอาํนาจหลายประการ เช่น การส่งเสริมและขจดัอุปสรรคในการแข่งขนั การกาํกบั 

ดูแลอตัราค่าผ่านท่อและค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ การลงทุนและคุณภาพบริการ และการใหส้ิทธิ

ในการดาํเนินการระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้  

การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติขา้งตน้จะส่งผลให ้ปตท. ตอ้งแข่งขนักบัผูค้า้รายใหม่ในธุรกิจการจดัหาและ

จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ดว้ยราคาและอตัราค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด

เปิดใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรี ถึงแม ้ ปตท. ยงัคงมีรายไดจ้ากการเปิดใหบ้ริการ ปตท. ไม่สามารถคาดการณไ์ดว้า่องคก์ร

กาํกบัดูแลอิสระจะพิจารณาปรบัอตัราผลตอบแทนของค่าผ่านท่อ รวมทั้งอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในสว่นทุนของผูถื้อหุน้

ไปในทิศทางใดเม่ือพระราชบญัญติัประกอบกิจการพลงังานมีผลบงัคบัใช ้นอกจากน้ี การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติ

อาจมีผลกระทบต่อราคาท่ี ปตท. สามารถคิดจากลูกคา้ได ้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละการเติบโตของธุรกิจของ ปตท. 

ได ้

1.4 การพ่ึงพา กฟผ. ในฐานะลูกคา้รายใหญ่  

ในปี 2543 ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ กฟผ. ในปริมาณ 1,099 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 56.3 ของปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด    และปี 2544 ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ กฟผ.  

ในปริมาณ  1,069 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ  46.7 ของปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด 

โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บั กฟผ. คิดเป็นรอ้ยละ 12.4 และรอ้ยละ 14.5 ของรายไดร้วมของ ปตท. 

และบรษิัทยอ่ย สาํหรบัปี 2543 และปี 2544 ตามลาํดบั ทาํใหก้ระแสเงินสดท่ี ปตท. จะไดร้บัเพื่อนําไปชาํระค่าซ้ือก๊าซ 

ธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ อิงอยูก่บั กฟผ. อยา่งมีนัยสาํคญั  

นอกจากน้ัน ในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติหลกัท่ี ปตท. ทาํไวก้บั กฟผ. ในปี 2539 แมจ้ะไม่มีการกาํหนดเง่ือนไข

แบบ Take-or-Pay แต่ไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขไวว้า่ กฟผ. จะตอ้งชาํระค่าปรบัในอตัรารอ้ยละ 50 ของราคาเน้ือก๊าซ 

ธรรมชาติในเดือนน้ันตามปริมาณท่ีรบัไม่ครบ ในกรณีท่ี กฟผ. จงใจไม่รบัก๊าซธรรมชาติในปรมิาณตามท่ีกาํหนดในสญัญา 

ในแต่ละเดือน โดยไปใชเ้ชื้ อเพลิงทดแทนอื่น หรือซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าอื่น ซ่ึงหาก กฟผ. ปรบัลดปริมาณการรบั 

ก๊าซธรรมชาติลงอยา่งมีนัยสาํคญัโดยไม่ไดมี้สาเหตุจากการไปใชเ้ชื้ อเพลิงทดแทนอื่นๆ หรือซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าอื่นดงัท่ี

กล่าวขา้งตน้ ปตท. จะไม่สามารถเรียกชาํระค่าปรบัขา้งตน้ได ้ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และ 

ผลประกอบการของ ปตท. ได ้   

ตามท่ีรฐับาลไดอ้นุมติัแผนการปรบัโครงสรา้งกิจการไฟฟ้าและการแปรรูป กฟผ. ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริมใหภ้าค 

เอกชนเขา้มามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า ในรูปของผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระและผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก  โดยในปี 2541  

รฐับาลไดป้ระกาศแผนการแปรรูป กฟผ. โดยใหด้าํเนินการเป็นหลายขั้นตอน รวมถึงการปรบัโครงสรา้งองคก์ร และ 

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ออกเป็นหน่วยธุรกิจซ่ึงจะมีการแปรรปูเพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัแบบเสรี การดาํเนินการดงักล่าวอาจส่งผล

ใหอ้ตัราการเติบโตของความตอ้งการซ้ือก๊าซธรรมชาติของ กฟผ. ลดลงในท่ีสุด  แมว้า่รฐับาลจะใหก้ารรบัรองวา่สญัญาขาย

ก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ทาํกบั กฟผ. จะยงัคงมีผลบงัคบัใช ้แต่ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่ ปตท. จะไดร้บัผลกระทบเพียงใดหากการ

ปรบัโครงสรา้งกิจการไฟฟ้าและการแปรรูป กฟผ. แลว้เสร็จ ทั้งในแง่ความสมัพนัธร์ะหวา่ง กฟผ. และ ปตท. และปริมาณ 

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ 

1.5 การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม 

สืบเน่ืองจากการท่ีภาคอุตสาหกรรมมีกาํลงัการผลิตมากเกินความตอ้งการ และปัจจยัทางลบท่ีมีผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจตั้งแต่กลางปี 2540 เป็นตน้มา รวมถึงการอ่อนตวัของค่าเงินบาท การจาํกดัการใหส้ินเชื่อ และภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มหลายบริษัท จนทาํให้
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บริษัทเหล่าน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขในการชาํระหน้ีได ้ โดยผลประกอบการ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2544 ของบรษิทัเหล่าน้ีสว่นใหญ่ยงัมีผลประกอบการขาดทุน  

ในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงรวมถึงชว่งวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซ่ียน ปตท. ไดใ้หก้าร

สนับสนุนทางการเงินตามสญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้แก่บรษิทัในกลุ่มหลายบริษัท นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วน

ร่วมกบัผูบ้ริหาร เจา้หน้ี และผูถื้อหุน้ใหญ่อืน่ๆ ของบริษัทเหล่าน้ีในการปรบัโครงสรา้งหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรบั 

โครงสรา้งหน้ีน้ี อาจจะเป็นไปในรูปของ (1) การใหค้วามสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในชว่ง 

ดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ (Cash Deficiency Support : CDS) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของหน้ีดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) 

หรือทุน (Equity) และ/หรอื (2) การขยายวงเงินสินเชือ่ทางการคา้ (Trade Credit)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ยงัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาด 

สภาพคลอ่งในชว่งดาํเนินการเชงิพาณิชยอ์ีกเป็นจาํนวนประมาณ 269  ลา้นเหรียญสหรฐั ซ่ึงอาจอยูใ่นรปูของทุน  

หน้ีดอ้ยสิทธิ หรือการขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา้ (รายละเอียดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  39.3 และหวัขอ้

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน)   

ในการใหค้วามสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหลา่น้ี ไม่วา่จะเป็นไปในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรอืสินเชื่อ

ทางการคา้ ปตท. ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ บริษัทเหลา่น้ีจะสามารถชาํระคืนเงินใหแ้ก่ ปตท. หรือ บริษัทเหลา่น้ีจะไม่ประสบ

กบัปัญหาทางการเงินอีก หรือ บริษัทเหล่าน้ีจะไม่ตอ้งการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่วา่กรณีใดจะเกิดข้ึน

ก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม

บริษัทใดบริษัทหน่ึงตกเป็นผูผิ้ดนัดภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงการใหก้ารสนับสนุนจากผูถื้อหุน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบางรายเรียก

ใหห้น้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้ (acceleration)  ปตท. ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ ปตท. จะไม่เพิ่มสดัสว่นการลงทุนมากกวา่

รอ้ยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารหรือร่วมในการบริหารในบริษัทในกลุ่มเหล่าน้ี กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจท่ีเขา้ควบคุม

การบริหารบริษัทในกลุ่มเหลา่น้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทยกาํหนดให ้ ปตท. จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษัท 

ในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อ

ภาพทางการเงินรวมของ ปตท. 

1.6 การจดัหาเงินทุนสาํหรบัการดาํเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกจิสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นธุรกจิท่ีใชเ้งินลงทนุสงู

อย่างต่อเน่ือง  ตามแผนการดาํเนินงานของ ปตท. สาํหรบัปี 2545-2548  ปตท. อาจตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 93,160 
ลา้นบาท  และตามแผนการดาํเนินงานของบรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“ปตท. สผ.”) ซึง่เป็นบรษิัท

ย่อยของ ปตท. สาํหรบัปี 2545-2448  ปตท. สผ. ตอ้งใชเ้งินลงทนุทัง้สิน้ 63,078 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ การใช้

เงินทนุดงักล่าวอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนการท่ีวางไว ้ เน่ืองจากหลากหลายปัจจยั เช่น การขออนมุตัิแผนการกูย้ืมเงินและ

แผนการลงทนุจากรฐับาล (หากจาํเป็น) การผนัแปรทางเศรษฐกจิของประเทศซึง่ไม่อาจคาดการณไ์ด ้ การเปล่ียนแปลงอปุสงค์

ของพลงังานก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และการจดัหาแหล่งเงินทนุจากภายนอกเป็นตน้  

ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสาํเรจ็และตน้ทนุโครงการของ ปตท.   

ความสามารถในการก่อหน้ีของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

• นโยบายของรฐับาลในการกูยื้มเงินสกุลต่างประเทศ 

• การระดมเงินทุนจากตลาดทุนในต่างประเทศของบริษัทอื่นๆในประเทศไทยและผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
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และน้ํามนัขา้มชาติ 

• ตน้ทุนเงินกู ้และภาวะตลาดเงิน 

• ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการพฒันาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย 

1.7 การพฒันาระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาตแิละโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ รวมทั้งการเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองของความ

ตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาติในอนาคต 

ความสาํเรจ็ของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัคือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ และความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรบัความตอ้งการท่ี

เพิ่มข้ึน    การขยายตวัของอุปทานก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น  นอกจากจะข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติและผลติภณัฑจ์ากก๊าซธรรมชาติแลว้ การขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ย

ความสามารถในการขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และความสามารถของในการแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อีกดว้ย  

ปตท. จึงมีแผนพฒันาโครงการต่างๆ ตามแผนพฒันาแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 และโครงการอื่นๆ เชน่ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย  โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา และโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ท่ีจงัหวดัระยอง การพฒันาโครงการต่างๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุม

ของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงการขออนุมติัจากรฐับาลและการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Impact Assessment) ซ่ึงเปิดโอกาสใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณด์งัน้ัน หากความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปจากท่ี ปตท. คาดการณไ์ว ้หรือโครงการต่างๆ ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด จะส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการเพิ่มรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต และหากโครงการพฒันาต่างๆ ของ ปตท. ล่าชา้ออกไปจะส่งผล

กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท.  

1.8 ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์อง ปตท. 

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มเปลี่ยนแปลงข้ึนลงตาม

ตลาดโลก   ท่ีผ่านมา ราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมในตลาดโลกมีความผนัผวนสูงเน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึง

ปัจจยัดงักล่าวน้ี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดบักาํลงัการผลิตและผลผลิตในอุตสาหกรรมทัว่โลก การเปลี่ยนแปลงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและระดบัโลก ราคาและความสามารถในการหาผลิตภณัฑท์ดแทน และการเปลี่ยนแปลงความ

ตอ้งการของลูกคา้ไม่อยูใ่นความควบคุมของ ปตท. ท่ีผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ํามนัดิบในตลาดโลก 

มีความผนัผวนสูงเน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท. ไม่อาจควบคุมได ้ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ันรวมถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคท่ีประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และ 

คอนเดนเสท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

• การกาํหนดและรกัษาระดบัปริมาณการผลิตและราคาของก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบโดย Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศท่ีผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ  

• อุปสงคแ์ละอุปทานของก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ คอนดอนเสท และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเรจ็รูปทั้งในระดบั

โลกและระดบัภูมิภาค 

• การแข่งขนัโดยเชื้ อเพลิงทดแทน 

• กฎระเบียบของภาครฐัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• สภาพภูมิอากาศ 

• ภาวะเศรษฐกิจโลก 
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แมว้า่ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งผ่าน (Pass through) ไปใหก้บัลูกคา้

หลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสตูรราคาในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติได ้แต่หากราคาขายก๊าซ

ธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไป จะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงได ้ ซ่ึงท่ีผ่านมารวมทั้งในอนาคต ปตท. ได้

มีการกาํหนดค่าสูงสุดของค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้ลุ่ม 

อุตสาหกรรมเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ไวแ้ละเพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ดว้ย ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สาํหรบัราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเรจ็รปูท่ี ปตท. ขายใหก้บัลูกคา้น้ัน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคา

ก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และคอนเดนเสท ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเร็จรปู

เสมอไป ดงัน้ัน ปตท. จะไดร้บัผลกระทบทั้งจากความผนัผวนของราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเร็จรูป

ทางหน่ึง และความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และคอนเดนเสท ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบอีกทางหน่ึง โดยกล่าวไดว้า่

ความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และคอนเดนเสท ลว้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ 

ผลประกอบการของ ปตท. ทั้งสิ้ น 

1.9 ภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นเชิงพาณิชยใ์นการดาํเนินธรุกิจ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต และขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม

สาํเรจ็รูปน้ัน อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด น้ํามนัรัว่ไหลปนเป้ือน หลุมขุดเจาะระเบิด ท่อก๊าซ

รัว่ การฟุ้งกระจายของก๊าซอนัตราย และเหตุอนัตรายอื่นท่ีไม่อาจคาดการณไ์ด ้นอกจากน้ี เน่ืองจากอุปกรณเ์ครื่องมือในการ

สาํรวจและผลิตของ ปตท. สผ. ส่วนใหญต่ั้งอยูใ่นทะเล จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากภยนัตรายท่ีเกิดจากการดาํเนินงานในทะเล 

ซ่ึงเหตุภยนัตรายดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนัยสาํคญัต่อบุคคล ทรพัยส์ิน สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ถึงแมว้า่ ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเสี่ยงสาํหรบัทรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมด

ตามท่ีบริษัทอืน่ๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมพึงปฏิบติั แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจากไม่มีบริษัทประกนัภยัใดรบัประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางครั้ง

หากซ้ือประกนัภยั ค่าเบี้ ยประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัความเสียหายน้ันๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ในสว่น

ของ ปตท. สผ. น้ัน ไดท้าํประกนัภยัสาํหรบับรรดาทรพัยส์ินหลกัของตนเอง โดย ปตท.สผ. ทาํประกนัภยัอนัเกิดจากการหยุด

ดาํเนินการ (Business Interruption) เพิ่มเติมเฉพาะส่วนของ ปตท. สผ. ในแหล่งบงกชอีกดว้ย  ถึงแมว้า่ ปตท. จะเชื่อวา่

บริษัทในกลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยั

ทรพัยส์ินของบริษัทต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงบางบริษัท ปตท. ตอ้งพึ่งพิงการผลิตสินคา้ของ

บริษัทน้ัน ดงัน้ัน หากเกิดความเสียหายในทรพัยส์ินท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่าในจาํนวนท่ีมีนัยสาํคญั หรือ 

ในกรณีท่ีผูร้บัประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลกิกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในดา้นลบ

อยา่งรา้ยแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได ้

1.10 ผลการดาํเนินการของ ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการพฒันาปริมาณสาํรองปิโตรเลียมของ 

ปตท. สผ. 

ผลการดาํเนินการโดยรวมของ ปตท. สว่นหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของ ปตท. สผ.  ซ่ึงผลประกอบการ 

ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการคน้พบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และการสาํรวจและพฒันาปริมาณสาํรองเพิ่มเติมจากแหล่งปิโตรเลียม 

ท่ีมีอยู ่ โดยในการดาํเนินงาน ปตท. สผ. อาจประสบความเสีย่งบางประการ เช่น ในระหวา่งการสาํรวจและพฒันาแหล่ง

ปิโตรเลียม ปตท. สผ. อาจพบปัญหาความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยา  ซ่ึงทาํใหมี้ความเสี่ยงในการขุดเจาะท่ีจะพบปิโตรเลียม

ในปริมาณท่ีไม่สามารถพฒันาในเชิงพาณิชยไ์ด ้ รวมทั้งความเสี่ยงดา้นเทคนิคซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายจากการ 

ขุดเจาะ   เป็นตน้ นอกจากน้ี การสาํรวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม หรือการเขา้รว่มทุนในโครงการใหม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง 

โดยหากไม่พบแหล่งปิโตรเลียมท่ีสามารถพฒันาได ้ หรือหากเกิดความเสียหายดา้นสิ่งแวดลอ้มหรือท่ีเกิดจากการขุดเจาะ 

อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตของ ปตท. สผ. ซ่ึงในกรณีท่ีแหล่งผลิตใดไดร้บัการดูแลและบาํรุงรกัษาเป็นอยา่งดีแลว้ จะทาํให้

มีอตัราการผลิตสูงข้ึนในระยะยาว ในขณะท่ีความลา่ชา้ในการผลิตรวมทั้งปัจจยัท่ีอาจทาํใหก้ารผลิตไม่อาจทาํไดต้ามปกติน้ัน 
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ยงัคงมีอยูซ่ึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดของ ปตท. สผ. ดงัน้ัน หาก ปตท. สผ. ไม่สามารถทาํใหป้ริมาณ

สาํรองปิโตรเลียมเพิ่มข้ึนได ้ ในขณะท่ีปริมาณสาํรองท่ีมีอยูจ่ะลดลงไปเรื่อยๆ อาจจะส่งผลต่อการดาํเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของ ปตท. สผ. และ ปตท. ในท่ีสุดและกระทบความสามารถของ ปตท. ในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรฐัอเมริกา ฉบบัท่ี 69 (FAS 69) ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีจะบนัทึกบญัชีเป็น

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ตอ้งมีความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชยด์ว้ย นัน่คือ ถา้มีความตอ้งการก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนและมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะมีสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ   ปตท.สผ. ก็จะสามารถทาํใหป้ริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพิ่มข้ึนได้

ตามความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. สผ. และ ปตท. ในท่ีสุด 

1.11 ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม จดัทาํโดย ปตท. สผ. 

การประมาณปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ของ ปตท. สผ. ไดใ้ชว้ิธีการหรือมาตรฐานสากลเช่นเดียวกนักบั

บริษัทสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ และเปิดเผยเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมแนบกบังบการเงินของ ปตท. สผ.  ซ่ึง ปตท. สผ. จดัทาํ

ข้ึนโดยไม่ไดต้รวจสอบ  และ ไม่มีขอ้มูลท่ีจดัทาํข้ึนโดยบุคคลท่ี 3   ดังน้ัน  อาจมีความไม่แน่นอนของปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียม และอาจมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบักาํหนดเวลาการลงทุนเพื่อพฒันาและปริมาณการผลิตในอนาคตอีกดว้ย 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้เป็นการประมาณการข้ึนเท่าน้ัน ดงัน้ันความแม่นยาํในการประมาณการข้ึนอยู่

กบัหลายปัจจยั ดงัน้ี 

• คุณภาพและปริมาณขอ้มูลทางเทคนิค และขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร ์

• ราคาของก๊าซธรรมชาติ และน้ํามนัท่ีใชใ้นการผลิต 

• ความสามารถในการผลิตของหลุมผลิต 

• ความเขา้ใจและการเลือกใชข้อ้มูลทางแหล่งกกัเก็บและขอ้มูลทางธรณีวิทยา 

• ผลกระทบทางดา้นกฎระเบียบของหน่วยงานรฐับาล  

การประมาณการคุณค่าทางเศรษฐศาสตรข์องปริมาณสาํรองพสิจูน์แลว้ของก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบ มีความ

เสี่ยงในการคน้พบเพ่ิมเติมและประมาณการรายรบัจากแหล่งน้ันๆ นอกจากน้ี การขุดเจาะหลุมเพิ่มเติม การประเมินผล และ

การผลิตจริง ยงัอาจทาํใหต้อ้งมีการแกไ้ขประมาณการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัอีกดว้ย ปริมาณการผลิตจริง รายได ้

ภาษี ค่าใชจ้่ายในการพฒันา และค่าใชจ้า่ยดาํเนินการเก่ียวกบัปริมาณสาํรองอาจแตกต่างไปจากประมาณการมาก ซ่ึงความ

แตกต่างดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการจดัหาก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบ รวมทั้งราคาท่ี ปตท. ตอ้งจ่าย และอาจกระทบ

การดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนัยสาํคญั 

1.12 ความเส่ียงดา้นผลตอบแทนจากการลงทุนของ ปตท.สผ. ใน New Links 

ในปี 2544 ปตท. สผ. ลงทุนซ้ือหุน้ในบรษิัท New Links Energy Resources จาํกดั (New Links)  ซ่ึงถือหุน้หลกัใน

บริษัท PT Medco Energi Internasional Tbk.(Medco) ซ่ึงมีธุรกิจหลกัดา้นสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศอินโดนีเซีย

และมีบรษิัท Encore International เป็นผูบ้ริหารงานหลกัในบรษิัท Medco  ดงัน้ัน จึงเป็นการลงทุนทางออ้มในธุรกิจสาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ทาํให ้ ปตท.สผ. ไม่ไดร้บัรายไดโ้ดยตรงจากการจาํหน่ายน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติของ

บริษัท  Medco แต่จะไดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากบรษิัท New Links ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายเงินปันผลของบรษััท New 

Links  นอกจากน้ียงัเป็นการลงทุนในประเทศท่ีมีความไม่แน่นอนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเป็นโครงการท่ีใช้

เงินลงทุนค่อนขา้งสูง        อยา่งไรก็ตามการเขา้ซ้ือหุน้ครั้งน้ีเป็นการใชส้ินทรพัยห์มุนเวียนของปตท. สผ.  โดยไม่ก่อใหเ้กิด

ภาระหน้ีเพิ่มข้ึน และยงัคาดวา่จะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม โดยในการพิจารณาโครงการไดร้วมปัจจยั 

ความเสี่ยงและกฏเกณฑต่์างๆไวด้ว้ยแลว้  ปตท.สผ.ยงัใหค้วามสาํคญัในการบริหารโครงการโดยจะส่งตวัแทนในฐานะ

กรรมการบริษัทซ่ึงมีสิทธิในการกาํกบัการตดัสินใจท่ีสาํคญั รวมถึงการลงทุนใหม่ๆ  และยงัไดร้บัสิทธิในการส่งผูบ้ริหารและ
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พนักงานระดบัปฏิบติัการเขา้ไปร่วมทาํงานในบริษัท  Medco  ดว้ย   นอกจากน้ันการลงทุนครั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบันโยบายใน

การขยายการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มสดัส่วนปริมาณน้ํามนัสาํรองของบริษัทฯใหสู้งข้ึน รวมทั้งเป็นการกระจาย 

ความเสี่ยงในการพึ่งพาเฉพาะตลาดภายในประเทศอีกดว้ย 

1.13    ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และความปลอดภยั ในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสรา้ง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่าย

น้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม ปตท. ท่ีประกอบธุรกิจโรงกลัน่น้ํามนัและปิโตรเคมี ก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยในปัจจุบนักฎหมายและ 

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวรวมถึงการบงัคบัใชใ้นประเทศไทยมีความเขม้งวดน้อยกวา่ในประเทศสหรฐัอเมริกาและ

ประเทศท่ีพฒันาแลว้อื่นๆ อยา่งไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มข้ึนใหม่ในอนาคต หรือการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทาํให ้

ตน้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสรา้ง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนอยา่งมีนัยสาํคญัได ้ นอกจากน้ี 

กฎหมายท่ีตราข้ึนใหม่น้ี อาจมีผลต่อการควบคุมการปล่อยน้ํามนั ก๊าซธรรมชาติ หรือมลภาวะอืน่ๆ สู่อากาศ พื้ นดิน หรือน้ํา 

ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ันอาจจะทาํให ้ ปตท. ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการกาํจดัมลภาวะดงักล่าว และค่าใชจ้า่ยเหล่าน้ัน

อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการของ ปตท. 

นอกจากน้ี การดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซ 

ธรรมชาติ จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มและไดร้บัความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสรา้งซ่ึง 

โครงการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากชุมชนอีกดว้ย จึงอาจมีความเสี่ยงของการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบในรายงาน

ดงักล่าว รวมทั้งการยอมรบัของชุมชนท่ีจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด และ

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต 

1.14 ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

รายไดส้ว่นใหญ่ของ ปตท. จะองิและมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มกบัการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในสกุลดอลลาร์

สหรฐั โดยแมว้า่รายไดส้่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบอา้งอิงกบัราคา 

ตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรฐั ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน อยา่งไรก็ดี การออ่นตวัของค่าเงินบาทจะส่งผลทางบวกต่อรายไดข้อง ปตท. ในระดบัหน่ึง ซ่ึงในขณะเดียวกนั 

ก็จะส่งผลทางลบต่อตน้ทุนของ ปตท. เช่นกนั ในช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัคงซบเซา ประกอบกบัค่าเงินบาท 

ท่ีอ่อนตวั อาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการผลติภณัฑแ์ละลูกคา้ของ ปตท. ซ่ึงรวมถึง กฟผ. ได ้นอกจากน้ี หากค่าเงินบาท

อ่อนตวัลงมากข้ึนต่อไป ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ กฟผ. ซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัของ 

ปตท. ดว้ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. และบรษิัทยอ่ยมีเงินกูยื้มจากต่างประเทศจาํนวน 896.02 ลา้นเหรียญสหรฐั 

และ 34.87 พนัลา้นเยน คิดเป็นรอ้ยละ 27.65 และรอ้ยละ 8.22 ของยอดรวมเงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กูท้ั้งหมด        

ตามลาํดบั  ฉะน้ัน กล่าวไดว้า่ความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของ

รฐับาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท. ได ้
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1.15 ทรพัยสิ์นบางอยา่งของ ปตท. ไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัคด ี

ทรพัยส์ินของ ปตท. ท่ีไดม้าจากการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์ ไม่วา่จะไดม้าก่อนหรือ

หลงัจากการแปรรูปเป็นบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)   และทรพัยส์ินของ ปตท. ในระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ    

เป็นทรพัยส์ินท่ีไม่อยูใ่นความรบัผิดแห่งการบงัคบัคดี นอกจากน้ี ตามกฎหมายไทยทรพัยส์ินของรฐับาลไม่อาจถูกยึดหรอื   

บงัคบัคดีไม่วา่ก่อนหรือหลงัมีคาํพิพากษา ดงัน้ัน แมว้า่ผูล้งทุนอาจฟ้องรอ้ง ปตท. เป็นคดีความได ้แต่การชดเชยของผูล้งทุน

จะถูกจาํกดัเน่ืองจากไม่สามารถยึด หรือบงัคบัเอากบัทรพัยส์นิดงักล่าวได ้

1.16 การดาํเนินการของรฐับาลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

การท่ี ปตท. ยงัคงมีฐานะเป็นรฐัวิสาหกิจซ่ึงมีรฐับาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุม 

และรฐับาลโดยผ่านกระทรวงการคลงัไดใ้ชห้รืออาจจะใช ้ ปตท. เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคท์างดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

โดยรวม การดาํเนินการดงักล่าวอาจไม่ก่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุดแก่ ปตท. เสมอไป  ก่อนการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน 

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดของ ปตท. แต่เพียงผูเ้ดียว และตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 

กาํหนดใหก้ระทรวงการคลงัคงสดัสว่นการถือหุน้ใน ปตท. ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 51 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

ปตท. ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน ดงัน้ัน ตราบเท่าท่ีภาครฐัยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงขา้งมากใน ปตท. 

ภาครฐัจะยงัคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสว่นใหญ่ของ ปตท. ซ่ึงรบัผิดชอบการดาํเนินธุรกิจรายวนัของ 

ปตท. ได ้  ปตท. ไม่อาจรบัรองไดว้า่ ปตท. จะไม่ดาํเนินการเพือ่สนองนโยบายของรฐับาล มากกวา่ดาํเนินธุรกิจเพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่นซ่ึงรวมถึงการทาํกาํไรสูงสุดใหก้บั ปตท.  
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคญั 

2.1.1 ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2521  เพื่อดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม  อยา่งไรก็ตามภายใต้

สภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน รฐับาลไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน คณะรฐัมนตรี

จึงมีมติเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษัทเพื่อรองรบัการแปรรปูการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

และในวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบเรือ่งการแปลงทุนเป็นทุนเรอืนหุน้ของการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย โดยใหจ้ดัตั้ง บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภ้าครฐัคงสดัสว่นการถือหุน้ใน ปตท. ในสดัส่วน 

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 51  ให ้ ปตท. คงสถานะเป็นบริษัทน้ํามนัแห่งชาติและไดร้บัสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งให ้

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลในดา้นนโยบายของ ปตท. จนกวา่พระราชบญัญติับรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ

จะมีผลใชบ้งัคบั 

ปตท.จึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทุน

จดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมี

กระทรวงการคลงั เป็นผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว0

/1 ทั้งน้ี นับแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท. ไดร้บัโอนกิจการ สิทธิ หน้ี 

ความรบัผิด สินทรพัย ์ และพนักงานทั้งหมดจากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทยเพื่อให ้ ปตท. สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง 

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ   และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกา 

ใหค้งอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดใหอ้าํนาจ สิทธิ และประโยชน์ ดงักล่าว สิ้ นสุดลงเม่ือ ปตท. สิ้ นสภาพการเป็น 

รฐัวิสาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ 

2.1.2 พฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง  3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2542 

กรกฎาคม : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเบญจมาศระยะแรกก่อสรา้งแลว้เสร็จ มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 180 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยเริ่มรบัก๊าซธรรมชาติเขา้ท่อและส่งก๊าซธรรมชาติเขา้สู่ระบบ 

คู่ขนาน 

สิงหาคม : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลินระยะแรกก่อสรา้งแลว้เสร็จ มีความสามารถในการส่งก๊าซ-

ธรรมชาติ 300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยเริ่มรบัก๊าซธรรมชาติเขา้ท่อ และส่งก๊าซธรรมชาติเขา้สู่ระบบ 

คู่ขนาน 

ตุลาคม : ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) ซ่ึงเป็นบริษัทน้ํามนัแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ใน

ฐานะผูซ้ื้อรว่ม ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กบักลุ่มผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ)

รวมทั้งสญัญาอื่นอีก 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สญัญาผูถื้อหุน้บริษัทรว่มทุน เพื่อร่วมทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ สญัญาการใหยื้มคืนก๊าซธรรมชาติ และสญัญาแม่บทการรว่มทุนเพื่อนําก๊าซธรรมชาติจาก  

เจดีเอไปใชป้ระโยชน์ 

 
/1 ปตท. ไดร้บัยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนํ้าบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดัในส่วนท่ี

เก่ียวกบัสภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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ธนัวาคม : คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให ้ ปตท. ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีบริษัท ไทยออยล ์ จาํกดั  

(“ไทยออยล”์) ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2542 โดยหลกัคือใหเ้พิ่มทุนในไทยออยล ์250 

ลา้นเหรียญสหรฐั ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99  รวมทั้งใหว้งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 100 ลา้นเหรียญสหรฐั 

เป็นเวลา 3 ปี 

ปี 2543 

มกราคม : ปตท. ไดเ้ขา้สู่ระบบการประเมินผลการดาํเนินงานรฐัวสิาหกิจ หรือ Performance Agreement (PA) เป็น

ครั้งแรก ซ่ึงระบบน้ีจะมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจนแบบปีต่อปี เพื่อวดัผลการปฏิบติังานใน

ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพทางกายภาพ คุณภาพการใหบ้ริการ การดาํเนินงานตามแผน

รฐัวิสาหกิจ คุณภาพของแผนวิสาหกิจ และคุณภาพการบริหารและการกาํกบัดูแลท่ีดี 

กุมภาพนัธ ์ : ปตท. และ Petronas ไดร้่วมกนัจดัตั้งบริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ข้ึนในประเทศ

ไทยเพื่อดาํเนินธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งพื้ นท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย(Malaysia-Thailand 

Joint Development Area หรอื เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยและไปยงัชายแดนไทย-  มาเลเซีย 

ใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซหุงตม้ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย จากน้ันในเดือน

มีนาคม ไดร้่วมกนัจดัตั้ง Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ข้ึนในประเทศมาเลเซีย เพื่อดาํเนิน

ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงตม้ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ใน

ประเทศ 

มาเลเซียเป็นหลกั 

เมษายน : ปตท. เริ่มเปิดบริการคลงัน้ํามนัสระบรุี เพื่อจดัส่งน้ํามนัไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี

ความจุของถงัรวมทั้งสิ้ น 70 ลา้นลิตร 

กรกฎาคม : ปตท. ไดติ้ดตั้งหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติและอุปกรณร์วมก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยอง ส่งผลใหก๊้าซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ และมีค่าความรอ้นคงท่ีเป็นหน่ึงเดียว 

ทาํใหป้ริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มจากเดิมไดอ้ีกไม่ตํา่กวา่ 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 : คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการรบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติ 

จากสหภาพเมียนมารใ์นสว่นท่ีไม่ไดร้บัในปีสญัญาน้ันๆ (Take-or-Pay)  ไปก่อนแลว้ค่อยทยอยรบัคืน

(Make Up) ในภายหลงัโดยให ้ ปตท. ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติ Take-or-Pay และ เป็นแกนกลางในการ 

จดัสรรภาระดงักลา่วใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งรบัตามความรบัผิดชอบโดย ปตท.  กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ช ้

ก๊าซธรรมชาติแบ่ง รบัภาระรอ้ยละ 11.4  รอ้ยละ 12.8 และรอ้ยละ 75.8  ตามลาํดบั  

สิงหาคม : ปตท. ไดข้ยายคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวของคลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรุ ีโดยก่อสรา้ง

ถงัก๊าซขนาด 1,000 ตนั จาํนวน 1 ถงั ทาํใหค้ลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะมีความจุเพิ่มข้ึนรวมเป็น 3,000 ตนั 

ตุลาคม : ปตท. ไดล้งนามในสญัญาแม่บท (Ratchaburi Master Gas Sales Agreement: RMGSA) กบั กฟผ. โดย 

กฟผ. จะเป็นผูร้บัประกนัการรบัก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่สาํหรบัโรงไฟฟ้าราชบุรี และไดล้งนามในสญัญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีกบับริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

พฤศจิกายน : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบรุ-ีวงัน้อย ก่อสรา้งแลว้เสรจ็  โดย ปตท. เริ่มรบัก๊าซธรรมชาติจาก 

สหภาพเมียนมารเ์ขา้สูร่ะบบในปริมาณ 280 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพื่อนําไปใชใ้นโรงไฟฟ้าวงัน้อย 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ธนัวาคม : ปตท. ร่วมลงนามกบั กฟผ. และบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (“บทม.”) ในการ

พฒันาโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant Project) 
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ใหแ้ก่ บทม. เพื่อใชใ้นอาคารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ปตท. และ กฟผ. จะขออนุมติัคณะรฐัมนตร ี

จดัตั้งบริษัทรว่มทุนเพื่อดาํเนินโครงการดงักล่าว มูลค่าประมาณ 60 ลา้นเหรียญสหรฐั 

ปี 2544 

กรกฎาคม  : คณะรฐัมนตรมีีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ให ้ ปตท. และ/หรือ บริษัทท่ี ปตท. ถือหุน้มากกวา่ 

รอ้ยละ 50 และ/หรือ บริษัทท่ี ปตท. และหน่วยงานของรฐัถือหุน้ร่วมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 บริหารงาน 

ในรูปแบบบริษัทเอกชน  

 : ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช ร่วมกนัลงนามใน “ขอ้ตกลงความรว่มมือการซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติแหล่งบงกช” จากการท่ี  ปตท. จะนํายอดก๊าซสว่นท่ีไดร้บัเกินจากปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญา 

(Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญาท่ีจะตอ้งรบัซ้ือตามสญัญาในอนาคต  

สิงหาคม : วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชตกลงในหลกัการท่ีจะชดเชยสิทธิดงักล่าวให ้

ปตท. คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 863 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดนํ้าเงินบางสว่นมอบใหร้ฐับาลเพื่อนําไปลด

ภาระค่าไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องวดัหน่วยไฟฟ้าใหแ้ก่ประชาชน 

ตุลาคม : ปตท. ไดล้งนามในขอ้ตกลงความร่วมมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญา 

ยูโนแคล 1   กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญายูโนแคล 2 และ 3 และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ทานตะวนั/เบญจมาศ จาํนวน 3 ฉบบั โดยสาระสาํคญัของขอ้ตกลงมีดงัน้ี : ขอ้ตกลงกบักลุ่ม 

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญายูโนแคล 1 และสญัญายูโนแคล 2 และ 3 น้ัน เป็นการรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติ

เกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญาจาํนวน 7.3 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือน

มิถุนายน 2545 และจาํนวน 11 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกนัยายน 2545 

ตามลาํดบั โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลดราคาสาํหรบัปริมาณส่วนเพิม่ โดยเป็นส่วนของสญัญายูโนแคล 1 จาํนวน

ประมาณ 207 ลา้นบาท และสว่นของยูโนแคล 2 และ 3 จาํนวนประมาณ 431 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. ไดร้บั

เงินจากกลุ่มผูข้ายแลว้ และไดม้อบเงินจาํนวนดงักลา่วใหแ้ก่รฐับาล ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายก๊าซ 

ธรรมชาติน้ัน เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ หาก  ปตท. รบัก๊าซธรรมชาติไม่ไดต้ามปริมาณท่ีตกลงเพิ่ม

ข้ึนมาน้ัน ปตท. จะตอ้งชาํระเงินดงักล่าวคืนใหแ้ก่กลุ่มผูข้ายดว้ย ในอตัรา 28.3562 บาทต่อหน่ึงพนั- 

ลูกบาศกฟุ์ต ในกรณีของสญัญายูโนแคล 1 และอตัรา 39.1818 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต สาํหรบั

สญัญายูโนแคล 2 และ 3 สาํหรบัปริมาณสว่นท่ีรบัไม่ได ้ ในสว่นสาระสาํคญัของขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ ซ่ึง  ปตท. ไดต้กลงรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่

ตามสญัญาอีกจาํนวน 56 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์ 2547 ซ่ึง 

ขอ้ตกลงดงักล่าวทาํใหส้ามารถประหยดัค่าก๊าซธรรมชาติประมาณ 512 ลา้นบาท โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลด

ราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณสว่นเพิ่มน้ันในอตัรารอ้ยละ 12 ของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติตาม

สญัญา โดยมีขอ้กาํหนดวา่ ปตท. จะตอ้งรบัก๊าซธรรมชาติสว่นท่ีเพิ่มน้ันไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของปริมาณ

ส่วนท่ีเพิ่มท่ีตกลงกนัในแต่ละปีท่ีกาํหนดตามสญัญา (Take-or-Pay) และหากกลุ่มผูข้ายไม่สามารถจดัส่ง

ปริมาณก๊าซธรรมชาติสว่นท่ีเพิ่มดงักล่าวใหแ้ก่ ปตท. ได ้ กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตกลงจ่ายค่าปรบั (โดย

การใหเ้ป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติแก่. ปตท.) ในอตัรารอ้ยละ 12 ของราคาก๊าซธรรมชาติตามสญัญา 

สาํหรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติของส่วนท่ีเพิ่มท่ีขาดส่ง (Shortfall) ทั้งน้ี ปตท. จะนําสว่นท่ีประหยดัไดจ้าก

การเจรจาครั้งน้ีไปใชใ้นการลดราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ภาคการผลติไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อไป 

ธนัวาคม  : ปตท.สผ. ออฟชอร ์ ไดท้าํการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ New Links Energy Resources Co., Limited  

(New Links) โดย New Links ถือหุน้ใน PT. Medco Energi International Tbk. (Medco) คิดเป็นรอ้ยละ 

85.44 การซ้ือหุน้ดงักล่าวใชเ้งินลงทุนประมาณ 225 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรอืเท่ากบัเป็นการซ้ือหุน้ 

Medco ทางออ้มท่ีราคาประมาณหุน้ละ 0.1975 เหรียญสหรฐัฯ ซ่ึงทาํให ้ปตท.สผ. ออฟชอร ์ถือหุน้คิดเป็น

รอ้ยละ 40 ของทุนชาํระแลว้ใน New Links  
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ปี 2545 

กุมภาพนัธ ์ : ปตท. และบริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั ไดมี้การลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซอีเทน และผลิตภณัฑเ์อทิลีน 

จากโครงการเพิ่มผลการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี ของ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั  

ซ่ึงคาดวา่จะเริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2547 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปตท. เป็นบรษิัทท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการ

จดัจาํหน่ายและการคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ โดย ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีการลงทุนในบริษัทต่างๆ จาํนวนรวม 34 บริษัท 

โครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ธุรกิจหลกั 

2.2.1.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจ

และผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่าย  

ทั้งน้ี การสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. ดาํเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีบทบาท

สาํคญัอยา่งย่ิงในการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 

2.2.1.2 ธุรกิจนํา้มนั  

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั  โดยครอบคลุมการตลาดคา้ปลีก การตลาดพาณิชย ์ การตลาดต่างประเทศ  

และผูค้า้น้ํามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 

(2) การคา้สากล (Trading) ไดแ้ก่ การนําเขา้และการส่งออกน้ํามนัดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึง

รวมถึงวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีดว้ย 

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. ยงัมีการลงทุนในบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัน้ํามนัอีกดว้ย 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 

 ปตท. มีการลงทนุในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งอยู่ภายใตก้ารดแูลของกลุ่มธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมขีอง ปตท.  และมี

การลงทนุในบรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซึ่งอยู่ภายใตก้ารดแูลของสายการเงินและบญัชีองคก์ร
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โครงสรางการด ําเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุม

ธุรกิจกาซธรรมชาติ

n ธุรกิจจัดหาและจัดจํ าหนาย

n ธุรกิจทอสงกาซธรรมชาติ

n ธุรกิจโรงแยกกาซ

n ธุรกิจส ํารวจและผลิต (ดํ าเนินการโดย บมจ. ปตท. 

ส ํารวจและผลิตปโตรเลียม)

ธุรกิจนํ้ ามัน

การคาสากล (Trading)

n นํ้ ามันดิบ/คอนเดนเสท

n ผลิตภัณฑปโตรเลียม

n ผลิตภัณฑปโตรเคมี

การจดัจ ําหนาย (Marketing)

n ตลาดคาปลีก

n ตลาดพาณิชย

n ตลาดตางประเทศ

n บมจ. ปตท. ส ํารวจและผลิตปโตรเลียม /1 (60.97%)

n บจ. ทรานส ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) (50.00%)

n Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. 

Bhd.  (50.00%)

n บจ. ปตท. จํ าหนายกาซธรรมชาติ (49.00%)

n PTT International Trading Pte., Ltd.   (100.00%)

n PTT Philippines, Inc. (100.00%)

n กลุม Subic Bay จํ านวน 4 บริษัท  (50.00%)

n บจ. ปตท.มารท (49.00%)

n บจ. ไทยลูบเบล็นด้ิง (48.95%)

n Vietnam LPG Co., Ltd. (45.00%)

n Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. (40.00%)

n บจ. ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) (35.00%)

n บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย (30.60%)

n กลุม PetroAsia จํ านวน 3 บริษัท (15.00-25.00%)

n บมจ. บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ (9.60%)

n บจ. ขนสงนํ้ ามันทางทอ (2.76%)

ธุรกจิการกล ัน่

n บจ. ไทยออยล (49.99%)
n บจ. โรงกลัน่น้ํ ามันระยอง (36.00%)

n บจ. สตาร ปโตรเลียม รไีฟนน่ิง (36.00%)

n บมจ. บางจากปโตรเลียม/1 (24.29%)

ธุรกจิปโตรเคมี

n บจ. ไทยโอเลฟนส จ ํากัด (49.00%)

n บมจ. อะโรเมตกิส (ประเทศไทย)/1 (50.00%)
n บมจ. ปโตรเคมีแหงชาต/ิ 1 (37.94%)

n บจ. ไทยพาราไซลีน (23.48%)

n บมจ. ปุยแหงชาต ิ/1 (20.44%)

ธุร
กิจ

ห
ลัก

กา
รล

งท
ุน

ใน
บ

ริษ
ัท

ต


าง

ๆ

ธุรกิจการกลัน่และปโตรเคมี

ปตท.

/1 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
/2 หยุดดํ าเนินการผลิต/หยุดดํ าเนินกิจการ

อื่นๆ
n บมจ. ไทยลูบเบส/2 (30.00%)
n บจ. บริการน้ํ ามันอากาศยาน/2 (16.67%)
n บมจ. ทิพยประกันภัย/1 (13.55%)

n บจ. กาซธรรมชาตไิทย /2 (10.00%)
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แผนภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีครบวงจรครอบคลุมตั้งแตธ่รุกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ ขั้นกลาง จนถึงขั้นปลายในประเทศไทย 

 

โรงแยกกาซ

ธรรมชาติ

ผูประกอบการ

สํ ารวจและผลิต

ปโตรเลียม

(ปตท.สผ.)

กาซธรรมชาติ

การจัดหาน้ํ ามนัดิบ

ระบบทอสงกาซ

ธรรมชาติ

ขั้นตน ขั้นกลาง

บริษัทปโตรเคมี

ในกลุม

การคา

การตลาด

และการคา

การตลาด

และการคา

กาซธรรมชาติ ลูกคา

ขั้นปลาย

ก 
าซ

ธร
รม

ชา
ติ

น
ํ ้ า

ม
ัน

การจัดหา

กาซธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากโรงแยกกาซธรรมชาติ

คอนเดนเสทและน้ํ ามนัดิบ

การตลาด

และการคาการจัดหาปโตรเลียม

บริษัทโรงกลัน่

น้ํ ามนั

ในกลุม

คอนเดนเสท

น้ํ ามนัดิบ
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2.3 โครงสรา้งรายไดข้อง ปตท. และบริษัทยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์
 

 

ผลิตภณัฑ ์/ บริการ 

 

ดาํเนินการโดย รอ้ยละการ 

ถือหุน้ 

ของบริษัท 

ปี2542 ปี 2543 ปี2544 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1.ผลิตภณัฑก๊์าซ 

 

 

 

 

  

 รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก๊์าซ 

ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) - 58,189.74 26.65 83,786.86 22.73 119,538.04 31.13 

ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ํามนั) /1 - 15,215.28 6.97 21,668.46 5.88 22,152.41 5.77 

ปตท.สผ. 60.97 9,579.90 4.38 15,151.22 4.11 21,674.98 5.64 

หกั รายไดค่้าก๊าซ ปตท. สผ. ขายให ้ปตท.  (8,472.05) (3.88) (14,490.68) (3.93) (20,682.17) (5.39) 

หกั ค่าภาคหลวง  (1,622.85) (0.74) (2,606.75) (0.71) (3,199.08) (0.83) 

  72,890.02 33.38 103,509.11 28.08 139,484.18 36.32 

2.ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 

 

 

 

  

 

 รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํา้มนั 

ปตท. (หน่วยธุรกิจน้ํามนั) - 156,624.38 71.72 266,352.48 72.27 234,905.16 61.17 

ปตท. สผ. 60.97    3,471.50 1.59 6,543.60 1.77 6,506.11 1.70 

หกั รายไดค่้าน้ํามนัดิบท่ี ปตท. สผ. ขายให ้ปตท.  (2,500.93) (1.15) (5,346.25) (1.45) (5,569.55) (1.45) 

PTT Philippines, Inc. 100.00      277.53 0.13     395.85 0.11 546.55 0.14 

PTT International Trading Pte.,Ltd. 100.00 - - - - 2,029.38 0.53 

  157,872.48 72.29 267,945.68 72.70 238,417.65 62.09 

3.อื่นๆ 

   3.1 รายไดอ้ื่นๆ 

    

   3.2 กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

ปตท., ปตท. สผ., PTT Philippines, Inc. และ 

PTT International Trading Pte.,Ltd. 

  

4,158.44 

 

(3,651.43) 

 

1.90 

 

(1.67) 

 

4,072.15 

 

(2,434.10) 

 

1.10 

 

(0.66) 

 

5,499.86 

 

3,013.62 

 

1.43 

 

0.78 
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ผลิตภณัฑ ์/ บริการ 

 

ดาํเนินการโดย รอ้ยละการ 

ถือหุน้ 

ของบริษัท 

ปี2542 ปี 2543 ปี2544 

รวมรายได ้   231,269.51 105.90 373,092.85 101.22 386,415.31 100.62 

4.สว่นไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วม   (12,892.99) (5.90) (4,512.49) (1.22) (2,399.25) (0.62) 

รวมรายไดท้ั้งส้ิน   218,376.52 100.00 368,580.36 100.00 384,016.06 100.00 

/1 เป็นรายไดจ้ากการจาํหน่ายปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ซ่ึงดาํเนินการโดยหน่วยธุรกิจน้ํามนั
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ 

ณ ปัจจบุนั ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจรเพียง 

รายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต0

/1 การจดัหา การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซ

ธรรมชาติ และการจดัจาํหน่าย โดย ปตท. เป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

และดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในของ ปตท. 

และ บรษิัทในกลุ่มท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. แบ่ง

ออกเป็น 4 หน่วยธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่  

(1) หน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รบัผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ ่

(2) หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รบัผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรกัษา และ

พฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) หน่วยธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รบัผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีจาํนวนทั้งสิ้ น 4 โรง  

(4) หน่วยธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รบัผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อ

จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเชื่อมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

ไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรม เพื่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

ในปี 2544 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซรวม 119,538.0 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหก้บัผูบ้ริโภคผ่านหน่วยธุรกิจน้ํามนัอีก 22,152.4 ลา้นบาท (รวมเงินชดเชยกองทุนก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว)  

นอกเหนือจากหน่วยธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ปตท. ยงัมีบริษัทในกลุ่มท่ีมีบทบาทสาํคญัและช่วยส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. 

ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

(1) บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“ปตท. สผ.”) เป็นผูป้ระกอบธุรกิจสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียม และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ 

รายใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 60.97 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

(2) บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นการรว่มทุนระหวา่ง ปตท. กบั Tractebel S.A. แห่งประเทศ

เบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรบัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจุบนั ปตท. ถือหุน้ใน

บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 49 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(3) บริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.  

ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลาํดบั โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad 

 
/1 ปตท. ดาํเนินการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“ปตท. สผ.”) ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2544  ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97  
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(“Petronas”) บริษัทน้ํามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 เท่ากนั  ทั้งน้ี บริษัท ทรานส ์

ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีไดจ้ากแหล่งพื้ นท่ี

พฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ใน

ประเทศไทย และไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียม

เหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย   ส่วน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัมีเงินลงทุนในบริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรองรบั 

โครงการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว อยา่งไรก็ตาม ปตท.อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการยุบเลิกบริษัทดงักล่าวตามมติ 

คณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2544  

แผนภาพต่อไปน้ีแสดงการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. แบง่ไดเ้ป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  

3.1.4 การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลติปิโตรเลียม  

3.1.6 การลงทุนและการรว่มทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

3.1.1 การจดัหากา๊ซธรรมชาต ิ

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย 

ปตท. เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งสิ้ น 9 ฉบบั แบ่งเป็น
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สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 7 ฉบบั ไดแ้ก่ สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (ซ่ึงรวมถึงแหล่งเอราวณั) 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 2-31

/1 สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ 

แหล่งน้ําพอง และแหล่งเจดีเอ2

/2 และสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แหล่งยาดานา 

และแหล่งเยตากุน ในสหภาพเมียนมาร ์ ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. สว่นใหญจ่ะมาจากแหล่ง/แปลงสมัปทาน

ก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสดัสว่นการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2542-2544 เป็นดงัน้ี  

 

แหลง่/แปลงสมัปทาน/1 

ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

 ลา้น ลบ.ฟุต/วนั รอ้ยละ ลา้น ลบ.ฟุต/วนั รอ้ยละ ลา้น ลบ.ฟุต/วนั รอ้ยละ 

ในประเทศ       

- ยูโนแคล/2 959 55.1 910 46.1 853 37.2 

- บงกช 542 31.1 515 26.1 549 23.9 

- ไพลิน 52 3.0 169 8.6 149 6.5 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 100 5.7 163 8.3 187 8.2 

- น้ําพอง 89 5.1 69 3.5 58 2.5 

รวมการจดัหาในประเทศ 1,742 100.0 1,826 92.6 1,796 78.3 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา - - 110 5.6 379 16.5 

- เยตากุน - - 36 1.8 119 5.2 

รวมการจดัหาจากตา่งประเทศ - - 146 7.4 498 21.7 

รวมการจดัหาทั้งหมด 1,742 100.0 1,972 100.0 2,294 100.0 

ราคาซื้ อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

74.8 95.2 122.3 

หมายเหต ุ : ปรมิาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความรอ้น 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต 

/1 ไม่รวมการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ เน่ืองจากยงัไม่ไดด้าํเนินการผลติ 

/2 รวมแหล่ง/แปลงสมัปทานภายใตส้ญัญาซื้อก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 และยโูนแคล 2-3 

 
/1 แปลงสมัปทานยูโนแคล 2 ประกอบดว้ย แหล่งกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล และบรรพต  สว่นแปลงสมัปทานยูโนแคล 3 ประกอบดว้ย 

แหล่งฟูนาน จกัรวาล โกมิน สุราษฎร ์ปลาหมึก ตราด และปะการงั 
/2  ปัจจุบนั ยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต โดยในเดือนตุลาคม 2542 มีการลงนามในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ากแปลงเอ 18 ในแหล่ง 

เจดีเอ ระหวา่ง ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) ในฐานะผูซ้ื้ อก๊าซธรรมชาติ กบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่  

องคก์รร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) และผูข้ายก๊าซธรรมชาติรายท่ีเหลือ โดยในสญัญาไดร้ะบุใหเ้ริม่รบัก๊าซธรรมชาติในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 

2545 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัโครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษทั ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั ยงัไมไ่ดเ้ริม่ดาํเนินการ แตค่วามล่าชา้ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสยั เน่ืองจากเป็นการรอผลการอนุมติัรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ดงัน้ัน ปตท. และ Petronas จึงยงัไม่ตอ้งรบัผิดชอบภาระ Take-or-Pay ท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุสุดวสิยัดงักล่าว นอกจากน้ี ยงัไดม้ีการลงนามใน 

Agreement Relating to the Balancing of Natural Gas (สญัญายืมคืนก๊าซธรรมชาติ) ระหว่าง ปตท. กบั Petronas เมื่อวนัท่ี 30 ตุลาคม 

2542 ซึ่งระบุว่า Petronas จะเป็นผูร้บัซื้ อก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ากแปลงเอ 18 และรบัขอ้ผูกพนัตามสญัญากบักลุ่มผูข้ายสาํหรบัการซื้ อ

ขายก๊าซธรรมชาติในระยะแรกจาํนวน 390 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั หลงัจากน้ัน ปตท. มีสิทธิท่ีจะเรยีกรบัก๊าซธรรมชาติเมื่อประเทศไทยมี

ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเพิ่มข้ึน ซึ่งในท่ีสุดแลว้ ปตท. และ Petronas จะรบัก๊าซธรรมชาติในปรมิาณท่ีเท่ากนั และหากในกรณีท่ีก๊าซ

ธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดไปก่อนท่ี ปตท. จะรบัในส่วนของตน Petronas จะจดัหาก๊าซธรรมชาติของตนจากแหล่งขา้งเคียงมาทดแทนให้

ในส่วนท่ีขาดไปตามราคาในสญัญา 
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ในเดือนกรกฎาคม 2544  ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช รว่มกนัลงนามใน “ขอ้ตกลงความ 

ร่วมมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช” เน่ืองจาก ปตท. ไดร้บัก๊าซธรรมชาติจากโครงการบงกชในปริมาณท่ีมากกวา่ท่ี

กาํหนดไวใ้นสญัญา ซ่ึง ปตท. มีสิทธิท่ีจะนํายอดก๊าซสว่นท่ีเกินปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณ

ขั้นตํา่ตามสญัญาท่ีจะตอ้งรบัซ้ือตามสญัญาในอนาคตได ้ กลุ่มผูข้ายจึงไดมี้การตกลงในซ่ึงมีหลกัการท่ีกลุ่มผูข้ายก๊าซฯจะ 

ชดเชย ปตท. ในการไม่ใชส้ิทธินําปริมาณก๊าซ Carry-Forward คงเหลือ 19.54 พนัลา้นลกูบาศกฟุ์ต มาลดปริมาณรบั 

ก๊าซธรรมชาติในปี 2544  เพื่อใหก้ลุ่มผูข้ายรกัษาระดบัการขายไวไ้ดต้ามสญัญา นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดต้กลงรบัซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งบงกชเกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญาโดยไม่คิดเป็นก๊าซ Carry-Forward อีกจาํนวน 11.6 พนัลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ต รวมเป็นปริมาณก๊าซธรรมชาติ ท่ีจะซ้ือขายในระหวา่งวนัท่ี 7 สิงหาคม 2544 ถึง วนัท่ี 1 มิถุนายน 2545  

ทั้งสิ้ น 31.14 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  

นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคม 2544 ปตท. ยงัไดล้งนามในขอ้ตกลงความรว่มมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติตาม

สญัญายูโนแคล 1 กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญายูโนแคล 2 และ 3 และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/

เบญจมาศ จาํนวน 3 ฉบบั โดยสาระสาํคญัของขอ้ตกลงมีดงัน้ี : ขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญายูโนแคล 1   

และยูโนแคล 2 และ 3 น้ัน เป็นการรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ตามสญัญาจาํนวน 7.3 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 และจาํนวน 11 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง

เดือนกนัยายน 2545 ตามลาํดบั โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลดราคาสาํหรบัปริมาณส่วนเพิ่มโดยเป็นส่วนของสญัญายูโนแคล 1 

จาํนวนประมาณ 207 ลา้นบาท และสว่นของยูโนแคล 2 และ 3 จาํนวนประมาณ 431 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. ไดร้บัเงินจาก

กลุ่มผูข้ายแลว้ และไดม้อบเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่รฐับาล ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติน้ัน เม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลาขา้งตน้ หาก ปตท. รบัก๊าซธรรมชาติไม่ไดต้ามปริมาณท่ีตกลงเพิ่มข้ึนมาน้ัน ปตท. จะตอ้งชาํระเงินดงักล่าวคืน 

ใหแ้ก่กลุ่มผูข้ายดว้ย ในอตัรา 28.3562 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต ในกรณีของสญัญายูโนแคล 1 และอตัรา 39.1818 

บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต สาํหรบัสญัญายูโนแคล 2 และ 3 สาํหรบัปริมาณสว่นท่ีรบัไม่ไดอ้ยา่งไรก็ตามการท่ี ปตท. สผ. 

ร่วมทุนในโครงการยูโนแคล 3 เพียงรอ้ยละ 5 ทาํใหก้ารชาํระเงินตามขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน

ของ ปตท. สผ. อยา่งมีนัยสาํคญั เป็นผลให ้ปตท. ไม่ไดร้บัผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญั 

ในสว่นสาระสาํคญัของขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ ซ่ึง ปตท. ไดต้กลง 

รบัซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปรมิาณขั้นตํา่ตามสญัญาอีกจาํนวน 56 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง

เดือนกุมภาพนัธ ์2547 ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวทาํใหส้ามารถประหยดัค่าก๊าซธรรมชาติประมาณ 512 ลา้นบาท โดยกลุ่มผูข้าย

ตกลงลดราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณสว่นเพิ่มน้ันในอตัรารอ้ยละ 12 ของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติตามสญัญา โดย

มีขอ้กาํหนดวา่ ปตท. จะตอ้งรบัก๊าซธรรมชาติสว่นท่ีเพิ่มน้ันไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของปริมาณส่วนท่ีเพิ่มท่ีตกลงกนัในแต่ละ

ปีท่ีกาํหนดตามสญัญา (Take-or-Pay) และหากกลุ่มผูข้ายไม่สามารถจดัส่งปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเพิ่มดงักล่าวใหแ้ก่ 

ปตท. ได ้ กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตกลงจ่ายค่าปรบั (โดยการใหเ้ป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติแก่ ปตท.) ในอตัรารอ้ยละ 

12 ของราคาก๊าซธรรมชาติตามสญัญา สาํหรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติของส่วนท่ีเพิ่มท่ีขาดส่ง (Shortfall) ทั้งน้ี ปตท. จะนํา

ส่วนท่ีประหยดัไดจ้ากการเจรจาครั้งน้ีไปใชใ้นการลดราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อไป 

เง่ือนไขหลกัของสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหวา่ง ปตท. และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายุสญัญาประมาณ 25-30 ปี โดย 

คู่สญัญาตกลงท่ีจะซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสญัญา เช่น ปากหลุม หรอืจดุส่งมอบอื่นๆ แลว้แต่สญัญา

กาํหนดในปริมาณ คุณภาพ และความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหน้าท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให ้ ปตท. สามารถเรียกรบัก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดไดถึ้งรอ้ยละ 115 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่รายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) 

ในขณะท่ี ปตท. จะตอ้งรบัก๊าซธรรมชาติใหไ้ดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่รายวนั (Daily Contracted Quantity หรอื  

DCQ) อีกทั้ง ปตท. ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกวา่ CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาได ้ หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถผลิตและส่งมอบได ้

อยา่งไรก็ตาม หากในปีสญัญาใด ปตท. ไม่สามารถรบัก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํา่ไดค้รบตามท่ีกาํหนด

สาํหรบัปีสญัญาน้ัน (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดร้บั 

(Take-or-Pay) โดยมีสิทธิรบัก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้ง

ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในสว่นน้ันอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท. จะใชส้ิทธิในการรบัก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณท่ีได้

ชาํระไปแลว้ดงักล่าว  ปตท. จะตอ้งรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติใหไ้ดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ตามสญัญาสาํหรบัปี

น้ันๆ ก่อน  ในทางกลบักนั กรณีท่ี ปตท. ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ของปีสญัญาใดๆ  ปตท. 

จะสามารถนําปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินน้ันแต่ไม่รวมสว่นท่ีเกินกวา่ CDC ตามสญัญา (Carry-Forward) ไปหกัลด

ปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ในปีสญัญาต่อๆ ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินรอ้ยละ 15 หรือรอ้ยละ 20 แลว้แต่สญัญา ของ

ปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ในปีสญัญาดงักลา่ว โดยสิทธิดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติสว่นเกินน้ันๆ จะสิ้ นสุดภายใน

ระยะเวลา 5 ปี นับจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  

ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท. ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท. เรียกรบั

จากผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท. จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรบัจริง  โดยมี

สิทธิไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ 25 สาํหรบัราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่ง ในเดือนน้ัน หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป  

แลว้แต่สญัญา ทั้งน้ี เม่ือสิ้ นปีสญัญา ปตท. สามารถนําปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติขัน้ตํา่รายปีของ ปตท. ได ้

สาํหรบัการรบัก๊าซฯจากแหล่งยาดานาและเยตากุน เน่ืองจากเกิดความลา่ชา้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าราชบรุี ทาํให้

โรงไฟฟ้าราชบุรีไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2541 และการลงนามในสญัญา Ratchaburi Master Gas Sales 

Agreement กบั กฟผ. ล่าชา้ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2543  ประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจาก

เกิดความตกตํา่ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความลา่ชา้ในการก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซราชบรุ-ีวงัน้อย ส่งผลให ้ ปตท. ชาํระค่า

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนตามเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 

เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่ ปตท. จะสามารถรบัก๊าซธรรมชาติไดค้รบตามปริมาณซ้ือขั้นตํา่ตาม

สญัญาจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนไดภ้ายในปี 2544 และปี 2545 ตามลาํดบั ทั้งน้ี มติคณะรฐัมนตรีในเดือน

กรกฎาคม 2543 กาํหนดใหจ้ดัสรรภาระค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจากภาระ Take or Pay ใหห้น่วยงานต่างๆรว่มรบัผิดชอบ โดย 

ปตท. รบัภาระรอ้ยละ 11.4  กฟผ. รบัภาระรอ้ยละ 12.8 และส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็น 

ผูร้บัภาระ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2544 ปตท. สามารถรบัก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาไดเ้กินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ท่ีตอ้งรบั 

(Make-up) มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติในปี 2541 ลดลงเป็นจาํนวน 191.8 ลา้นบาท ดงัน้ัน ยอดเงิน

จ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 36,073.96 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2544 

สาํหรบัราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเริ่มตน้ (Initial 

Base Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสตูรปรบัราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํา่สุด เพื่อคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้าย

ก๊าซธรรมชาติ โดยสูตรปรบัราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคาน้ํามนัเตากาํมะถนัปานกลางใน

ตลาดสิงคโปร ์ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เชน่ ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย 

และดชันีราคาผูผ้ลิตของสหรฐัอเมริกาสาํหรบัธุรกิจน้ํามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรบัราคาซ้ือขายก๊าซ 

ธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปในแต่ละสญัญา กลา่วคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สญัญา   
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ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผ่าน (Pass through) ไปใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึง

เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหค้วามเสี่ยงของ ปตท. จากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํา่ 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสญัญามีขอ้กาํหนดเรื่องเหตุสุดวสิยัซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถยกเป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได ้ ซ่ึงเหตุสุดวิสยัท่ีกาํหนดในสญัญาดงักล่าวหมายรวมถึง

เหตุการณใ์ดๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยคู่สญัญาไม่สามารถควบคุมได ้ นอกจากน้ี สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดใหก้รณีท่ี 

ปตท. ไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึนกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุใหลู้กคา้ดงักล่าว 

ไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ได ้ ซ่ึงในการน้ี ปตท. จะอา้งเหตุสุดวิสยัดงักล่าวไดต่้อเม่ือ ปตท. จะตอ้งลด

ปริมาณรบัก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสดัส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะสิ้ นสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึงดงัต่อไปน้ี (1) สิ้ นสุดระยะเวลาตามท่ี

กาํหนดในสญัญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสมัปทานสิ้ นสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) 

เม่ือปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  

3.1.2 ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ

เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส้่งมอบก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั

ลูกคา้ต่างๆ โดยผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงาน และการบาํรุงรกัษาระบบท่อส่งก๊าซ 

ธรรมชาติ จะอยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบนั ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 2,390 

กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 1,031 กิโลเมตร  และระบบท่อส่งก๊าซ 

ธรรมชาติในทะเล ความยาวประมาณ 1,359 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ/Distribution Pipeline 

อีกประมาณ 267 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอา่วไทย 

และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร ์ ท่ีชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร ์ เขา้กบัผูผ้ลิต

ไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วย

ควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอปุกรณร์วมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็น

กระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยใหมี้ค่าความรอ้นคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพ

เดียวกนัทั้งระบบ  
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9+*แผนท่ีแสดงแหล่งสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และท่อส่งกา๊ซ

ธรรมชาติ

สหภาพเมียนมาร

ประเทศมาเลเซีย

ประเทศไทย

ยาดานา

บงกช

เอราวัณ

ปลาทองขนอม

ระยอง

บางปะกง

ทาหลวง แกงคอย

ขอนแกน

นํ้ าพอง

ประเทศกัมพูชา

ราชบุรี

วังนอย

เยตากุน

เบญจมาศ

ทานตะวัน

ไพลิน

พื้ นที่การใชกาซธรรมชาติ

แหลงผลิตกาซธรรมชาติ

ทอสงกาซธรรมชาติสายประธาน

ทอสงกาซธรรมชาติคูขนาน

ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงยาดานาและแหลงเยตากุน สหภาพเมียนมาร/1

ชายฝงทะเล
ตะวันออก

พระนครใต

อีอารพี อีซีพ ี

เจดเีอ

กาญจนบุรี

บานอตีอง

อาทิตย
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3.1.3 โรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

นอกจาก ปตท.จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท. ไดนํ้าก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเขา้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัก๊าซธรรมชาติและก่อใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคารบ์อนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมี 

ผลพลอยไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ซ่ึงสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้

ทั้งน้ี ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนําไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ วตัถุประสงคใ์นการนําไปใช ้

ก๊าซอเีทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) เป็นเชื้ อเพลงิในครวัเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ เป็นวตัถุดบิสาํหรบัป้อนเขา้โรงกลัน่น้ํามนัเพ่ือผลิตน้ํามนัสาํเรจ็รูป และเป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ตน้ 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2544 ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้ น 4 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุด 1,180 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

ต่อวนั โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 และ 3 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถ

แยกก๊าซธรรมชาติได ้ 350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  และ 350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  

ตามลาํดบั  และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ตั้งอยูท่ี่อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซ

ธรรมชาติได ้230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ทั้งน้ี สาํหรบังวดสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 

1 2 และ 3 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นรอ้ยละ 103.53 รอ้ยละ 105.20 และรอ้ยละ 103.79 

ตามลาํดบั ซ่ึงเกินกวา่ความสามารถสูงสุดท่ีไดอ้อกแบบไว ้  สาํหรบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถใน

การแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นรอ้ยละ 71.28  เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจบุนัไม่

สามารถรองรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเต็มท่ีได ้ ซ่ึงหากความตอ้งการ

ก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงข้ึน โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพิ่มการผลิตได ้

สดัสว่นของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2542-2544  เป็นดงัน้ี 

           หน่วย : ตนั 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  
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สาํหรบัปริมาณการจาํหน่ายผลติภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2542-2544 

เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

ก๊าซอเีทน (ตนั) 422,338 487,402 542,549 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 168,487 185,292 206,489 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,220,324 1,281,277 1,396,144 

ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ/1 (บารเ์รล) 2,460,290 3,164,963 3,678,372 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  

 

3.1.4 การจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิ

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ  

และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผ่านระบบท่อสง่ก๊าซ

ธรรมชาติ(Transmission Pipeline) และท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดนํ้า

ก๊าซ 

ธรรมชาติบางสว่นผ่านเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส์่วนหน่ึงจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่าย

ผ่านหน่วยธุรกิจน้ํามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปรมิาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ 

ปตท.) ในช่วงปี 2542-2544  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

กลุ่มลกูคา้ 

ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

 ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั รอ้ยละ ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั รอ้ยละ ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั รอ้ยละ 

1. กฟผ. 1,073 61.9 1,099 56.3 1,069 46.7 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 2 0.1 105 5.4 360 15.7 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 268 15.5 305 15.6 349 15.2 

4. ลูกคา้อตุสาหกรรม/1 124 7.2 153 7.8 177    7.7 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 266 15.3 292 14.9 336 14.7 

รวม 1,733 100.0 1,954 100.0 2,291 100.0 

ที่มา : ปตท. 

หมายเหต ุ : ปรมิาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความรอ้น 1,000 บีทีย ูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต  และคาํนวณโดยใชจ้าํนวนวนัตามปีปฏิทนิ 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติที่ จาํหน่ายใหก้ับบรษิัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
/2 ก๊าซธรรมชาตทิี่ ใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ ถูกแยกเป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาตซ่ึิงไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรอื

ก๊าซหงุตม้ และก๊าซโซลนีธรรมชาติ เพ่ือจาํหน่ายใหก้ับลูกคา้ต่อไป และผลิตภณัฑส่์วนหน่ึงจะจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํา้มันของ ปตท. โดยไม่รวม

ปรมิาณก๊าซโซลีนธรรมชาตทิี่ ไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) จาํนวน 10.1, 15.7, 15.9 ลา้น ล.บ.ฟุต/

วนั ในปี 2542-2544 ตามลาํดบั 

โดยทัว่ไป โครงสรา้งราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผ่านท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซ 

ธรรมชาติและค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
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สาํหรบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายและความเสี่ยงใน 

การดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดน้ันจะมีอตัราแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซ

ธรรมชาติ ปัจจบุนั ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรบั กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบั

รอ้ยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก

ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํา่กวา่ลูกคา้สองกลุ่มแรกน้ัน ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 

9.33 ของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสมัปทานต่างๆ 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทียู 

(2) อตัราค่าผ่านท่อ 

อตัราค่าผ่านท่อประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบรกิารส่วนของตน้ทุนคงท่ี (“Demand Charge”) 

ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ้า่ยคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดใหมี้อตัราผลตอบแทนเงินลงทุน

ในสว่นทุนของผูถื้อหุน้ (Internal Rate of Return on Equity) สาํหรบัระบบท่อปัจจบุนัเท่ากบัรอ้ยละ 18 และส่วนท่ี

สองไดแ้ก่ ค่าบริการสว่นของตน้ทุนผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการใหบ้ริการผนัแปร 

(Variable Cost) ของการใหบ้รกิารขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าผ่านท่อสาํหรบัการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้แต่ละรายน้ันข้ึนอยูก่บัพื้ นท่ีการ

ใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• โซน 1 พื้ นท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 

• โซน 2 พื้ นท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 

• โซน 3 พื้ นท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 อตัราค่าผ่านท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 

หน่วย : บาท/ลา้นบีทีย ู
โซน ระบบท่อ อตัราค่าผ่านท่อในส่วนของ 

Demand Charge 

1 พื้ นท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งท่ีระยอง) 7.9365 

2 พื้ นท่ีนอกชายฝั่งขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งท่ีขนอม) 14.2177 

3 พื้ นท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ซ่ึงรบัก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. จะอยูใ่นเขตพื้ นท่ีโซน 3 ซ่ึงตอ้งรบัภาระ

ค่าผ่านท่อเท่ากบัผลรวมของอตัราสาํหรบัพื้ นท่ีโซน 1 และอตัราสาํหรบัพื้ นท่ีโซน 3 ซ่ึงปัจจุบนั อตัราค่าผ่านท่อ 

ในสว่นของ Demand Charge สาํหรบัลูกคา้ในเขตพื้ นท่ีโซน 3 เท่ากบั 19.4029 บาทต่อลา้นบทีียู 

ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในสว่นของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระจะตอ้งชาํระค่าผ่านท่อในสว่นของ Demand 

Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสญัญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํา่กวา่ปริมาณดงักล่าว 

ก็ตาม สว่นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กจะชาํระค่าผ่านท่อในสว่นของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรบัจริง 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํา่กวา่ปริมาณขั้นตํา่ตามท่ีกาํหนดในปีสญัญาน้ันๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดใหมี้การปรบัเปลี่ยนอตัรา

ค่าผ่านท่อเป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดยสามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผ่านท่อทุก 5 ปี หรือในกรณี

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญัเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้บั

อนุมติั นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผ่านท่อในสว่นของ Commodity Charge สามารถปรบัเปลี่ยนตามดชันี 

(Index Adjustment) อีกดว้ย ปัจจุบนั อตัราค่าผ่านท่อในสว่นของ Commodity Charge กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.3434 

บาทต่อลา้นบีทียู โดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงกนัยายน 2545 
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สาํหรบัโครงสรา้งราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสรา้งราคาจาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณ 

ก๊าซธรรมชาติท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท่้อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการลว่งหน้า 

(Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาเชื้ อเพลิงทดแทนอื่นๆ คือ น้ํามนัเตา  

ส่วนราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น

รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก สาํหรบัราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซ 

โซลีนธรรมชาติ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกผ่านหน่วยธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. จะอิงกบัราคาตลาดโลก 

3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัทยอ่ย ไดแ้ก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2544 ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

ทั้งหมดของ ปตท. สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม  ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  

ปัจจุบนั ปตท. สผ. และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย 

การลงทุนในโครงการต่างๆ รวม 15  โครงการซ่ึงเป็นการรว่มลงทุนกบับริษัทสาํรวจและผลติปิโตรเลียมชั้นนําจาํนวน 14  

โครงการและเป็นการลงทุนโดยบริษัทยอ่ยของ ปตท. สผ. แต่เพียงผูเ้ดียวอีก 1 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ี ปตท. สผ และบริษัท

ยอ่ยร่วมลงทุนดงักล่าวประกอบดว้ยโครงการท่ีมีการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ 8 โครงการ โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการสาํรวจและ

พฒันา จาํนวน 7  โครงการ โดย ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินงาน (Operator) โครงการในประเทศรวม 3 โครงการ ไดแ้ก่  

โครงการบงกช โครงการอาทิตย ์และโครงการพีทีทีอีพ ี1 และเป็นผูด้าํเนินงานรว่มในโครงการเจดีเอ โดยมีปริมาณการผลิต

เฉลี่ยรวมทุกโครงการ  ในปี 2544 เท่ากบั 99,000  บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ประมาณ 15,000 

บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 18 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณการผลิต ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่ม

การผลิตในโครงการยาดานา เยตากุน และบงกช  

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 40 ในบริษทั New Links Energy Resources จาํกดั (New Links) 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้หลกัในบริษัท PT Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) รอ้ยละ 85.44 ดงัน้ัน ปตท.สผ. จึงเท่ากบัเป็น

เจา้ของ Medco รอ้ยละ 34.18 ซ่ึงเป็นบริษัทสาํรวจและผลิตน้ํามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย และ ปตท.สผ. 

ยงัร่วมทุนรอ้ยละ 26 ในบริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจไฟฟ้าดว้ย 

ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจาก ปตท. สผ. และบริษัทยอ่ย (ยกเวน้ก๊าซธรรมชาติจากโครงการเอส 1 

ซ่ึงมีบางส่วนท่ีจาํหน่ายใหก้บั กฟผ.) ภายใตส้ญัญาระยะยาว  ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และน้ํามนัดิบและคอนเดน

เสท ของ ปตท. สผ. และบริษัทยอ่ย ในปี 2544    มีปริมาณเฉลี่ย  91,623  บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั เพิ่มข้ึนจาก 

ปีท่ีแลว้ประมาณ 11,307 บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั  

ปรมิาณสาํรองปิโตรเลียม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้ ของ ปตท. สผ. และบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐาน

การบญัชีของสหรฐัอเมริกา ฉบบัท่ี 69 (FAS 69) – ไม่ไดต้รวจสอบ เท่ากบัน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท  98 ลา้นบารเ์รล 

และก๊าซธรรมชาติ 4,640 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือรวมทั้งหมดประมาณ 768 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ ซ่ึงใน

ปริมาณรวมดงักล่าวน้ี รอ้ยละ   87.2 เป็นก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ี จากการท่ี ปตท.สผ. มีสดัสว่นการถือหุน้ใน Medco  

ผ่าน New Links มีผลให ้ปตท.สผ. มีส่วนแบ่งปริมาณสาํรองพสิจูน์แลว้ใน Medco ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 เป็นน้ํามนัดิบ 

55 ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 36 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงปริมาณดงักลา่วไดร้บัการรบัรองจาก Gaffney, Clines & 

Associates (Consultants) Pte., Ltd. (GCA). 
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ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ. รวมสดัสว่นการถือหุน้ใน Medco ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  

คิดเป็นปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 153 ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,676 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือ 

รวมทั้งหมดประมาณ 829 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้ หมายถึงปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบ

แลว้ โดยประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวทิยาและวิศวกรรม ทั้งน้ี การผลิตจะตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่  โดย ปตท. สผ. จะไม่ถือวา่ปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสจูน์แลว้จนกวา่จะมี

การทาํสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงัน้ัน ปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ท่ีรายงานน้ี จึงไม่รวมปริมาณ

ปิโตรเลียมท่ีเพิ่งสาํรวจพบในโครงการอาทิตย ์ ในอ่าวไทย และแปลงสาํรวจ บี แปลงสาํรวจ 48/95  และแปลงสาํรวจ 

52/97 นอกชายฝ่ังประเทศเวยีดนาม เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชย ์ ปตท. สผ. อาจปรบัปริมาณ

สาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพิ่มข้ึนเม่ือ ปตท. สผ. คาดวา่ปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพิ่มข้ึนสามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน 

ภายใตก้ารดาํเนินงานและสภาวะเศรษฐกิจในปัจุบนั ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทาง

ของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพิ่มข้ึน แต่การประเมินปริมาณ

ปิโตรเลียมสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท. สผ. จะเขม้งวดกวา่เน่ืองจากจะปรบัปริมาณสาํรองสว่นเพิ่มต่อเม่ือมีการทาํสญัญา 

ซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่าน้ัน ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสจูน์แลว้รวมทุกโครงการของ ปตท. สผ. และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2544 ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรฐัอเมริกา ฉบบัท่ี 69 (FAS 69) – ไม่ไดต้รวจสอบ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 นํ้ามนัดิบและ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาต ิ

 (ลา้นบารเ์รล) (พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต) 

 ในประเทศ (2) ตา่งประเทศ ในประเทศ(2) ตา่งประเทศ 

 Company's share of reserves (1)     

        of consolidated companies     

   as of December 31, 2000 81 9 2,775 1,989 

1)   Revision of previous estimates 11 - 70 - 

2)   Improved recovery 3 - 1 - 

3)   Purchases/ sales of petroleum in place  - - - - 

4)   Extensions and discoveries 1 - 0.29 - 

5)   Production (7) (0.19) (139) (56) 

  Total consolidated companies 

 (December 31, 2001) 

 

89 

 

9 

 

2,707 

 

1,933 
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 รวม  ปริมาณเทียบเท่านํ้ามนัดบิ 

 นํ้ามนัดิบและ กา๊ซธรรมชาต ิ
(ลา้นบารเ์รล) 

 คอนเดนเสท พนัลา้น 

 (ลา้นบารเ์รล) (ลูกบาศกฟ์ุต) ในประเทศ(2) ตา่งประเทศ รวม 

Company's share of reserves (1)      

        of consolidated companies      

        As of December 31, 2000 90 4,764 514 265 779 

1)    Revision of previous estimates 11 70 21 - 21 

2)    Improved recovery 3 1 3 - 3 

3)   Purchases/ sales of petroleum in place  - - - - - 

4)    Extensions and discoveries 1 0.29 1 - 1 

5)    Production (7) (195) (29) (7) (36) 

 Total consolidated companies 

 (December 31, 2001) 
98 4,640 510 258 768 

        MEDCO (3) 55 36 - 61 61 

        TOTAL WORLDWIDE 

        (December 31, 2001) 
153 4,676 510 319 829 

1) ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถืงปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้สทุธท่ีิเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ  เจา้ของ

แหลง่ปิโตรเลียม 

2) รวมโครงการพื้นท่ีคาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

3) ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้ใน บรษิัท Medco รอ้ยละ 34.18   ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2545 ของ 

Medco ไดร้บัการรบัรองจาก Gaffney, Clines & Associates (Consultants) Pte. Ltd. 

 

ทั้งน้ี โครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบรษิัทยอ่ย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  

มีรายละเอียดดงัน้ี 

โครงการของ ปตท.สผ. สดัส่วนการร่วมทุน 

1. โครงการเอส 1 รอ้ยละ 25 

2. โครงการอี 5 รอ้ยละ 20 

 

 
3. โครงการยูโนแคล 3  รอ้ยละ 5 

4. โครงการบงกช (แปลง บ1ี5, บ1ี6, บ1ี7) รอ้ยละ 44.4445 

5. โครงการไพลิน(บี 12/27) รอ้ยละ 45 

6. โครงการอาทิตย ์(แปลง บ1ี4เอ, บ1ี5เอ, บ1ี6เอ) รอ้ยละ 80  

 

 

 

 

7.                       โครงการอี 5 นอรธ์                          รอ้ยละ 20  
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โครงการของ ปตท.สผ. อ.  

8. โครงการพีทีทีอีพี 1 รอ้ยละ 100 

9. โครงการยาดานา (แปลงเอ็ม5, เอ็ม6)   รอ้ยละ 25.5 

10. โครงการเยตากุน รอ้ยละ 14.1667 

11. โครงการเจดีเอ (แปลง บ-ี17 และ ซี-19) รอ้ยละ 50 

12. โครงการบงกช (แปลง บ1ี3/38) รอ้ยละ 44.4445 

13. โครงการดบัเบิ้ ลยู 7/38 รอ้ยละ 15 

 โครงการของ PTTEP KV  

14. โครงการแปลง บี และ 48/95 รอ้ยละ 10 

โครงการของ PTTEP SV  

15. โครงการแปลง 52/97 รอ้ยละ 10 

 

 

  

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจกา๊ซธรรมชาต ิ

3.1.6.1 บรษิัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด 

บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษัทร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั Tractebel S.A. แห่งประเทศ 

เบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดาํเนินธุรกิจพฒันาและ 

ก่อสรา้งระบบท่อยอ่ยเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 

500 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ   บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสรา้งระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ 

ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) เพื่อเชื่อมต่อจากระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. ไปยงั 

ลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรม โดยมี ปตท. เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสทิธิในการใชท่ี้ดินเพื่อการติดตั้ง

ระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บั บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เพื่อขน

ส่งผ่านระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของตนไปจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลต่อไป 

ปัจจุบนั บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็น

เครือข่ายครอบคลุมพื้ นท่ีอุตสาหกรรม 5 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางป ู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคม 

อุตสาหกรรมลาดกระบงั พื้ นท่ีอตุสาหกรรมบริเวณรงัสิต และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จาํกดั ไดเ้ริ่มจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2540 โดยในปี 2543 ไดจ้าํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บั

ลูกคา้อุตสาหกรรมใน 3 พื้ นท่ี ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางป ู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

คิดเป็นปริมาณการจาํหน่ายเฉลี่ย 13.4 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และในชว่งตน้ปี 2544 ไดเ้ริ่มจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให ้

ลูกคา้อุตสาหกรรมในพื้ นท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรงัสิตและสวนอตุสาหกรรมโรจนะ โดยในปี 2544 มีปริมาณการจาํหน่าย

รวมทั้ง 5 พื้ นท่ีเฉลี่ย 19 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีเป้าหมายการจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติในปี 2545 เฉลี่ย 21 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 
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นอกจากน้ี บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ยงัมีแผนการขยายระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(Distribution Pipeline) ในช่วงปี 2545-2547  เพิ่มข้ึนในอีก  3 พื้ นท่ี ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอีกดว้ย  

ในปี 2544 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดัไดเ้ขา้ร่วมทุนในบรษิัท อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

จาํกดั (AMATA NGD) โดยบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดัถือหุน้เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50  บริษัท Unocal North 

Asean Ventures ถือหุน้เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40 และบริษัท Amata Corporation PCL ถือหุน้เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10         

เพื่อดาํเนินการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อยอ่ยใหลู้กคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  

ทั้งน้ี คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็และเริ่มส่งก๊าซฯใหลู้กคา้ไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2545 โดยจะใชเ้งินลงทุนทั้งหมดประมาณ 

160 ลา้นบาท 

3.1.6.2 บรษิัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

ในปี 2543 ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร้่วมกนัจดัตั้งบริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ข้ึนในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลาํดบั 

โดยถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนัในทั้งสองบริษัท โดยบรษิัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนิน

ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีไดจ้ากแหล่งพื้ นท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint 

Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และส่งไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ใหบ้ริการแยกก๊าซ

ธรรมชาติ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกดว้ย ส่วน Trans Thai-

Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้)  

ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

ทั้งน้ี โครงการท่ีบรษิทั ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. 

Bhd. จะดาํเนินงาน ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย   และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย

ซ่ึงสาํนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้มไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact 

Assessment) แลว้เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2544 สาํหรบัโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย และเม่ือวนัท่ี  

23 พฤศจิกายน 2544 สาํหรบัโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย  และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติ

อนุมติัส่งเสริมการลงทุนใหแ้ก่ทั้งสองโครงการฯ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2544  

อยา่งไรก็ตามจากการท่ีนายกรฐัมนตรีไดเ้ดินทางไปดูสถานท่ีก่อสรา้งของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย- 

มาเลเซีย   และโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ท่ีจงัหวดัสงขลา พรอ้มทั้งไดร้บัฟังความเห็นของประชาชนใน

พื้ นท่ีทั้งฝ่ายท่ีสนับสนุนและฝ่ายท่ีคดัคา้นโครงการฯ  ในชว่งวนัท่ี 4 – 5 มกราคม 2545 น้ัน นายกรฐัมนตรีไดแ้จง้ให้

ประชาชนทราบวา่จะพิจารณาตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการฯ ดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้ป็นท่ียุติก่อนเทศกาลสงกรานต ์

2545   

รายละเอียดของโครงการ 

(1) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 

แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 22 เดือนนับจากวนัลงนามใน

สญัญาก่อสรา้ง ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่สามารถลงนามไดเ้น่ืองจากตอ้งรอผลการพจิารณาตดัสินใจของนายก 

รฐัมนตรีก่อนและระยะท่ี 2 คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปี 2552 

ระยะท่ี 1 - วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 34 น้ิว จากแหล่งจกัรวาลในแปลง

สาํรวจเอ 18 ไปยงับา้นตลิ่งชนั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 277 กิโลเมตร 

มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 1,020 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 
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- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

ไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร 

มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติประมาณวนัละ 750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต และวางต่อไป

จนเชื่อมกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ในรฐัเคดาห ์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็น

ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-

มาเลเซีย ขนานไปกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 89 

กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวประมาณวนัละ 1,166 ตนั และวาง

ต่อไปจนถึงเมือง Prai ในรฐัปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการสง่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประมาณวนัละ 1,166 ตนั 

ระยะท่ี 2 - วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 28 น้ิว จากแปลงเอ 18 ไปยงัจุดรบั

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในแปลงบี 17 รวมเป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร  

(2) โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย 

ระยะท่ี 1 - โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดกาํลงัการผลิตวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต คาดวา่

จะแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาประมาณ 26 เดือนนับจากวนัลงนามในสญัญาก่อสรา้ง ซ่ึง

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถลงนามไดเ้น่ืองจากตอ้งรอผลการพิจารณาตดัสินใจของนายกรฐัมนตรี

ก่อน 

ระยะท่ี 2 - โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 2 มีขนาดกาํลงัการผลิตวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต คาดวา่

จะแลว้เสรจ็ในปี 2552 

ทั้งน้ี เงินลงทุนรวมสาํหรบัโครงการทั้ง 2 โครงการดงักล่าว จาํแนกตามระยะท่ี 1 และ 2 เท่ากบัประมาณ 28,640 

ลา้นบาท และ 11,300ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3.1.6.3 บรษิัท ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกัด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2544 ปตท. ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ในบริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกดั 

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2544 คณะรฐัมนตรีไดใ้ห้

ความเห็นชอบในการยุบเลิกบรษิัทดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ โดยปัจจุบนับริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกดั ไดห้ยุดดาํเนินกิจการ

แลว้   และอยูใ่นขั้นตอนการเตรยีมการเพื่อจดัประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เพื่อขอมติพิเศษใหยุ้บเลิกบริษทั ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกดั  

พรอ้มกบัแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีเพื่อมาดาํเนินการชาํระบญัชีและแบง่คืนทรพัยส์ินใหก้บัผูถื้อหุน้  โดย ปตท. คาดวา่จะไดร้บัเงิน

ลงทุนคืนประมาณ  9  ลา้นบาท  จากท่ีไดช้าํระค่าหุน้เป็นเงิน  7  ลา้นบาท 
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3.2 ธุรกิจนํ้ามนั 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิง

และผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลื่น โดยแบ่งการจดัจาํหน่ายออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การตลาด 

คา้ปลีก (Retail Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผ่านสถานีบริการน้ํามนัของบริษัทและสถานีบริการน้ํามนั 

ผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ ส่วนท่ี 2 การตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายใหก้บั

ลูกคา้ท่ีเป็นสว่นราชการ รฐัวสิาหกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง และ

ตลาดก๊าซหุงตม้   และ ส่วนท่ี 3 การตลาดต่างประเทศ (International Marketing) เป็นการขยายตลาด

ผลิตภณัฑข์อง ปตท. ไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผ่านสถานีบริการและ

จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรอืก๊าซแอลพีจ ีใหก้บัลูกคา้ในต่างประเทศ 

(2) การคา้สากลและการนําเขา้ส่งออกน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (Oil 

Trading) ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล  และการนําเขา้ส่งออกน้ํามนัและผลิตภณัฑน้ํ์ามนั โดยจดัหาน้ํามนัดิบ

และคอนเดนเสทจากแหล่งภายในประเทศ และซ้ือน้ํามนัดิบจากแหล่งภายนอกประเทศ เพื่อจาํหน่ายใหก้บั

โรงกลัน่น้ํามนัและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งคา้น้ํามนัดิบและคอนเดนเสทในตลาดเปิดเพื่อทาํกาํไรจาก

การซ้ือขาย รบัซ้ือน้ํามนัสาํเร็จรปูจากโรงกลัน่ภายในประเทศเพื่อจาํหน่ายในต่างประเทศ และจาํหน่ายใหผู้ค้า้

น้ํามนัในต่างประเทศ นอกจากน้ียงัดาํเนินธุรกิจการคา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอีกดว้ย 

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจน้ํามนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลัง 

การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการขายน้ํามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่ง (Reseller) 

โดยขายน้ํามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหแ้ก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 การ

บริหารความเสี่ยงจากการคา้น้ํามนั การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ  

 นอกจากธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุนแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจน้ํามันทั้งภายในและภายนอกประเทศจํานวน 20 บริษัท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

ธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลัก และเพื่อส่งเสริมให ้ปตท. สามารถดําเนินธุรกิจน้ํามันอย่างครบวงจรและสามารถใหบ้ริการ 

ลกูคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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แผนภาพแสดงโครงสรา้งธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. 

 

ธุรกิจนํ้ามัน

การจัดจําหน่าย

การตลาดค้าปลีก

n สถานีบริการ

n ธุรกิจค้าปลีกเสริม

n อื่นๆ

การตลาดพาณิชย์

n ตลาดรัฐและอุตสาห

กรรม

n ตลาดอากาศยาน

และเรือขนส่ง

n ตลาดก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

การตลาดต่างประเทศ

n สถานีบริการในต่าง

ประเทศ

n ขายนํ้ามันและก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวผ่าน

บริษัทร่วมทุนในต่าง

ประเทศ

การค้าสากลนํ้ามันดิบ/

คอนเดนเสท

การค้าสากลนํ้ามัน

สําเร็จรูป

การค้าสากลวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

การค้าสากล

การจัดหาและจัดส่ง

n การจัดหา ขนส่งและจําหน่ายนํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ผู้ค้านํ้า

มันมาตรา 7

n การจัดหา ขนส่งและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นนํ้ามัน

การปฏิบัติการคลัง

การบริหารบริษัทในเครือ

การวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยง

การจัดการขนส่ง

n การบริหารคลังและท่าเรือปิโตรเลียม คลังนํ้ามัน คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลังสถานีเติมนํ้ามันอากาศยาน ทั่วประเทศ

n ดูแลบริษัทร่วมทุนที่อยู่ใน กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน
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3.2.1 ลกัษณะของสินคา้และผลิตภณัฑ ์

สินคา้และผลิตภณัฑข์องธุรกิจน้ํามนัของกลุ่ม ปตท. แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.3.1 น้ํามนัดิบ 

3.2.3.2 คอนเดนเสท 

3.2.3.3 ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิง 

3.2.3.4 ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลืน่ 

3.2.3.5 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.1.1 นํา้มนัดิบ 

น้ํามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคารบ์อน คุณภาพของน้ํามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของ

อินทรียส์ารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้ นผิวโลก ใน

ประเทศไทยมีแหล่งน้ํามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณน้ํามนัดิบท่ีขุดพบและนําข้ึนมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณ 

รอ้ยละ 8 ของความตอ้งการน้ํามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศไทย ดงัน้ัน จึงตอ้งนําเขา้น้ํามนัดิบซ่ึงสว่นใหญ ่

นําเขา้จากกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง เช่น สหรฐัอาหรบัอิมิเรตส ์โอมาน อิหร่าน คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร ์ 

เป็นตน้ และน้ํามนัดิบจากกลุ่มประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย และบรูไน เป็นตน้  

3.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย จะไดส้่วนท่ีเป็นของเหลว ณ อณุหภูมิและความดนับรรยากาศท่ีเรียกวา่ 

คอนเดนเสท ซ่ึงจะถูกแยกออกและขนส่งโดยทางเรือ จากขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย ์การผลติคอนเดนเสทของประเทศไทย

ในปี 2544 มีปริมาณรวมทั้งสิ้ น 3,038 ลา้นลิตร (19,108 พนับารเ์รล หรอื 52,351 บารเ์รลต่อวนั) เฉลี่ยวนัละ 8.3 

ลา้นลิตร ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 0.2 โดยนําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและสารละลาย 6.4 ลา้นลิตรต่อวนั 

3.2.1.3 ผลิตภณัฑน์ํา้มนัเชื้อเพลิง 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวา่ ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจ ี เป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนจาํพวกก๊าซ 

โปรเพนและก๊าซบวิเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ หรือการกลัน่น้ํามนัจาก

โรงกลัน่น้ํามนั จะมีสภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั  สว่นมากนําไปใชใ้นงานหุงตม้ในครวัและ ใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงใน

งานอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามรอ้นสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง่้ายและสะดวกในการ 

ใชง้าน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนน้ํามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะ

ราคาถูกและมีค่าออกเทนสูง ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และ

จาํหน่ายใหก้บัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อจาํหน่ายต่อ

ใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอกีทอดหน่ึง 

(2) น้ํามนัเบนซิน (Gasoline) 

น้ํามนัเบนซินเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลงิประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํา่ เหมาะสาํหรบัใชง้านกบั

เครื่องยนตเ์บนซินทุกชนิด น้ํามนัเบนซินไดม้าจากการผสมน้ํามนัเบาท่ีมีชว่งจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัรา

ท่ีเหมาะสม และมีสว่นผสมของสารกนัน็อคและอืน่ๆ เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด สาํหรบัประเทศไทยน้ัน 

น้ํามนัเบนซินแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั ตามค่าออกเทน คือ น้ํามนัเบนซินไรส้ารตะกัว่ออกเทน 87, ออก

เทน 91 และออกเทน 95 
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(3) น้ํามนัก๊าด (Kerosene) 

น้ํามนัก๊าดเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นสว่นใหญ ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงให ้

ความสวา่งตามชนบท ใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงสาํหรบัเครื่องยนตท่ี์ออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้หค้วามรอ้นในเตาอบ นําไปเป็น

ส่วนผสมในยาฆ่าแมลง น้ํามนัชกัเงา และสีน้ํามนั เป็นตน้  

(4) น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีใชส้าํหรบัเครื่องบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เป็นน้ํามนัท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ

เพื่อใหท้าํงานไดใ้นสภาวะท่ีความดนัและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วงกวา้ง ซ่ึงรวมถึงในระดบัสูงท่ีมีอากาศเจือจาง

ดว้ยการผสมน้ํามนัชนิดน้ี มกัตอ้งใชอ้งคป์ระกอบพิเศษท่ีมีค่าออกเทนสูงเขา้ชว่ยและจะตอ้งมีระดบัความ

ถ่วงจาํเพาะและค่าความรอ้นตามท่ีกาํหนด สะอาดเม่ือลุกไหม ้ และตอ้งมีสภาพคงตวัอยูต่ลอดเม่ือเผาใหร้อ้นขณะ

ใชง้าน โดยมีขอ้กาํหนดคุณภาพของเชื้ อเพลิงเป็นมาตรฐานสาํหรบัใชท้ัว่โลก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

• น้ํามนัเครื่องบินไอพ่นพาณิชย ์(Jet A-1) สาํหรบัใชง้านกบัเครือ่งบินพาณิชยข์องสายการบินทัว่ไป  

• น้ํามนัเครื่องบินไอพ่นทหาร (JP-5, JP-8) ใชก้บัเครื่องบนิท่ีตอ้งการอตัราเร่งสูง เช่นเครือ่งบินขบัไล่  

• น้ํามนัเครื่องบินแบบใบพดั (Aviation Gasoline)  

(5) น้ํามนัดีเซล (Diesel) 

เป็นน้ํามนัท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่น้ํามนัก๊าด เหมาะสาํหรบัรถประเภทเครื่องยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ  

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเครื่องกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนัน้ํามนั

ดีเซลเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีมีปรมิาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 38  แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ 

• น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่น้ํามนัโซล่า มีคุณสมบติัเหมาะสาํหรบั

เครื่องยนตท่ี์มีรอบหมุนเร็ว ไดแ้ก่ รถยนต ์รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เป็นตน้ 

• น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่น้ํามนัข้ีโล ้ หรือ International Diesel 

Oil(IDO) เหมาะสาํหรบัใชก้บัเครื่องยนตท่ี์มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา้ ใชส้าํหรบังานหนักต่อเน่ือง

โดยมีรอบคงท่ี ไดแ้ก่เรือประมงบางประเภท หรอืเครื่องยนตท่ี์ติดตั้งตามโรงงานต่างๆ เครื่องผลิตไฟฟ้า 

เป็นตน้ 

(6) น้ํามนัเตา (Fuel Oil) 

เป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจุดเดือดสูงสุดของน้ํามนัดิบ เป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีหนักและมีจุดเดือดสูง

ท่ีสุด น้ํามนัเตาจดัเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามรอ้นสูง 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาและหวัฉีด  โดยทัว่ไปน้ํามนัเตาใช้

สาํหรบัเป็นเชื้ อเพลงิในโรงงานอตุสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร อยา่งไรก็ดี น้ํามนัเตาเม่ือนําไปใชแ้ลว้จะ

มีเขม่าและก๊าซท่ีเกิดจากการเผาไหมท่ี้มีปริมาณกาํมะถนัสูง แบ่งประเภทน้ํามนัเตาแบ่งตามลกัษณะความขน้ ได้

เป็นน้ํามนัเตาชนิดเบา (Light Fuel Oil)  ,น้ํามนัเตาชนิดกลาง (Medium Fuel Oil)  และน้ํามนัเตาชนิดหนัก 

(Heavy Fuel Oil)  ทั้งน้ี น้ํามนัเตาชนิดเบากวา่จะมีความขน้ตํา่กวา่  ซ่ึงจดัวา่มีคุณภาพสูงกวา่ 

3.2.1.4 ผลิตภณัฑน์ํา้มนัหลอ่ลื่ น 

ปตท. ผลิตและจดัจาํหน่ายน้ํามนัหล่อลื่นท่ีใชก้บัยานพาหนะและอุตสาหกรรมและไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทุกปี     

ไดแ้ก่ น้ํามนัหล่อลื่นสาํหรบัเครือ่งยนต ์

• น้ํามนัเกียร ์

• น้ํามนัไฮโดรลิค  

• น้ํามนัเบรค  

• จารบี และ  

• น้ํามนัหล่อลื่นสาํหรบังานอุตสาหกรรม 
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3.2.1.5  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  ไดแ้ก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นตน้ เพื่อเป็นวตัถุดิบสาํหรบั 

การผลิตในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายต่อไป 

3.2.2 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) 

ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผ่านช่องทางการจดัจาํหน่าย 3 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

3.2.2.1 การจดัจาํหน่ายผ่านตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

3.2.2.2 การจดัจาํหน่ายผ่านตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) 

 3.2.2.3 การจดัจาํหน่ายผ่านตลาดต่างประเทศ (International Marketing) 

 ในปี 2544 ปตท. มียอดจาํหน่ายน้ํามนัสาํเรจ็รปูในประเทศ และ PTT Philippines, Inc. แต่ไม่รวมน้ํามนัเตาท่ี

จาํหน่ายให ้กฟผ. คิดเป็นจาํนวนรวมทั้งสิ้ น 11,561 ลา้นลิตร ลดลงรอ้ยละ 3.7 จากปีท่ีผ่านมาและมีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 

29.1  หากนับรวมน้ํามนัเตาท่ีจาํหน่ายให ้ กฟผ. ดว้ย   ปตท. จะมียอดจาํหน่ายน้ํามนัสาํเรจ็รูปในประเทศและ PTT 

Philippines, Inc. รวม 12,207 ลา้นลิตร ลดลงรอ้ยละ 15.5 จากปีท่ีผ่านมาและมีสว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 30.4 (เป็นผล 

มาจากการลดลงของปริมาณน้ํามนัเตาเน่ืองจาก กฟผ. มีนโยบายใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนน้ํามนัเตามากข้ึน) ซ่ึงส่วนแบ่ง

ตลาดดงักล่าวมีการเติบโตอยา่งสมํา่เสมอ อนัเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการขยายเครือข่ายและสถานีบริการ รวมทั้งการครอง

ตลาดการคา้กบัหน่วยงานรฐับาลและรฐัวสิาหกิจ 

มูลค่าการจดัจาํหน่ายน้ํามนัของ ปตท. ในชว่งปี 2542-2544 

ผลิตภณัฑ/์การจาํหน่าย ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

การจดัจาํหน่าย/การตลาด    

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 11,040 12,006 11,561 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 14,856 14,448 12,207 

ส่วนแบ่งการตลาด (รอ้ยละ) /2    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 28 29.3 29.1 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 36.0 34.1 30.4 

มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ (ลา้นบาท)    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ.  81,338 123,400 115,471 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ.  98,336 139,904 120,957 

การสาํรอง (ความจุคลงั)    

 น้ํามนัดิบ น้ํามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,345 1,388 1,388 

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ตนั) 75,500 75,500 75,500 

สถานีบริการนํ้ามนั ณ สิ้ นปี /3 (แห่ง) 1,531 1,519 1,422 

รา้นคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว /3 (แห่ง) 1,114 1,045 992 

โรงบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลว /3 (แห่ง) 107 110 105 

ท่ีมา: ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลสว่นแบ่งการตลาดจากกระทรวงพาณิชย ์
/1 รวมปรมิาณการจาํหน่ายนํา้มนัเตา นํา้มนัดีเซล นํา้มนัเบนซิน นํา้มนัก๊าด นํา้มนัเชื้อเพลิงเครื่ องบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภณัฑ์

นํา้มนัเครื่ อง ยางมะตอย และรวมยอดขายของ PTT Philippines, Inc.  แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลยีมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบใน         

อุตสาหกรรมปิโตรเคีของ ปตท. และตวัแทนจาํหน่าย 
/2 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ํา้มนัเครื่ องและยางมะตอย 
/3 ของ ปตท. และผูแ้ทนจาํหน่าย 
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ในปี 2545 ปตท. ยงัคงมีเป้าหมายในการรกัษาสว่นแบ่งการตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรมและมุ่งเน้นขยาย

ส่วนแบ่งการตลาดของน้ํามนัหลอ่ลื่น โดยเน้นการสรา้งความมัน่ใจเรื่องคุณภาพน้ํามนั การปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานีบริการ 

น้ํามนัใหท้นัสมยัและสะดวกสบาย การบริการท่ีสรา้งความพึงพอใจต่อลกูคา้มากข้ึนโดยขยายรูปแบบการบริการเสริมใน

สถานีบริการเพื่อดึงดูดลูกคา้ ทั้งน้ีการลงทุนในสถานีบริการจะเน้นเฉพาะท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการคา้เท่าน้ัน รวมถึง

การเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยการขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศในภูมิภาคอินโดจีน  

สาํหรบันโยบายการตั้งราคาของบริษัท บริษัทไดก้าํหนดนโยบายราคาขายใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึง

การแข่งขนั ระดบัราคาน้ํามนัในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสมและ 

เป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลติภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนัในประเทศ 

ปี 2544 และเปรียบเทียบกบัปี 2543 

ผลิตภณัฑ ์ ส่วนแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 

ม.ค.-ธ.ค. 2544 

ส่วนแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 

ม.ค.-ธ.ค. 2543 

เพ่ิม/(ลด) 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 34.22 35.38 (1.16) 

น้ํามนัเบนซิน 23.42 23.59 (0.17) 

น้ํามนัก๊าด 11.54 15.25 (3.71) 

น้ํามนัเครื่องบินพาณิชย ์(Jet A-1) 25.38 24.49 0.89 

น้ํามนัเครื่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100 100 - 

น้ํามนัเครื่องบินไอพ่นแบบใบพดั (AVGAS) 100 100 - 

น้ํามนัดีเซลหมุนเรว็ 26.54 29.15 (2.61) 

น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ 50.26 38.57 11.69 

น้ํามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 32.68 28.08 4.60 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลื่น 11.88 12.34 (0.46) 

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม 

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 

27.39 

28.74 

 

28.15 

33.10 

 

(0.76) 

(4.36) 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์
/1 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

3.2.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลกี (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยหน่วยธุรกิจการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูร้บัผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

น้ํามนัเชื้ อเพลิง และน้ํามนัหล่อลื่นในตลาดคา้ปลีกใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศ รวมทั้ง

รบัผิดชอบการกาํหนดกลยุทธต์ลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ 

การลงทุน และการบริหารสถานีบริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อลื่น และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้

ปลีกน้ํามนัจะดาํเนินการขายผ่านสถานีบริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว้า่การแข่งขนัเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง

ตลาดโดยคู่แข่งจะทวีความรุนแรงข้ึน ปตท. ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัเป็นปีท่ี 9  

ทั้งน้ี ในปี 2544 ปตท. จาํหน่ายน้ํามนัเบนซิน และน้ํามนัดีเซล ผ่านตลาดคา้ปลีกรวมทั้งสิ้ น 4,826 ลา้นลิตร คิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 78.0 ของปริมาณการจาํหน่ายน้ํามนัเบนซินและน้ํามนัดีเซลในประเทศทั้งหมดของ ปตท. 
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ตารางจาํแนกสถานีบริการนํ้ามนัแบ่งตามผูป้ระกอบการ 

จาํนวนสถานีบริการน้ํามนั ณ 31 ธนัวาคม 2544 

ชื่อผูป้ระกอบการ จาํนวนสถานีบริการ รอ้ยละ 

1.  ปตท. 1,422 9.07 

2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,084 6.91 

3. บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 692 4.41 

4. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 684 4.36 

5. บริษัท น้ํามนัคาลเท็กซ ์(ไทย) จาํกดั 519 3.31 

6. บริษัท ภาคใตเ้ชื้ อเพลิง จาํกดั (มหาชน) 252 1.61 

7. บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั 132 0.84 

8. บริษัท สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 131 0.84 

9. บริษัท คูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 128 0.82 

10. บริษัท เอ็ม พี ปิโตรเลยีม จาํกดั 112 0.71 

11. บริษัท คอสโมออยล ์จาํกดั 100 0.64 

13. บริษัท น้ํามนัทีพไีอ จาํกดั 85 0.54 

15. บริษัท พี ซี สยามปิโตรเลยีม จาํกดั 26 0.17 

17. ผูค้า้น้ํามนัอิสระ /1 10,310 65.77 

รวมทั้งหมด 15,677 100.00 

     ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย.์  

      /1 ส่วนใหญ่เป็นสถานีบรกิารในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแ์ต่มีปรมิาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีนอ้ย 

                   สถานีบริการน้ํามนัของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1)  สถานีบริการน้ํามนัประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเอง 

ทั้งหมด โดยการพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีสถานีบริการน้ํามนั COCO อยูท่ั้งสิ้ น 27 สถานี 

(2) สถานีบริการน้ํามนัประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีประสบการณแ์ละสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสญัญาซ้ือขายน้ํามนัขั้นตํา่ตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. 

และใหส้ว่นลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสาํหรบัการซ้ือน้ํามนัในปรมิาณท่ีเกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ท่ีกาํหนด และมี

สญัญาเชา่ทรพัยส์ินจาก ปตท. เพื่อการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีสถานีบริการน้ํามนั 

CODO อยูท่ั้งสิ้ น 163 สถานี 

(3) สถานีบริการน้ํามนัประเภท ร่วมลงทุน (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหวา่ง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสดัส่วนในการรว่ม

ลงทุนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2544  ปตท. มีสถานีบริการน้ํามนั Joint Venture อยูท่ั้งสิ้ น 306 สถานี 

(4) สถานีบริการน้ํามนัประเภท สหกรณ ์และสวสัดิการราชการและรฐัวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท. เป็นผูส้นับสนุนในส่วนสิ่งปลูกสรา้งและอุปกรณใ์นส่วนท่ีสหกรณห์รือส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายใหห้น่วยงานน้ันๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพื่อ

รองรบัผูบ้ริโภคในสว่นของสหกรณ ์ และเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนักงานของหน่วยงานราชการหรือรฐัวสิาหกิจต่างๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  ปตท. มีสถานีบริการน้ํามนั Co-operative อยูท่ั้งสิ้ น 113 สถานี 
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(5) สถานีบริการน้ํามนัประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 

ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหลา่น้ี โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนการบริหารสถานีบริการและ

การจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ ปตท. โดยมีขอ้ตกลงวา่จะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 

เชื้ อเพลิงเช่น น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัดีเซล เป็นตน้ ในปริมาณขั้นตํา่ต่อเดือน และจะตอ้งบริหารจดัการสถานีบริการ

ตามมาตรฐานของ ปตท. โดยท่ี ปตท. มีภาระท่ีจะใหก้ารสนับสนุนการลงทุนและการบรหิารงานสถานีบริการ

ประเภทน้ีน้อยมาก โดยทัว่ไปแลว้ ปตท. มีสิทธิท่ีจะเลิกสญัญากบัผูป้ระกอบการสถานีบรกิารประเภทน้ี หาก 

ผูป้ระกอบการผิดสญัญา และในบางครั้ง ปตท. อาจพจิารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นวา่สถานีบริการ

น้ันๆ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีสถานีบริการน้ํามนั DODO อยูท่ั้งสิ้ น 813 

สถานี 

ตารางจาํแนกสถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท. 

รูปแบบสถานี

บริการ 

ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1. COCO 24 1.57 25 1.65 27 1.90 

2. CODO 150 9.80 165 10.86 163 11.46 

3. Joint-Venture 379 24.75 346 22.78 306 21.52 

4. Co-Operative 115 7.51 125 8.23 113 7.95 

5. DODO 863 56.37 858 56.48 813 57.17 

รวม 1,531 100.00 1,519 100.0 1,422 100.00 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์และ ปตท. 

 คู่แข่งขนัท่ีสําคญัของ ปตท. ในตลาดคา้ปลีกไดแ้ก่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่ง

ประเทศไทย จาํกดั บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทน้ํามนัคาลเท็กซ ์(ไทย) จาํกดั โดยมีจาํนวน

สถานีบริการคิดเป็นรอ้ยละ 6.91  4.41  4.36 และ 3.31 ของจาํนวนสถานีบริการทั้งหมดทัว่ประเทศ ตามลาํดบั 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดพ้ฒันาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกเสริมอื่นๆ ท่ีสนับสนุนธุรกิจการตลาดคา้ปลีก

น้ํามนั เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการน้ํามนัเพิ่มข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มผลกําไรของบริษัท โดย ปตท. มีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ เช่น รา้นคา้สะดวกซ้ือภายในสถานีบริการ 

(Convenience-Store) บริการลา้งรถอตัโนมติั  ศูนยบ์ริการน้ํามนัหล่อลื่น เป็นตน้ 

ในอนาคต ปตท. มีแผนพัฒนาสถานีบริการใหเ้ป็นสถานีบริการท่ีใหบ้ริการแบบครบวงจร หรือเป็นลักษณะ Mini 

Mall โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถใชบ้ริการของสถานีบริการน้ํามนัและในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ริการสามารถจบัจ่ายซ้ือสินคา้และ

บริการภายในรา้นคา้ต่างๆได ้ซ่ึงในปัจจุบัน ปตท. ไดร้่วมมือกับเอกชน จัดสรรพื้ นท่ีบนถนนกรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) 

หรือมอเตอรเ์วย ์เป็นศูนยบ์ริการต่างๆ อาทิ ศูนยร์บัแจง้เหตุด่วน-เหตุรา้ย หอ้งสุขา รา้นอาหาร รา้นคา้ สถานพยาบาล 

และสถานีบริการน้ํามนั ปตท. ภายใตช้ื่อโครงการ PTT Service Area (กรุงเทพ – ชลบุรี สายใหม่) PTT Service Area แหลม

ฉบงั (ชลบุรี – พทัยา สายใหม่) โดยมีโครงการขยายไปสู่พื้ นท่ีอื่นต่อไป  

3.2.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณชิย ์(Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ ซ่ึงรบัผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิง และน้ํามนั 

หล่อลื่นใหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บรษิัทสายการบิน การเดินเรือขนส่ง หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และกลุ่มลูกคา้ก๊าซ

หุงตม้ ในปี 2544 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัเตา น้ํามนัเชื้ อเพลิงอากาศยาน น้ํามนัดีเซล 

ผ่านตลาดพาณิชยร์วมทั้งสิ้ นประมาณ 5,586 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 46.0 ของยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

สาํเรจ็รูปในประเทศทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
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(1) กลุ่มตลาดรฐัและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานราชการ  

จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรฐัวิสาหกจิ ทาํให ้ ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน์ํา้มนัส่วนใหญ่ใหแ้ก่

หน่วยงานของรฐับาล และรฐัวิสาหกจิและสามารถเสรมิสรา้งฐานส่วนแบ่งลกูคา้ในตลาดนีไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

ในปี 2544 ปตท. จาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,334 ลา้นลิตร ใหแ้ก่ลูกคา้ใน

กลุ่มน้ี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีลูกคา้ในกลุม่น้ีจาํนวนมากกวา่ 1,500 ราย อาทิเช่น 

กฟผ. กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ กองบญัชาการทหารสูงสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) องคก์ารรบัส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ (รสพ.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ในขณะท่ียงัคงความเป็นรฐัวสิาหกิจอยูน้ั่น ไดมี้มติคณะรฐัมนตรีลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2542 ให้

ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจท่ีจะซ้ือน้ํามนัเชื้ อเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื่นท่ีใชเ้ป็นเชื้ อเพลงิหรือเป็น

สิ่งหล่อลื่นในจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป จะตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือ คลงัน้ํามนั หรือสถานีบริการ

จาํหน่ายน้ํามนัเชื้ อเพลิงของ ปตท. เท่าน้ัน โดย ปตท. จะขายผลิตภณัฑต์ามราคาขายปลีกในประเทศ แต่

อาจมีส่วนลดในกรณีท่ีซ้ือในปรมิาณมาก  ยกเวน้ กรณีของ กฟผ. ท่ียงัใหค้งสดัส่วนการซ้ือจาก ปตท. และ

การซ้ือโดยวธีิประกวดราคาในสดัส่วน 80:20 โดยเง่ือนไขต่างๆ ในการรบัซ้ือน้ํามนัโดยวิธีประกวดราคา

ในสว่นของรอ้ยละ 20 ใหเ้ป็นไปตามท่ี กฟผ. เห็นวา่เหมาะสม ทั้งน้ี กลุ่มตลาดรฐัวสิาหกิจและหน่วย 

ราชการ จดัวา่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีปริมาณการจาํหน่ายสูงสุดในธุรกิจการจดัจาํหน่ายผ่านตลาดพาณิชย ์แต่ 

ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะมีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกวา่ลูกคา้กลุม่อื่น อยา่งไรก็ตาม ในเดือนธนัวาคม 

2544 ขสมก. ไดช้าํระหน้ีค่าผลติภณัฑแ์ก่ ปตท. จาํนวน 3,863 ลา้นบาท ส่งผลให ้ปตท. มีบญัชีลูกหน้ี

การคา้กลุ่มราชการและรฐัวสิาหกิจลดลงประมาณ 52% จากปี 2543 

• ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและผลิตภณัฑห์ล่อลืน่โดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภค 

รายใหญ่เช่น ผูป้ระกอบกิจการเดินรถโดยสารและขนส่ง ผูป้ระกอบการโรงงานผลิตเหล็ก และ

ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ี

จาํนวนมากกวา่ 1,200 ราย ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัท่ีจาํหน่ายใหก้บัลกูคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นน้ํามนัเตา และ

น้ํามนัดีเซล ในปี 2544 ปตท. ขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัใหแ้ก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,389 ลา้นลิตร คิดเป็น

รอ้ยละ 24.8 ของยอดการจาํหน่ายใหแ้ก่กลุ่มตลาดพาณิชย ์ และเน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขาย

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 

ใหก้บัลูกคา้บางราย ปตท. จะลงทุนสรา้งถงัน้ํามนัหรือสิ่งอาํนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้

รายน้ันๆ สาํหรบัราคาขายจะใชร้าคาท่ีอา้งอิงจากราคาขายปลีกในประเทศ 

(2) กลุ่มตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  

 ปตท. เป็นผูจ้ัดจําหน่ายน้ํามันสําหรับเครื่องบินต่างๆ เช่น Jet A-1  JP-5  JP-8 และ AVGAS ท่ีเป็นท่ี 

ยอมรับจากสายการบินระหว่างประเทศกว่า 30 ราย รวมถึงการบินไทย นอกเหนือจากการจําหน่ายน้ํามันท่ี 

ท่าอากาศยานกรุงเทพแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและจดัเก็บน้ํามนัอากาศยานแต่เพียงผูเ้ดียวใน 

ท่าอากาศยานภูมิภาคส่วนใหญ่ทัว่ประเทศไทย   ปตท. คาดว่ามีส่วนแบ่งการตลาดในการจําหน่ายน้ํามัน 

อากาศยานประมาณรอ้ยละ 25  โดยในปี 2544 ปตท. ไดข้ายน้ํามันอากาศยานใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจํานวน 

1,858 ลา้นลิตร นอกจากน้ี ปตท. ยังได้ขยายการใหบ้ริการจําหน่ายน้ํามันใหก้ับท่าอากาศยานนานาชาติ 

แห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง และในกมัพูชา   และยงัเป็นผูจ้ัดจําหน่ายน้ํามันอื่นๆ เช่น น้ํามันดีเซลหมุนชา้ และ 

น้ํามนัเตา สาํหรบัเรือประเภทต่างๆ อีกดว้ย 
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(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูนํ้าในตลาดก๊าซปิโตรเลียม

เหลวและมีสว่นแบ่งตลาดสูงสุด (ไม่รวมการจาํหน่ายเพื่อนําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) อยา่ง

ต่อเน่ืองโดยมีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 34.2 ในปี 2544 โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งสิ้ น 1,004 ลา้นลิตร ปตท. มี

คลงัเก็บก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 8 แห่ง  โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทุก

ภูมิภาคของประเทศโดยมีความจุรวมประมาณ 75,500 เมตรกิตนั และมีรา้นคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 

992 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 105 แห่ง อกีดว้ย 

ปัจจุบนัรฐับาลใชร้ะบบราคา “ก่ึงลอยตวั” แต่ยงัควบคุมระบบการกาํหนดราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลวซ่ึงมกัจะ

อิงกบัราคาอา้งอิง โดยจะควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ และกระทรวงพาณิชยย์งัคงกาํกบัดูแลราคา

ขายปลีก ทั้งน้ี โครงสรา้งราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/

นําเขา้ 2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ ประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล 

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง และภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 3) ราคาขายปลีก ประกอบดว้ยราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่/โรงแยก

ก๊าซ ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

 

ราคาขายปลีกก๊าซหุงตม้   = ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นําเขา้ +ภาษีสรรพสามิต +ภาษีเทศบาล +กองทุนน้ํามนั +ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 
      ราคาขายสง่หน้าโรงกลัน่ หรอื โรงแยกก๊าซ 

   + ค่าการตลาด  + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

เน่ืองจากรฐับาลมีการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงจาํเป็นตอ้งมีการใชก้องทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง  

(“กองทุนฯ”) ซ่ึงบริหารโดยกระทรวงการคลงั เป็นเครื่องมือในการรกัษาระดบัราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึง

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน ปตท. จะไดร้บัชดเชยจากเงินกองทุนฯ ในกรณีท่ีราคา 

ณ โรงแยกก๊าซสูงข้ึนตามราคาตลาดโลกและมีผลทาํใหผ้ลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าโรงกลัน่สูงกวา่

ราคาขายส่งท่ีรฐับาลกาํหนด ในทางกลบักนั กรณีท่ีราคา ณ โรงแยกก๊าซตํา่ลงตามราคาในตลาดโลกและมีผลทาํ

ใหผ้ลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าโรงกลัน่ตํา่กวา่ราคาขายส่งท่ีรฐับาลกาํหนด ปตท. จะตอ้งส่งเงินเขา้

กองทุนฯ ซ่ึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 สพช. ไดก้าํหนดใหก้องทุนฯ จ่ายเงินชดเชยเพื่อรกัษาระดบัราคา 

โดยกาํหนดใหจ้่ายชดเชยในอตัรา 1.4689 บาทต่อกิโลกรมั ทั้งน้ีกองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2544 มียอดคา้งชาํระค่าชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อ ปตท. จาํนวนทั้งสิ้ น 8,853 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544  คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียม

เหลวและเงินกองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง  โดยใหก้องทุนน้ํามนัเข้ือเพลิงจ่ายดอกเบี้ ยใหแ้ก่เจา้หน้ีในกรณีท่ีกองทุนไม่

สามารถชาํระเงินกองทุนคา้งชาํระขั้นตํา่ในแต่ละไตรมาส 

รฐับาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน โดย 

ยกเลิกการควบคุมราคาขายปลกีตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2544 และมีแผนใหใ้ชร้ะบบลอยตวัเต็มท่ีโดยสมบูรณ์

ประมาณไตรมาส 3 ของปี 2545  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ีมอบหมาย

ให ้ สพช. กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์ รบัไปดาํเนินการรว่มกนัเพื่อยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว 

3.2.2.3 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดตา่งประเทศ (International Marketing) 

 เป็นการดาํเนินการเพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นสภาวะอุปทาน

มากกวา่อปุสงค ์ ทาํให ้ ปตท. มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาด 
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ต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส ์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม กมัพูชา มาเลเซีย และสหภาพเมียนมาร ์ 

ในลกัษณะของการลงทุน และรว่มทุนเก่ียวกบัธุรกิจน้ํามนัในต่างประเทศ อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และ 

สถานการณท์างเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลให ้ ปตท. พิจารณา 

ปรบัเปลี่ยนกลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุนในบางประเทศเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนอยูเ่สมอ  

3.2.3 การคา้สากล และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดบิและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

(Oil Trading) 

 ดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ (International Oil Trading) ซ่ึงแบ่งออกเป็นธุรกิจการคา้น้ํามนัดิบ

และคอนเดนเสท ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี การบริหารความเสี่ยงจากการคา้

น้ํามนั และการจดัหาการขนสง่ทางเรือระหวา่งประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศครอบคลุมการจดัหาและ 

การคา้ระหวา่งประเทศสาํหรบัผลิตภณัทปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

และบรษิัทในเครือใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัและทาํกาํไรและเพื่อพฒันาความสามารถในการทาํกาํไรจากการคา้ผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมและ ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ  เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนําเขา้น้ํามนัสาํเรจ็รูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมี

ความคุน้เคยกบัธุรกรรมประเภทนําเขา้ (OUT-IN Trading) แต่หลงัจากการเปิดดาํเนินการของ โรงกลัน่น้ํามนัระยอง และ 

สตารปิ์โตรเลียมรีไฟน์น่ิง ทาํใหรู้ปแบบธุรกรรมเปลี่ยนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งน้ํามนั

สาํเรจ็รูปสว่นเกินจากความตอ้งการในประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ สว่นธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ 

(OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading น้ัน เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินการโดย ปตท.  โดย ปตท. จะไดก้าํไร

จากสว่นต่างของราคาซ้ือกบัราคาขายซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด 

 การดาํเนินธุรกิจการคา้น้ํามนัสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ลกัษณะไดด้งัน้ี 

3.2.3.1 ธุรกิจการคา้น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 

3.2.3.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป 

3.2.3.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.3.1 ธุรกิจการคา้นํา้มนัดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดาํเนินธุรกิจการจดัหาและการคา้ระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท โดยการจดัซ้ือ การขาย  

การคา้และการขนส่ง น้ํามนัดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศใหก้บัโรงกลัน่ในปริมาณท่ีสอดคลอ้ง

กบัสดัสว่นการถือหุน้ของ ปตท วิเคราะหห์าโอกาสทางการคา้ การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท

เพื่อผลกาํไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้งเสนอโอกาสในการใชป้ระโยชน์โรงกลัน่จากกาํลงัการกลัน่ท่ีเหลืออยูใ่หเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด โดยดูแลใหมี้การใชน้ํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศ และดาํเนินการจา้งกลัน่ (Processing) 

น้ํามนัดิบและคอนเดนเสทกบัโรงกลัน่ทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ทางการคา้ 

(1)  การจดัหาและการคา้น้ํามนัดิบ (Crude Oil) จากแหล่งในประเทศ 

จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณน้ํามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดั และมีสถานะเป็นผูนํ้าเขา้น้ํามนัดิบ  

น้ํามนัดิบในประเทศจึงเป็นทรพัยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด ในปัจจบุนัประเทศไทยมีแหล่งน้ํามนัดิบ 7 แหล่ง 

ไดแ้ก่ สิริกิตต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) บึงหญา้และบึงม่วง (นอรท์เซ็นทรลั) วิเชียรบรุีและศรีเทพ 

(วิเชียรบรุี) ทานตะวนั เบญจมาศ และปัตตานี  รวมปริมาณน้ํามนัดิบท่ีผลิตไดใ้นประเทศในปี 2544 ประมาณ 

77,998 บารเ์รลต่อวนั โดย ปตท. จะซ้ือน้ํามนัดิบในประเทศบางสว่นจากผูไ้ดร้บัสมัปทานต่างๆ  และจาํหน่าย 

น้ํามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดใหก้บัโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่างราคา (Margin)  ซ่ึง

ในปี 2544 ปตท. มีการจดัหาน้ํามนัดิบจากแหล่งในประเทศ 26,148 บารเ์รลต่อวนั 
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(2) การนําเขา้น้ํามนัดิบจากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบและขนส่งใหโ้รงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท. ถือหุน้ โดยจดัหาให ้ บรษิัท โรงกลัน่ 

น้ํามนัระยอง จาํกดั (โรงกลัน่ระยอง) และ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (โรงกลัน่สตาร)์ ในปริมาณท่ี

ใกลเ้คียงกบัสดัสว่นท่ี ปตท. ถือหุน้ (รอ้ยละ 36) และจดัหาใหบ้ริษัท ไทยออยล ์ จาํกดั (โรงกลัน่ไทยออยล)์   

คิดเป็นสดัสว่นประมาณ รอ้ยละ 50 ของกาํลงัการกลัน่ (Refinery Production Capacity) ของโรงกลัน่ไทยออยล ์

ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกวา่สดัส่วนการถือหุน้ ข้ึนกบัราคาท่ี ปตท.ขาย นอกจากน้ัน ยงัจดัหาใหบ้รษิทั   

บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่บางจาก) ดว้ย 

ในปี 2544 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบใหแ้ก่โรงกลัน่น้ํามนัทั้ง 4 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูคิ่ดเป็นปริมาณ 

ทั้งสิ้ นเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 48 ของปริมาณความตอ้งการน้ํามนัดิบเพื่อการกลัน่ของโรงกลัน่น้ํามนัทั้ง 4 แห่ง 

สาํหรบัราคาขายใหโ้รงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกกาํไร (Margin) ซ่ึงจะเป็นไป

ตามกลไกตลาด 

การนาํเขา้นํ้ามนัดบิจากตา่งประเทศของ ปตท. 

หน่วย : พนับารเ์รล 

ชนิดน้ํามนัดิบ ประเทศ ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

  ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ย

ละ 

ปริมาณ รอ้ยละ 

แหล่งตะวนัออกไกล        

1. ทาปีส มาเลเซีย 1,237 1.9 574 0.8 575 0.7 

2. ลาบวน มาเลเซีย 469 0.7 1,201 1.7 0 0 

2. อ่ืนๆ บรูไน,เวียดนาม,จีน,พม่า 0 0 2,019 2.9 1,960 2.4 

รวมแหล่งตะวนัออกไกล  1,706 2.7 3,794 5.4 2,535 3.1 

แหล่งตะวนัออกกลาง        

1. โอมาน โอมาน 10,851 16.9 9,689 13.7 13,717 16.8 

2. อีราเนียนไลท ์ อิหร่าน 539 0.8 6,194 8.8 0 0 

3. เมอรแ์บน สหรฐัอาหรบัอิมเิรตส ์ 19,862 31.0 18,090 25.6 23,049 28.2 

4. อบัเปอรช์ากุม สหรฐัอาหรบัอิมเิรตส ์ 11,557 18.0 18,896 26.7 17,393 21.2 

5. อุมเชบ สหรฐัอาหรบัอิมเิรตส ์ 0 0 525 0.7 484 0.6 

6. ดูไบ สหรฐัอาหรบัอิมเิรตส ์ 0 0 974 1.4 1,902 2.3 

7. การต์า้ มารีน การต์า้ 8,874 13.8 3,214 4.5 1,571 1.9 

8. มาซิล่า เยเมน 1,775 2.8 2,103 3.0 1,788 2.2 

9. มาลิปไลท ์ เยเมน 0 0 603 0.9 0 0 

10. คูเวตเอกซป์อรท์เบล็นด ์ คูเวต 7,448 11.6 5,693 8.1 9,403 11.5 

11. อ่ืนๆ  1,515 2.4 962 1.4 9,958 12.2 

รวมแหล่งตะวนัออกกลาง  62,421 97.3 66,943 94.6 79,265 96.9 

รวมทั้งสิ้ น 64,127 100 70,737 100 81,800 100 

ท่ีมา : ปตท. 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทใหโ้รงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ 

โดยมีบริษัท อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษัทอะโรเมติกส)์ ซ่ึงเป็นบรษิัทร่วมของ ปตท.ท่ี

ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ ใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือคอนเดน-

เสทจากผูไ้ดร้บัสมัปทานในประเทศ  ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่ง  ยูโนแคล ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ี

ราคาตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทุนบวกอตัราส่วนกาํไร อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ีบริษัทอะโรเมติกส ์
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ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปรมิาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายใหแ้ก่โรงกลัน่ 

น้ํามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์ทั้งน้ี การคา้คอนเดน-

เสทจะไดก้าํไรขั้นตน้สงูเม่ือเปรยีบเทียบกบัการคา้น้ํามนัดิบ  

การผลติคอนเดนเสทของประเทศไทย 

หน่วย : บารเ์รลต่อวนั 

แหล่งผลิต ชนิดน้ํามนัดิบ ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

เอราวณั / บงกช / ไพลิน เอราวณั / บงกช / ไพลิน 48,946 52,302 52,351 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์

3.2.3.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํา้มนัสาํเรจ็รูป (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา ส่งออก และทาํการคา้ระหวา่งประเทศสาํหรบัผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ใหก้บักลุ่มธุรกิจ บรษิัทในเครือ และลูกคา้ ของ ปตท.  ตลอดจนการวิเคราะหห์าโอกาสในการทาํการคา้  

การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํามนัสาํเร็จรูปทุกชนิด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ทั้งน้ี ปตท. มีสญัญารบัซ้ือน้ํามนั

สาํเรจ็รูปจากโรงกลัน่ในประเทศ 4 โรงท่ี ปตท. ถือหุน้อยู ่ ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์ โรงกลัน่ระยอง โรงกลัน่สตาร ์ และโรง

กลัน่ 

บางจาก  โดยมีขอ้ผูกมดัเรื่องปริมาณรบัซ้ือขั้นตํา่เฉพาะในสญัญาท่ีทาํกบั โรงกลัน่ไทยออยล ์ โรงกลัน่ระยอง และโรงกลัน่ 

สตาร ์เท่าน้ัน 

 ปัจจุบนั ปตท. มีช่องทางการสง่ออก 2 ชอ่งทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคา้น้ํามนัโลก (Open 

Market)  โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก  และไดร้บักาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ในปี 2544 ปตท. ทาํการคา้ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งสิ้ น  4,775 ลา้นลิตร 

3.2.3.3 ธุรกิจการคา้ผลติภณัทปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบสําหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และดําเนินการคา้ (Trading) และ

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลัก (Main Petrochemical Products) และผลิตภัณฑพ์ลอยได ้  (By-Products) จากโรงงาน 

ปิโตรเคมี โดยครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการดําเนินการส่งออก ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 

Gasoline) เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมน้ํามนั  

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทอะโรเมติกส ์ ไดแ้ก่ เบนซีน โทลูอีน และพาราไซลีน  โดย 

ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส ์ และใหบ้รษิัทอะโรเมติกสเ์ป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรง

ใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัน้ัน ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ข้ึนกบัประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละผูซ้ื้อ โดย ปตท. จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการทาํการตลาดเฉลี่ยในอตัรารอ้ยละ 1.5 ถึง 3.0 ของผลิตภณัฑปิ์

โตรเคมีท่ีจาํหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ    

 ในปี 2544 ปตท. ทาํการคา้ผลติภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งสิ้ น 1,396 ลา้นลิตร 

3.2.4 สายงานสนับสนุนการดาํเนินธรุกิจนํ้ามนั  

ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจน้ํามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.4.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 

3.2.4.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

3.2.4.3 การบริหารความเสี่ยงจากการคา้น้ํามนั 

3.2.4.4 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ 
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3.2.4.1  การบรหิารและปฏิบติัการคลงั (Terminal Operations) 

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสาํรอง รบัจา่ย บรรจุผลิตภณัฑน้ํ์ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ 

หุงตม้ (LPG) ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเก็บสาํรองรบัจ่าย และบรรจุผลิตภณัฑ ์ เพือ่การจา่ยโอนระหวา่งคลงัและ

จาํหน่ายใหลู้กคา้ทั้งทางรถยนต ์ รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมน้ํามนัอากาศยานจาํนวน 17 แห่ง คลงั

ปิโตรเลียม คลงัน้ํามนั และ คลงัก๊าซ รวม 22 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพื่อใหบ้ริการลูกคา้และสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ

น้ํามนัของ ปตท. ปตท.ไดพ้ฒันาคลงัปิโตรเลียมศรีราชาใหเ้ป็นคลงัปลอดภาษีเพื่อการกกัเก็บและส่งออกผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียม และไดเ้ริ่มพฒันาคลงัปิโตรเลียมศรีราชาใหเ้ป็นคลงัสรรพสามิตและคลงัสินคา้ทณัฑบ์นเพื่อส่งเสริมธุรกิจการ 

นําเขา้และส่งออกและเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยใหเ้ช่าคลงัเก็บน้ํามนัเพื่อการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ  

นอกจากน้ีคลงัปิโตรเลียมศรรีาชายงัเป็นแหล่งสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจน้ํามนัเชื้ อเพลิงสาํหรบัเติมเรือเดินสมุทร  เพื่อ 

รองรบัการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเติมน้ํามนัเชื้ อเพลิงเรือเดินสมุทรอีก

แห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

คลงัปิโตรเลียมศรรีาชา  ประกอบดว้ยพื้ นท่ี 2 สว่น  ไดแ้ก่ คลงัน้ํามนัศรรีาชา และ คลงัก๊าซเขาบ่อยามีปริมาณ

ความจรุวม 890 ลา้นลิตร  มีท่าเทียบเรือจาํนวน 7 ท่า  สามารถรบัเรือเดินสมุทรไดต้ั้งแต่ขนาด 500-100,000 ตนั 

 3.2.4.2  การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดาํเนินการจดัหา และจดัส่งผลติภณัฑน้ํ์ามนั รวมทั้งการขายน้ํามนัในตลาดขายส่ง ใหแ้ก่ บริษัทในเครือในกลุ่ม 

โรงกลัน่น้ํามนัและลูกคา้  นอกจากน้ียงัไดข้ยายไปสู่ฐานลูกคา้ท่ีอยูใ่นทะเล ไดแ้ก่ บริษัท ไทยออยล ์มารีน จาํกดั และ บริษทั 

ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

ปตท. ขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัใหแ้ก่ตลาดผูค้า้น้ํามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติั

การคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 (Reseller) เช่น บริษัทคอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั (Conoco) บริษัทคูเวตปิโตรเลียม 

(ประเทศไทย) จาํกดั (Q8) บรษิัท ยูนิคแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์จาํกดั (มหาชน) บรษิัท เวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั เป็นตน้ ทั้งน้ีการขายใหแ้ก่ผูค้า้มาตรา 7 จะขายเม่ือ ปตท. มีอุปทานสว่นเกินท่ีเหลือ

จากการขายผ่านช่องทางต่างๆ แลว้ โดยในปี 2544 ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหแ้ก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็น 

มูลค่า 11,021 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.2 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

3.2.4.3 การบรหิารความเสี่ ยงจากการคา้นํา้มนั (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จดัตั้งหน่วยธุรกิจบริหารความเสี่ยง  รบัผิดชอบการวิเคราะหแ์ละบริหารความเสี่ยงของราคาในการซ้ือขาย 

น้ํามนั ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และก๊าซธรรมชาติ  ผ่านการซ้ือขายตราสารอนุพนัธใ์นตลาดการคา้อนุพนัธ์   เช่น การป้องกนั

ความเสี่ยงดว้ยวิธีการทํา Swap Option   รวมถึงการศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตน้ทุนน้ํามันในถัง (Inventory 

Hedging) เป็นตน้  

 นอกจากน้ี หน่วยธุรกิจบริหารความเสี่ยงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลก

ของ ปตท. โดยวิเคราะห ์ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวราคาปิโตรเลียมตลอดจน อุปสงค-์อุปทาน แหล่งจดัหาและแหล่ง

จดัจาํหน่ายน้ํามนัดิบ น้ํามนัสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑพ์ิเศษ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เป็นตน้  

3.2.4.4  การจดัหาการขนส่งทางเรอืระหวา่งประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมธุรกิจการคา้สากล และการนําเขา้ส่งออกน้ํามนั โดย

การจดัหาเรือขนส่งใหห้น่วยงานภายใน และบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและดาํเนินธุรกิจแบบครบ

วงจร   
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3.2.5 โครงสรา้งรายไดข้องธุรกิจนํ้ามนั  

 ภาพรวมของธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. ในรอบปี 2544 มียอดจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม

มูลค่าทั้งสิ้ น 259,633 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 เม่ือเทียบกบัยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปี 2543 ซ่ึงมีมูลค่า 288,423 

ลา้นบาท  และปริมาณการจาํหน่ายของผลิตภณัฑใ์นปี 2544 ลดลง เม่ือเทียบกบั ปี 2543 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงน้ํามนัเตาใน

ประเทศและการคา้สากลผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป ทาํใหมู้ลค่าการจาํหน่ายของ ปตท. ลดลง  ยกเวน้ปริมาณน้ํามนัดิบท่ี

ปริมาณการจาํหน่ายเพิ่มข้ึน  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคา่ของธุรกิจการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลแยกตามผลติภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนั/1 

 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2542 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2543 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2544 

 มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

10,879 1,952 

 

16,224 

 

2,241 16,940 

 

2,417 

- น้ํามนัเบนซิน 19,704 1,948 24,636 1,853 23,146 1,777 

- น้ํามนัก๊าด 98 10 122 9 101 7 

- น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน 7,289 1,216 16,264 1,722 13,538 1,453 

- น้ํามนัดีเซล 36,105 4,629 55,397 4,847 51,772 4,452 

- น้ํามนัเตา 22,546 4,985 25,022 3,623 12,804 1,928 

- อ่ืนๆ /2 1,715 116 2,239 153 2,656 173 

รวมมูลค่าการจดัจาํหน่าย 98,336 14,856 139,904 14,448 120,957 12,207 

มูลค่าการคา้สากล       

- น้ํามนัดิบ /3 29,875 6,116 69,469 9,376 72,893 10,814 

- คอนเดนเสท 9,033 2,012 14,767 2,053 16,257 2,297 

- น้ํามนัสาํเรจ็รูป  27,231 5,937 50,734 5,911 34,552 4,775 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 7,646 1,050 13,549 1,205 14,974 1,396 

รวมมูลค่าการคา้สากล /4 73,785 15,115 148,519 18,545 138,676 19,282 

รวมทั้งหมด 172,121 29,971 288,423 32,993 259,633 31,489 

ท่ีมา: ปตท. 
/1  รวมมูลค่าการจาํหน่ายของ PTT Philippines, Inc. และ PTT International Trading Pte.,Ltd. 
/2 อ่ืนๆ หมายถึง การจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ  สารเติมแต่ง และสินคา้ใชเ้พ่ือการส่งเสรมิการขาย ฯลฯ 
/3 น้ํามนัดิบรวมทั้งการคา้สากล แนฟทา และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
/4 ไม่รวมการขายระหวา่งกลุ่มธุรกิจและการจา้งกลัน่กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์
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ตารางแสดงมูลคา่การจดัจาํหน่ายและการคา้สากลผลติภณัฑน์ํ้ามนัแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกคา้/1 

หน่วย : ลา้นบาท 

 มูลค่าการจดัจาํหน่าย 

 ปี 2542 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ปี 2543 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ปี 2544 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) 

- ตลาดคา้ปลีก 

- ตลาดพาณิชย ์

 

44,049 

 

63,986 

 

60,289 

    - ตลาดรฐัวิสาหกิจและหน่วยราชการ 23,724 26,290 12,737 

    - ตลาดอุตสาหกรรม 5,090 7,389 9,913 

    - ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง /2 8,998 18,312 16,092 

    - ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

    - ตลาดผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลื่น 

- ตลาดผูค้า้น้ํามนัมาตรา 7 

6,413 

202 

9,860 

11,286 

252 

12,389 

10,530 

375 

11,021 

รวมการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม /3 98,336 139,904 120,957 

การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Trading) 

- การคา้น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 

- การคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป 

- การคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี

 

38,907 

27,231 

7,647 

 

84,236 

50,734 

13,549 

 

89,150 

34,552 

14,974 

รวมการคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม /3 73,785 148,519 138,676 

รวมทั้งหมด 172,121 288,423 259,633 

ที่มา : ปตท. 
 /1 รวมมูลค่าการจาํหน่ายของ PTT Philippines, Inc. และ PTT International Trading Pte.,Ltd. 
 /2 รวมมูลค่าที่ ใชใ้นการบรหิารความเส่ียงสาํหรบันํา้มัน JET A-1 
 /3 ไม่รวมการขายระหวา่งกลุม่ธุรกิจและการจา้งกลัน่กับโรงกลัน่ไทยออยล ์

 จะเห็นไดว้่าจากรายไดใ้นปี 2544 ของการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลของธุรกิจน้ํามนัรวม 259,633 ลา้นบาท 

ประมาณรอ้ยละ 53 มาจากการคา้สากล  และการนําเขา้ส่งออกน้ํามนัรวมทั้งการบริหารความเสี่ยง  ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือ

รอ้ยละ 47 มาจากการจัดจาํหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย การคา้ในตลาดคา้ปลีก ตลาดพาณิชย ์และตลาดผูค้า้ 

น้ํามนั ในอตัรารอ้ยละ   23  รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 4 ตามลาํดบั 

3.2.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจนํ้ามนั 

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนใน

บริษัทร่วมทุนท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัน้ํามนัทั้งในและต่างประเทศอีกจาํนวน 20 บริษัท โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสนับสนุน

ธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและเพื่อส่งเสริมให ้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจน้ํามนัอยา่งครบวงจร และสามารถใหบ้ริการ 

ลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครอืมีหน้าท่ีดูแลบรษิัทรว่มทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจน้ํามนัใหบ้ริหารงานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ เอื้ อประโยชน์ต่อธุรกิจในกลุ่มน้ํามนัและธุรกิจอืน่ๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเน้นการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจและ

บริหารการลงทุนเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ 2 บรษิัท ดงัน้ี 

1) บรษิัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด (บรษิัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย) 

บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย ดาํเนินธุรกิจขนส่งน้ํามนัผ่านทางท่อท่ีบริษัทลงทุนก่อสรา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2544 ปตท. ถือหุน้ในบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 30.6 ของทุนจดทะเบียน 2,877.5 ลา้นบาท  โดยมี 
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ผูถื้อหุน้รายใหญ่อื่น คือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 20.78 บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

รอ้ยละ 15.0 และบริษัท น้ํามนัคาลเทกซ ์(ไทย) จาํกดั รอ้ยละ 10.0 และผูถื้อหุน้อื่นๆ รวม รอ้ยละ 24.4 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2534 โดยบริษัทลงทุนก่อสรา้งท่อขนส่งน้ํามนั 

ระยะทางรวม 255 กิโลเมตรจาก ศรีราชา เขา้สู่อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื่อจดัส่งน้ํามนัอากาศยานเขา้สู่ท่า 

อากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) และส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื่นๆ เก็บท่ีคลงัน้ํามนัสระบุรี ท่อส่งน้ํามนัของ บรษิัทท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย มีความสามารถส่งน้ํามนัได ้26,000 ลา้นลิตร ต่อปี ปัจจุบนั บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยขนส่งน้ํามนัผ่านท่อ

ในปริมาณประมาณรอ้ยละ 30 ของความสามารถในการขนส่ง 

2) บรษิัท ไทยลูบ้เบส จาํกัด (มหาชน) (บรษิัทไทยลูบ้เบส) 

บริษัทไทยลูบ้เบส ดาํเนินธุรกิจผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานและยางมะตอย โดยมีประเภทของผลิตภณัฑแ์ละกาํลงั

การผลิต ดงัน้ี 

 น้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานชนิดพาราฟินิค มีกาํลงัการผลิต 300 ลา้นลิตรต่อปี 
 ยางมะตอย มีกาํลงัการผลิต 350 ลา้นลิตรต่อปี 
 ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้มีกาํลงัการผลิต 600 ลา้นลิตรต่อปี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ถือหุน้ในบริษัทไทยลูบ้เบส ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบียนเรียกชาํระ

แลว้ 5,000 ลา้นบาท โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่อืน่ๆ คือ บรษิัท ไทยออยล ์ จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 38 บริษัท นิปปอนมิตซูบชิ ิ

ออยล ์จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 22 บริษัท บีพี ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 5 บริษัท น้ํามนัปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

ถือหุน้รอ้ยละ 3 และบริษัท สยามลูบริแคน้ท ์อินดสัทรี จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 2 

ผลประกอบการของ บริษัทไทยลูบ้เบส ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 มียอดขาดทุนเท่ากบั 1,366 ลา้นบาท โดย

เป็นการขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 181 ลา้นบาท 

ปตท. ไดอ้าศยัโรงงานผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานของบริษัทไทยลูบ้เบส เป็นฐานในการผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐาน

ป้อนเป็นวตัถุดิบหลกัแก่ บรษิัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จาํกดั ในการผสมน้ํามนัหลอ่ลื่นตรา ปตท.  อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนั บรษิัท

ไทยลูบ้เบสไดห้ยุดดาํเนินกิจการลงชัว่คราว เน่ืองจากขอ้พิพาทดา้นภาระภาษีกบักรมสรรพสามิต ซ่ึงมีผลใหก้ารเจรจาแผน

ปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ีตอ้งชะลอออกไปอีกระยะหน่ึง 

ปัจจุบนั กลุ่มผูถื้อหุน้อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเจรจาซ้ือหน้ีคืนจากกลุ่มเจา้หน้ี และ ปตท. ยงัไม่มัน่ใจวา่ บริษัท 

ไทยลูบ้เบสจะสามารถเริ่มดาํเนินการไดอ้ีกครั้งหน่ึงในเวลาใด 
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3.3 ธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมี 

ปตท. ไดล้งทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมี ผ่านบริษัทในเครอื ซ่ึง ปตท. มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป 

(Arm’s Length Basis) โดยบรษิัทท่ี ปตท. เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

ธุรกิจการกลัน่ ธุรกิจปิโตรเคมี 

1. บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 1. บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

2. บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 2.   บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 3.   บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 4.  บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

 5.  บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจการกลัน่ 

ปตท. ไดเ้ขา้ร่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่น้ํามนัผ่านบริษัทในเครือรวมทั้งสิ้ น 4 บริษัท ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(“โรงกลัน่ไทยออยล”์) บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั (“โรงกลัน่ระยอง”) บริษัท สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

(“โรงกลัน่สตาร”์) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (“โรงกลัน่บางจาก”) 

ปตท. มีการขายน้ํามนัดิบท่ี ปตท. จดัหามาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศใหก้บั 4 บริษัทขา้งตน้ โดย

น้ํามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดจะขายใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยลแ์ละโรงกลัน่บางจาก  

นอกจากการขายน้ํามนัดิบใหก้บั 4 บริษัทขา้งตน้ ปตท. ไดมี้การซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูจาก 4 บรษิัท และ

จาํหน่ายต่อใหแ้ก่ลูกคา้โดยกลุ่มธุรกิจน้ํามนั โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปท่ี ปตท. รบัซ้ือจะอา้งอิงกบั 

ตวัเลขสดัสว่นการถือหุน้ของ ปตท. ในบริษัทน้ันๆ  

ในชว่งระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา โรงกลัน่น้ํามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท. มีกาํลงัการกลัน่ และอตัราการใช้

กาํลงัการกลัน่ ท่ีเกิดจากปริมาณการใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ดงัน้ี  

   หน่วย: พนับารเ์รลต่อวนั 

  

โรงกลัน่ 

สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

กาํลงั 

การกลัน่ 

ปริมาณ    

น้ํามนัดิบ/

วตัถุดิบ      

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ

ใชก้าํลงั

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

กาํลงั 

การกลัน่ 

ปริมาณ    

น้ํามนัดิบ/

วตัถุดิบ      

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ

ใชก้าํลงั

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

กาํลงั 

การกลัน่ 

ปริมาณ    

น้ํามนัดิบ/

วตัถุดิบ      

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ

ใชก้าํลงั

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์ 220  166 75.4 220  171 77.6 220 195 88.7 

โรงกลัน่ระยอง /1 145  150 103.3 145  145 100.3 145  140 96.2 

โรงกลัน่สตาร ์/1 150  151 100.5 150  144 96.1 150  140 93.0 

โรงกลัน่บางจาก 120  98 81.4 120  88 73.0  120  75 62.9 

ที่มา: กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
/1 โรงกลัน่ระยองหยดุซ่อมบาํรงุหน่วยกลัน่ประจาํปีตัง้แต่วนัที่  5 กุมภาพนัธถึ์งวนัที่  3 มีนาคม 2544 เป็นเวลา 27วนั 
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และทั้ง 4 โรงกลัน่มีการผลิตผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปในแต่ละชนิดผลิตภณัฑอ์อกมาดงัน้ี 
   หน่วย: ลา้นบารเ์รล 

ผลิตภณัฑ ์
สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2542 2543 2544 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 10 12 

น้ํามนัเบนซิน 41 36 37 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน/น้ํามนัก๊าด 21 23 22 

น้ํามนัดีเซล 78 76 77 

น้ํามนัเตา 39 35 33 

ยางมะตอย 1 2 3 

อ่ืนๆ 14 19 17 

รวม 203 200 201 

ที่มา : กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

สาํหรบัผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูท่ีไดจ้ากการผลิตในแต่ละโรงกลัน่ ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก

ไปจาํหน่ายในต่างประเทศ ดงัน้ี  
 หน่วย : พนับารเ์รลต่อวนั 

โรงกลัน่ 

สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

ปริมาณ

การ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณ

การ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณ

การ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์/1 159 93.0   7.0 165 85.2 14.8 192 82.3 17.7 

โรงกลัน่ระยอง 152 86.3 13.7 145 88.8 11.2 145 86.1 13.9 

โรงกลัน่สตาร ์ 155 70.0 30.0 144 75.9 24.1 143 77.1 22.9 

โรงกลั่นบางจาก /2  102 98.6   1.4 92 95.7  4.3 84 99.0 1.0 

ที่มา : ปตท. 

/1  โรงกลัน่ไทยออยล ์ปรมิาณการจาํหน่ายไม่รวมผลิตภณัฑท์ี่ นาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ  
/2  โรงกลัน่บางจาก มีการจดัซ้ือ/แลกเปลี่ ยนผลิตภณัฑน์ํา้มันสาํเรจ็รูปจากโรงกลัน่ในประเทศมาจาํหน่ายในส่วนที่ ผลิตไดไ้ม่เพียงพอในการจาํหน่าย 

3.3.1.1 บรษิัท ไทยออยล ์จาํกัด   

โรงกลัน่ไทยออยล ์ ดาํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพื่อผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั 

ส่วนท่ีเหลือจะดาํเนินการส่งออก นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยลไ์ดมี้การขยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และ

ธุรกิจขนส่งน้ํามนัสาํเรจ็รปูเพื่อเพิ่มรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99  สว่นท่ีเหลือ

ถือโดยสถาบนัการเงินผูใ้หกู้แ้ละสาํนักงานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริยใ์นสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 และรอ้ยละ 0.02  

ตามลาํดบั    

โรงกลัน่ไทยออยล ์ ตั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 

2507 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 220,000 บารเ์รลต่อวนั หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 22 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ

ประเทศ  โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัวา่เป็นโรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท. จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเพื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามนั 

ของ ปตท.  

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง สามารถผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูท่ีมี

มูลค่า เน่ืองจากมีความคลอ่งตวัในการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลิต การเลือกใชน้ํ้ามนัดิบทั้งชนิดหนักและชนิด

เบาเพื่อการเลอืกกลัน่น้ํามนัสาํเร็จรปูประเภทต่างๆ โดยมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลาย คือ มีหน่วย 
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Hydrocracking(HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตา

เป็นน้ํามนัดีเซลและน้ํามนัเบนซินท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึน การผลิตของโรงกลัน่ไทยออยลจ์ะใชแ้หล่งน้ํามนัดิบท่ีจดัหาจาก

ทั้งภายนอกและ 

ภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนําเขา้จากแหล่งตะวนัออกกลางและแหล่งตะวนัออกไกล  

ขนส่งโดยเรือบรรทุกน้ํามนัขนาดใหญ ่ สาํหรบัแหล่งภายในประเทศจดัหาจากแหล่งสริิกิตต์ิ จงัหวดักาํแพงเพชร 

และทาํการขนส่งโดยทางรถไฟ 

ในการจดัหาน้ํามนัดิบ ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบใหแ้ก่โรงกลัน่ไทยออยล ์ตามสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและ

รบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ และในบางกรณี โรงกลัน่ 

ไทยออยลมี์การรบักลัน่น้ํามนัดิบท่ี ปตท. เป็นเจา้ของ ซ่ึงการกลัน่น้ีมีการคิดค่าธรรมเนียมการกลัน่ตามอตัรา 

อา้งอิงกบัราคาตลาด  

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตคือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รอ้ยละ 5.5 มิกซไ์ซลีน รอ้ยละ 

3.4 น้ํามนัเบนซิน รอ้ยละ 22.7 น้ํามนัก๊าด/อากาศยาน รอ้ยละ 16.3 น้ํามนัดีเซล รอ้ยละ 40.5 น้ํามนัเตา  

รอ้ยละ 10.2 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.4 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ไทยออยล ์มีสญัญาจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์บับริษัทคู่คา้ต่างๆ โดย 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูใหแ้ก่ ปตท. ตามสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

สาํเรจ็รูป (Product Offtake and Crude Oil Supply Agreement) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของกาํลงั 

การกลัน่น้ํามนัสาํเรจ็รูป  ทั้งน้ี ปตท. สามารถรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินรอ้ยละ 49.99 

ได ้ในราคาตลาด   

• จดัจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูใหแ้ก่ บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ตามหนังสือแสดง 

เจตจาํนงรบัซ้ือผลิตภณัฑ ์ในปรมิาณ 3,600 ลา้นลิตร ในชว่งระยะเวลา 4 ปี นับจากวนัท่ี 1 พฤษภาคม 

2544  

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูใหแ้ก่ บริษัท น้ํามนัคาลเท็กซ ์ (ไทย) จาํกดั ตามสญัญารบัซ้ือ 

ผลิตภณัฑ ์ (Sales and Purchase Agreement) ในปริมาณ 1,965 ลา้นลิตร ในชว่งระยะเวลา 4 ปี  

นับจากวนัท่ี 1 เมษายน 2544  

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมิ์กซไ์ซลีนใหแ้ก่ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั ตามสญัญาจดัหามิกซไ์ซลีน เพื่อใช้

เป็นวตัถุดิบในการผลิตพาราไซลีนในปริมาณท่ีบริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั กาํหนด ซ่ึงจะตอ้งไม่น้อย

กวา่ปีละ 250,000 ตนั แต่ไม่เกินปีละ 300,000 ตนั  

ในปี 2544 โรงกลัน่ไทยออยลไ์ดมี้การจดัจาํหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 82 และสง่ออกประมาณ 

รอ้ยละ 18 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลัน่ไทยออยล ์ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน  

6 คน (รวมประธานกรรมการ ซ่ึง ปตท. เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้ง) และอีกจาํนวน 6 คน เป็นตวัแทนจากเจา้หน้ี

สถาบนัการเงิน 
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของโรงกลัน่ไทยออยล ์ในชว่งปี 2542 - 2544 เป็นดงัน้ี 

       หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2542 ปี 2543  ปี 2544 

  ต.ค.42-ก.ย.43 ต.ค. 43-ธ.ค. 43  

รายไดร้วม 35,762 45,418 23,040       78,979 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (45,458) (49,620) (24,954)  (83,738) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (4,968) 3,758 - 834 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (4,244) 314 (1,906) (814) 

รายการพเิศษ - 14,547 - 5,099 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (18,908) 14,418 (3,820) 359 

สินทรพัยร์วม 89,510 110,141 102,551 102,089 

หน้ีสินรวม 104,287 81,481 78,262 74,011 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (14,777) 28,660 24,289 28,078 

 ท่ีมา : บรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั 

(5)   การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

 โรงกลัน่ไทยออยล ์ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและไดเ้ริ่มเจรจาขอปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ีเม่ือ

เดือนพฤศจิกายน 2541 โดยไดล้งนามในสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ีสาํเร็จในเดือนเมษายน 2543  (โดยศาล

ลม้ละลายกลางไดเ้ห็นชอบใหโ้รงกลัน่ไทยออยลพ์น้จากแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือเดือนพฤษภาคม 2543) ทาํใหบ้ริษัท

ไทยออยลส์ามารถลดภาระหน้ีลงจากจาํนวนประมาณ 2,300 ลา้นเหรียญสหรฐั เหลือ 1,400 ลา้นเหรียญสหรฐั 

และยงัรบัรูก้าํไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีเป็นจาํนวนรวม 13,990 ลา้นบาท ซ่ึงถูกแสดงอยูภ่ายใต ้ “รายการ

พิเศษ” ในงบกาํไรขาดทุนรวมปีสิ้ นสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2543 

ทั้งน้ี ตามแผนการปรบัโครงสรา้งหน้ี ไดก้าํหนดให ้ ปตท. ใหว้งเงินเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือน้ํามนัดิบและ

วตัถุดิบอืน่ๆ แก่โรงกลัน่ไทยออยลใ์นจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั ระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั ข้ึนอยูก่บั

ความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนของโรงกลัน่ไทยออยล ์เป็นระยะเวลา 3 ปี ซ่ึง ปตท. สามารถทบทวนการใหว้งเงิน

ทุนหมุนเวียนดงักล่าวไดเ้ป็นรายปี และในกรณีท่ี ปตท. ตอ้งการระงบัวงเงินเครดิต ปตท. ตอ้งดาํเนินการแจง้เป็น

ลายลกัษณอ์กัษรใหท้ราบลว่งหน้าก่อนเป็นระยะเวลา 90 วนั ในกรณีท่ีโรงกลัน่ไทยออยลเ์กิดเหตุผิดนัดตาม

สญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหน้ี (Master Restructuring Agreement) ปตท. จะไดส้ิทธิในการรบัสว่นแบ่งจากเงินท่ี 

ไดร้บัจากการบงัคบัหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัเท่าเทียมกบัเจา้หน้ีของโรงกลัน่ไทยออยล ์

ณ วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2544 ไทยออยลไ์ดซ้ื้อหน้ีจาํนวนเทียบเท่า 217 ลา้นเหรียญสหรฐั ในราคา 52 

เซนตต่์อหน้ี 1 เหรียญสหรฐั คิดเป็นเงิน 111 ลา้นเหรียญสหรฐั หรอืประมาณ 4,960 ลา้นบาท ทาํใหไ้ทยออยล ์

มีภาระหน้ีเงินกูล้ดลงเหลือประมาณ 1,150 ลา้นเหรียญสหรฐั และสามารถลดภาระดอกเบี้ ยไดป้ระมาณ 10 ลา้น

เหรียญสหรฐัต่อปี 

3.3.1.2 บรษิัท โรงกลัน่ระยอง จาํกัด 

โรงกลัน่ระยอง ดาํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพือ่การใชใ้นประเทศและการส่งออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

ปตท. ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 36 สว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 64 ถือหุน้โดย บริษัท เชลล ์อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิงส ์ลิมิเต็ด 
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โรงกลัน่ระยอง ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลติเชิงพาณิชยต์ั้งแต่

เดือนตุลาคม 2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บารเ์รลต่อวนั หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 14.5 ของกาํลงัการ 

กลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ระยอง จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพในการกลัน่ มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ และสามารถ

ผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยส์ูง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking (HCU) 

และ Thermal Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตาเป็นน้ํามนัดีเซลไดเ้พิ่มข้ึน การผลิตของโรงกลัน่ระยองจะ

ใชแ้หล่งน้ํามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ และเป็นการจดัหาผ่าน ปตท. และกลุ่มบริษัทเชลล ์

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รอ้ยละ 6.7 โพรพิลีน รอ้ยละ

1.4  แนฟทา รอ้ยละ 6.0 น้ํามนัเบนซิน รอ้ยละ 16.0 น้ํามนัก๊าด/อากาศยาน รอ้ยละ 6.9 น้ํามนัดีเซล รอ้ยละ 

37.8 น้ํามนัเตา รอ้ยละ 16.8 และอื่นๆ รอ้ยละ 8.4  

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ระยอง ดาํเนินการจดัจาํหน่ายตามสญัญารบัซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Product Offtake Agreement) โดยผูถื้อ

หุน้มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงกลัน่ระยอง ในปริมาณขั้นตํา่ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ของกาํลงั

การกลัน่ ตามสดัส่วนของผูถื้อหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ    

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้ โรงกลัน่ระยองยงัมีการจาํหน่ายไฟฟ้าและ 

ไอน้ําในส่วนท่ีเหลือจากการใชใ้นโรงกลัน่ใหแ้ก่ บริษัท มาบตาพุด แทงค ์ เทอรมิ์นัล จาํกดั และบริษัท ไบเออร ์

จาํกดั ตามลาํดบั  

ในปี 2544 โรงกลัน่ระยองไดมี้การจดัจาํหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 86 และส่งออกประมาณรอ้ยละ 

14 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลัน่ระยอง ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 3 คน 

และอีกจาํนวน 5 คน เป็นตวัแทนจากบริษัท เชลล ์อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิงส ์ลิมิตเต็ด  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของโรงกลัน่ระยอง ในชว่งปี 2542 - 2544 เป็นดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2542 ปี 2543  ปี 2544 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 63,566 87,736 82,372 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (64,776) (87,964) (85,905) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (1,258) (8,320) (1,395) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,468) (8,548) (4,927) 

สินทรพัยร์วม 57,573 57,493 55,787 

หน้ีสินรวม 66,089 72,145 65,459 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (8,516) (14,652) (9,672) 

ท่ีมา : บรษิัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 
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โรงกลัน่ระยอง ไดท้ําการปรบัโครงสรา้งหน้ีไปครั้งหน่ึงแลว้เม่ือปี 2540   ซ่ึงหลักการของการปรบัโครงสรา้ง

หน้ีในครั้งน้ัน เน้นการเลื่อนระยะเวลาการชําระคืนต้นเงินกูเ้ป็นหลัก แต่เน่ืองจากในระยะ 3-4 ปีท่ีผ่านมา  

ภาพรวมของธุรกิจโรงกลัน่ภายในประเทศและภูมิภาคยงัอยูใ่นสถานการณไ์ม่ดีนัก ค่าการกลัน่ยงัคงตกตํา่ จากการ

ประมาณการทางการเงินคาดว่าโรงกลัน่ระยองจะไม่สามารถชาํระคืนตน้เงินกูท่ี้มีอยู่จาํนวนรวมประมาณ 1,335 

ลา้นเหรียญสหรฐั ตามท่ีมีกาํหนดการจ่ายในแต่ละปีได ้(กระแสเงินสดชาํระคืนไดเ้ฉพาะดอกเบี้ ยจ่าย) ในปี 2544 

โรงกลัน่ระยองจึงตอ้งทาํการปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่อีกครั้งหน่ึง     

ปัจจุบนั อยูร่ะหวา่งการเจรจาในรายละเอียด ซ่ึงคาดวา่จะสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จในปี 2545  

3.3.1.3 บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟน์น่ิง จาํกัด  

โรงกลัน่สตาร ์ดาํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพื่อการใชใ้นประเทศและการส่งออก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. 

ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 64 ถือหุน้โดย บริษัท คาลเท็กซ ์ เทรดด้ิง แอนด ์ ทรานสปอรต์  

คอรป์อเรชัน่ ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มคาลเท็กซ ์ และต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นกลุ่มเชฟรอน-เท็กซาโก (Chevron Texaco Global 

Energy Inc. (CTGEI)) เม่ือเดือนตุลาคม 2544 ท่ีผ่านมา   

โรงกลัน่สตาร ์ ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บารเ์รลต่อวนั หรอืคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 15 ของกาํลงัการ 

กลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่สตาร ์ จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีประสิทธิภาพและศกัยภาพในการกลัน่สูง สามารถผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

สาํเรจ็รูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชย ์ โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC)  

ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตาเป็นน้ํามนัเบนซินไดเ้พิ่มข้ึน น้ํามนัดิบท่ีใชใ้นการกลัน่จดัหามาจากแหล่งภายนอกประเทศ 

โดย ปตท. และ บรษิทั คาลเท็กซ ์เทรดด้ิง พีทีอี ลิมิเต็ด (Caltex Trading Pte Limited) จะเป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบให้

ตามสดัสว่นการถือหุน้ภายใตส้ญัญาจดัหาน้ํามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2539 

โดย ปตท. จดัหารอ้ยละ 36 และโดย บริษัท คาลเท็กซ ์ เทรดด้ิง พีทีอี ลมิิเต็ด จดัหารอ้ยละ 64 สญัญาจดัหา

น้ํามนัดิบน้ีเป็นสญัญาท่ีมีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีสิ้ นสุด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากคู่สญัญาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนวนัครบรอบปีในแต่ละครั้ง อยา่งไรก็ตาม การยกเลิกสญัญาดงักล่าวไม่สามารถ

กระทาํไดต้ราบเท่าท่ีเงินกูท่ี้เกิดจากการก่อตั้ง การก่อสรา้ง และการเริ่มเดินเครื่องการผลิตโรงกลัน่ สตารย์งัไม่ได้

รบัการชาํระครบถว้น 

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิต คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รอ้ยละ 6.8 โพรพิลีน รอ้ยละ 1.4 แนฟทา  

รอ้ยละ 6.0 น้ํามนัเบนซิน รอ้ยละ 16.0 น้ํามนัก๊าด/อากาศยาน รอ้ยละ 7.9 น้ํามนัดีเซล รอ้ยละ 36.7 น้ํามนัเตา  

รอ้ยละ 17.4 และอื่นๆ รอ้ยละ 7.8  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่สตาร ์ ดาํเนินการจดัจาํหน่ายตามสญัญารบัซ้ือและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ (Purchase and Sale 

Agreement) โดยผูถื้อหุน้มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัจากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํา่ไม่น้อยกวา่ 

88,200 บารเ์รลต่อวนั ตามสดัส่วนของผูถื้อหุน้ ตามราคาตลาดภายในประเทศ   

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้ โรงกลัน่สตารย์งัมีการจาํหน่ายโพรพิลีน  

แนฟทาชนิดเบา และรีฟอรเ์มท ใหแ้ก่ บริษัท เอช็เอ็มซี โปลีเมอรส์ จาํกดั บริษัทไทยโอเลฟินส ์ และบรษิัท อะโร 

เมติกส ์ ตามลาํดบั 
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ในปี 2544 โรงกลัน่สตาร ์ ไดมี้การจดัจาํหน่ายในประเทศประมาณรอ้ยละ 77 และส่งออก ประมาณรอ้ยละ 

23 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลัน่สตาร ์ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 3 คน 

และอีกจาํนวน 5 คน เป็นตวัแทนจากบริษัท คาลเท็กซ ์เทรดด้ิง แอนด ์ทรานสปอรต์ คอรป์อเรชัน่   

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของโรงกลัน่สตาร ์ในชว่งปี 2542 - 2544 เป็นดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 44,213 67,191 63,592 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (44,313) (66,901) (66,231) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (715) (5,610) (860) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (815) (5,320) (3,499) 

สินทรพัยร์วม 50,015 48,137 45,071 

หน้ีสินรวม 48,761 46,419 38,899 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,254 1,718 6,172 

ท่ีมา : บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟน์น่ิง จาํกดั  

(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

ปัจจุบนัโรงกลัน่สตารอ์ยูใ่นระหวา่งเสนอแผนปรบัโครงสรา้งหน้ีเพื่อขอมติจากเจา้หน้ี ซ่ึงหลกัการของการปรบั

โครงสรา้งหน้ีจะเน้นการจดัระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ใหเ้หมาะสมต่อบริษัท และ ปตท. ไม่มีภาระผูกพนัเพิ่มเติม 

โดยมีเป้าหมายแลว้เสร็จในเดือนเมษายน 2545 

3.3.1.4 บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน)   

 โรงกลัน่บางจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการกลัน่น้ํามนั

และจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูป รวมทั้งสินคา้อุปโภคและบรโิภค ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท.ถือหุน้ใน 

สดัสว่นรอ้ยละ 24.29 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญร่ายอื่น คือ กระทรวงการคลงั และธนาคารกรุงไทย ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

47.87 และรอ้ยละ 7.84 ตามลาํดบั สว่นท่ีเหลือเป็นประชาชนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงถือหุน้รวมกนั

ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00  

โรงกลัน่บางจาก ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บารเ์รลต่อวนั หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 12 ของ

กาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่บางจาก แมว้า่จะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดเ้ป็น

น้ํามนัเตาค่อนขา้งสูง แต่โรงกลัน่บางจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด โดยโรงกลัน่บางจากไดมุ่้งเน้น

ในเรื่องของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะเป็นพิษเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่น

เขตกรุงเทพมหานคร โรงกลัน่บางจากมีการจดัหาน้ํามนัดิบจากทั้งแหล่งภายนอกและภายในประเทศเช่นเดียวกบั

โรงกลัน่ไทยออยล ์ 
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ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกระบวนการผลิต คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รอ้ยละ 2.6 แนฟทา รอ้ยละ 0.1 รีฟอรเ์มท

รอ้ยละ 1.7 น้ํามนัเบนซิน รอ้ยละ 16.0 น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าด รอ้ยละ 12.3 น้ํามนัดีเซล รอ้ยละ 35.6  

น้ํามนัเตา รอ้ยละ 30.2 และอื่นๆ รอ้ยละ  1.5  
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(2) การจดัจาํหน่าย 

ปตท. ไดท้าํสญัญาซ้ือขายน้ํามนัสาํเรจ็รปูกบัโรงกลัน่บางจาก โดยท่ี ปตท. จะรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป

ทั้งหมดท่ีโรงกลัน่บางจากผลิตได ้ สญัญาทาํเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์ 2531 อายุสญัญา 15 ปี มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2531 และจะหมดอายุในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2546 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิท่ีจะบอกเลิก

สญัญาได ้ โดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหน้าอยา่งน้อย 365 วนัก่อนวนัเลิกสญัญา ในชว่งเวลาท่ีผ่านมา 

ปตท. ไม่ไดร้บัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูทั้งหมดจากโรงกลัน่บางจาก และโรงกลัน่บางจากไม่เคยขายผลิตภณัฑ์

ทั้งหมดให ้ปตท. เน่ืองจากโรงกลัน่บางจากจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปผ่านสถานีบริการน้ํามนัของตนเอง 

ในปี 2544 โรงกลัน่บางจากมีเป้าหมายท่ีจะขยายสว่นแบ่งตลาด ทั้งตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม และ

ตลาดน้ํามนัหลอ่ลื่นเพิ่มสูงข้ึน โดยเน้นการสรา้งความมัน่ใจในเรื่องคุณภาพน้ํามนั มีการปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานี

บริการน้ํามนัใหท้นัสมยัและสะดวกสบาย รวมถึงการบริการท่ีสรา้งความพึงพอใจต่อลูกคา้มากข้ึน เพื่อเพิ่มรายได้

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และมีการขยายตลาดส่งออกไปยงัประเทศในแถบอินโดจนี โดยมีช่องทางการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  

1) การจาํหน่ายผ่านสถานีบริการและการจาํหน่ายโดยตรงใหผู้ใ้ช ้

• การจาํหน่ายผ่านสถานีบริการ 

• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

• การจาํหน่ายใหกิ้จการอุตสาหกรรม 

2) การจาํหน่ายใหผู้ค้า้น้ํามนัอืน่ๆ : เป็นการจาํหน่ายใหก้บับริษทัผูค้า้น้ํามนัขนาดใหญ่และปานกลาง ท่ีมี

คลงัน้ํามนัเป็นของตนเอง เพื่อนําไปจาํหน่ายต่อใหแ้ก่ผูบ้รโิภคอกีทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายใหแ้ก่ ปตท. : เป็นการจาํหน่ายในรปูขายส่ง ซ่ึง ปตท. จะนําไปจาํหน่ายต่อผ่านระบบ 

เครือข่ายของ ปตท. อีกทอดหน่ึง 

4) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2544 โรงกลัน่บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 1 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลัน่บางจาก ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 11 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 2 คน 

ธนาคารกรุงไทย 1 คน กระทรวงการคลงั 4 คน และกรรมการอสิระไม่ตํา่กวา่ 3 คนแต่ไม่เกิน 4 คน 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของโรงกลัน่บางจาก ในชว่งปี 2542 - 2544 เป็นดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

รายไดร้วม 38,780 52,330 48,596 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (40,351) (53,499) (51,546) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (182) - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (30) (413) (37) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,783) (1,582) (2,987) 

สินทรพัยร์วม 28,936 29,028 26,393 

หน้ีสินรวม 21,177 23,256 23,962 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,759 5,772 2,431 

ท่ีมา: บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
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3.3.2 ธุรกิจปิโตรเคมี 

ปตท. ไดร้่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปุ๋ ยผ่านบริษัทในเครือจาํนวน 5 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์

จาํกดั (“บริษัทไทยโอเลฟินส”์) บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทอะโรเมติกส”์) บริษัท ปิโตร-

เคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ”) บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั (“บริษัทไทยพารา 

ไซลีน”) และ บรษิัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทปุ๋ ยแห่งชาติ”) โดยจดักลุ่มตามประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกัด   

บริษัทไทยโอเลฟินสป์ระกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลนี ซ่ึงรวมเรียกวา่ “สาร

โอเลฟินส”์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่รายอื่นคือ บรษิัท  

บางกอกโพลีเอททีลนี จาํกดั (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 13.76 รอ้ยละ 13.32 และรอ้ยละ 6.86 ตามลาํดบั 

โรงงานโอเลฟินสข์องบริษัท   ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2538 โดยใชแ้นฟทาเป็นวตัถุดิบหลกั (Naphtha Based) ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต 

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือเอทิลีน 385,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 190,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่          

ไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน 200,000 ตนัต่อปี มิกซซี์ 4 100,000 ตนัต่อปี รวมทั้งแครกเกอร ์บอททอม (Cracker Bottom) และ

เทลก๊าซ (Tailgas) 

(1) การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงงานโอเลฟินสข์องบริษัทถูกออกแบบใหมี้ความยืดหยุน่ในการเลือกใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลาย ซ่ึงถือเป็นการ

ช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาน้ํามนัดิบท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนวตัถุดิบ ซ่ึงปัจจุบนั

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ แนฟทาชนิดเบา ร่วมกบัวตัถุดิบอื่น ทั้งน้ี วตัถุดิบสว่นใหญจ่ะจดัหาจากแหล่งใน

ประเทศ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

 บริษัทไทยโอเลฟินสไ์ดท้าํสญัญาขายผลิตภณัฑ ์ โดยเป็นสญัญาระยะยาว 15 ปี โดยตรงกบัลูกคา้กลุ่ม

โรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยมีการขายผลิตภณัฑคิ์ดเป็นประมาณรอ้ย

ละ 90 ของกาํลงัการผลิตติดตั้ง (Nameplate Capacity)  

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ปุ๋ยเคมี สารอะโรเมติกส ์สารโอเลฟินส ์

• บริษัทไทยโอเลฟินส ์

• บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ 

• บริษัทอะโรเมติกส ์

• บริษัทไทยพาราไซลีน 

• บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ 
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(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไทยโอเลฟินส ์ ประกอบดว้ย  กรรมการทั้งหมด 13 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน  

6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ของบริษัทไทยโอเลฟินส ์ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทไทยโอเลฟินส ์ในชว่งปี 2542 - 2544 เป็นดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2542 ปี 2543  ปี 2544 

รายไดร้วม 9,967 16,147 13,727 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (9,787) (14,488) (13,525) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (255) (1,772) (311) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (75) (113) (109) 

สินทรพัยร์วม 22,635 26,638 23,662 

หน้ีสินรวม 15,005 16,413 13,629 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,630 10,225 10,034 

(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

ในเดือนกนัยายน 2543 บริษทัไทยโอเลฟินสไ์ดมี้การทาํการปรบัโครงสรา้งหน้ีกบักลุ่มเจา้หน้ีจาํนวน 331 

ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีการขยายอายุเงินกูอ้อกไป 2 ปี จากเดิมสิ้ นสุดปี 2548 เป็นปี 2550  

ตามสญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้ (Shareholder Support Agreement) ผูถื้อหุน้ทุกรายรวมถึง ปตท.สิ้ นสุด

ภาระการใหเ้งินสนับสนุนกบับรษิัทไทยโอเลฟินสแ์ลว้ แต่ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2544 ปตท. ไดท้าํสญัญา

สนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมกบับรษิัทไทยโอเลฟินส ์ ซ่ึงกาํหนดให ้ ปตท. ผูกพนัท่ีจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทาง 

การเงินจาํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ยสินเชือ่ทางการคา้ (Trade Credit) จาํนวน 50 ลา้นเหรียญ

สหรฐั สาํหรบัการซ้ือวตัถุดิบจาก ปตท. และภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนในกรณีท่ีบรษิัทไทยโอเลฟินสไ์ม่

สามารถ ชาํระคืนเงินกูไ้ด ้ ในรูปของเงินทุนหรือเงินกูด้อ้ยสิทธิเป็นจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2544  ปตท. ไดใ้หส้ินเชื่อทางการคา้ไปแลว้จาํนวน 31.85 ลา้นบาท  

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2545 ไดมี้มติเห็นชอบเง่ือนไขการปรบั 

โครงสรา้งหน้ีเงินกูเ้ดิมและการกูเ้งินเพิ่มเพื่อขยายกาํลงัการผลิตของบริษัทไทยโอเลฟินสซ่ึ์งส่งผลใหก้ารใหก้าร

สนับสนุน ของ ปตท.ในบริษัทไทยโอเลฟินสเ์ปลี่ยนแปลงไปตามเง่ือนไขเงินกูใ้หม่ สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

- ปตท.จะใหว้งเงินสินเชื่อทางการคา้แก่บริษัทไทยโอเลฟินสจ์าํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  และยกเลิก

เง่ือนไขการใหก้ารสนับสนุนทางการเงินเดิม 

- ปตท.ตอ้งออกหนังสือถึงเจา้หน้ีเงินกูใ้หม่แสดงเจตจาํนงใหก้ารสนับสนุนโครงการของบรษิัทไทยโอเลฟินส ์

- ปตท.จะรบัเอทิลีนจากส่วนขยายกาํลงัผลิตท่ีจะตอ้งส่งออก ปรมิาณ 200,000-240,000  ตนัต่อปีจาก

บริษัทไทยโอเลฟินส ์

ปตท. จะลงทุนเพิ่มในบริษัทไทยโอเลฟินสส์าํหรบัส่วนขยายกาํลงัผลิต จาํนวน 3,220 ลา้นบาท (เทียบเท่า 

70 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) ซ่ึงจะทาํให ้ ปตท. มีสดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัทไทยโอเลฟินส ์ เป็นรอ้ยละ 63.03  ทั้งน้ี  

บริษัทไทยโอเลฟินส ์ไดล้งนามในสญัญากูเ้งินใหม่เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2545 และในวนัดงักล่าว ปตท.ไดล้งนาม

ในสญัญา Shareholder’s Commercial Support Arrangement กบัเจา้หน้ีเงินกู ้ และบริษัท ไทยโอเลฟินส ์ และ 

ลงนามในสญัญาซ้ือขายเอทิลีนกบับริษัทไทยโอเลฟินสเ์ม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2545 
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3.3.2.2 บรษิัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

บริษัทอะโรเมติกส ์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสายอะโรเมติกสข์ั้นตน้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50.0 โดย

มีผูถื้อหุน้ใหญร่ายอื่นคือ บริษัท บา้นปู จาํกดั (มหาชน)  บรษิัท ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และสาํนักงานทรพัยส์ิน

ส่วนพระมหากษัตริย ์ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 17.22 รอ้ยละ 6.94 และรอ้ยละ 2.06 ตามลาํดบั 

โรงงานอะโรเมติกสข์องบริษัทตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิต 

เชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์ 2540 มีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกั คือ พาราไซลีน 322,000 ตนัต่อปี เบนซีน 

200,000 ตนัต่อปี โทลูอีน 52,000 ตนัต่อปี ออรโ์ธไซลีน 29,000 ตนัต่อปี และมิกซไ์ซลีนส ์15,000 ตนัต่อปี นอกจากน้ี 

ยงัมีผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้เป็นสารปิโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟิเนท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซไฮโดรเจน  

คอนเดนเสทเรสิดิว และสารอะโรเมติกสห์นัก  

 (1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษัทอะโรเมติกส ์ คือคอนเดนเสท แนฟทา และไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน ซ่ึงปัจจุบนั ปตท. มี

สญัญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบับริษัทอะโรเมติกส ์ โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสทจาํนวน 28,000 

บารเ์รลต่อวนั ใหแ้ก่บรษิัทอะโรเมติกส ์โดยอิงกบัตะกรา้ราคาน้ํามนัดิบ (Basket of Crude Oil  Prices) โดยสญัญา

น้ีมีอายุสญัญา 15 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2541 ทั้งน้ี การระงบัหรือยกเลิกสญัญาจะกระทาํได ้ ต่อเม่ือ 

คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

(2) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทอะโรเมติกสน้ั์น ส่วนใหญ่ ปตท. จะเป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายให ้ ภายใต้

สญัญาระยะยาว โดย ปตท. จะเป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส ์ และใหบ้ริษัทอะโรเมติกส์

เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคา้ การทาํสญัญาซ้ือผลติภณัฑจ์ากบริษัทอะโรเมติกส ์ เป็นสญัญา "Take-

or-Pay” ท่ี ปตท. รบัประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํา่ตามสญัญา โดย ปตท. จะไดร้บัค่าดาํเนินการ ในการทาํตลาด

ใหก้บับรษิัทอะโรเมติกส ์นอกจากน้ี ปตท. ไดท้าํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภท “Take-and-Pay” ซ่ึงมิไดก้าํหนดให ้

ปตท. มีหน้าท่ีในการรบัประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํา่  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทอะโรเมติกส ์ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 6 คน 

รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ 

บริษัทอะโรเมติกส ์ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทอะโรเมติกส ์ในช่วงปี 2542-2544 เป็นดงัน้ี 

                หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

รายไดร้วม 10,870 18,995 21,881 

ค่าใชจ้า่ยรวม (รวมภาษี) (13,747) (21,728) (25,157) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (255) (2,027) (288) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,132) (4,760) (3,564) 

สินทรพัยร์วม 31,509 31,633 29,253 

หน้ีสินรวม 22,609 27,493 26,726 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 8,900 4,140 2,527 
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(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2543 บริษัทอะโรเมติกสไ์ดท้าํสญัญาปรบัโครงสรา้งหน้ีเงินกูก้บักลุ่มเจา้หน้ีโดยเลื่อน

กาํหนดชาํระคืนตน้เงินกูจ้าํนวน 125 ลา้นเหรียญสหรฐั ออกไป 2 ปี จากเดิมสิ้ นสุดปี 2550 เป็นปี 2552 และใน

วนัท่ี 30 มีนาคม 2544 ไดมี้การแกไ้ขสญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้ (Shareholder Support Agreement) 

กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หลกัใหค้วามสนับสนุนตามสดัสว่นการถือหุน้จาํนวน 210 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยเป็นสว่นของ 

ปตท. เท่ากบั 148 ลา้นเหรียญสหรฐั ซ่ึง ปตท. ไดใ้หค้วามชว่ยเหลือทางการเงินตามสญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้

ครบถว้นแลว้เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2544 นอกจากน้ี ปตท. ตกลงท่ีจะใหก้ารสนันสนุนทางการเงินเพิ่มเติม 

(Additional Support) เม่ือบริษัทอะโรเมติกสข์าดสภาพคลอ่ง ในรปูแบบของเงินทุนหมุนเวียนเป็นจาํนวนเงิน 

ไม่เกิน 90 ลา้นเหรียญสหรฐั ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรปูของการขยายระยะเวลาการชาํระคืนค่าวตัถุดิบตามสญัญาซ้ือขาย

วตัถุดิบ หรือ การชาํระค่าผลิตภณัฑล์่วงหน้าตามสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์ ขณะเดียวกนั ปตท. ตกลงท่ีจะยืดอายุ

สญัญาซ้ือผลิตภณัฑห์ลกั (พาราไซลีน) ท่ีมีกบับริษัทอะโรเมติกส ์ เพื่อใหค้รอบคลุมอายุสญัญาเงินกูท่ี้ขยายออกไป

อีก 2 ปี  

จากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบริษัทอะโรเมติกส ์   ปตท. ไดย้อมรบัหลกัการในการแปลงดอกเบี้ ยสะสมท่ี 

ปตท. มีอยูเ่ป็นทุน  แต่ทั้งน้ี ปตท. จะดาํเนินการดงักล่าวตราบเท่าท่ีจะไม่ทาํการถือหุน้ในบริษัทอะโรเมติกส ์

เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส ์ โดยในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2544 ปตท. 

ไดแ้ปลงดอกเบี้ ยสะสมบางสว่นเป็นทุนจาํนวน 1,023.38 ลา้นบาท  ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ ปตท. เพิ่มข้ึน

เป็นรอ้ยละ 49.91  และในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2544 ปตท. ไดแ้ปลงดอกเบี้ ยสะสมบางส่วนเป็นทุนเพิ่มอีกจาํนวน 

37.12 ลา้นบาท (รวมเป็นเงิน 1,060.5 ลา้นบาท) ซ่ึงมีผลทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ ปตท. เพิ่มข้ึนเป็นรอ้ยละ 

50.0  

3.3.2.3 บรษิัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)  

บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต

และจาํหน่ายก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน (สารโอเลฟินส)์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

37.94 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่รายอืน่คือ บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษิัท เอ็ชเอม็ซี โปลีเมอส ์จาํกดั ถือหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 16.44 และ รอ้ยละ 6.55 ตามลาํดบั 

โรงงานของบรษิทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีใชก๊้าซเป็นวตัถุดิบหลกั (Gas Based) ตั้งอยูใ่นเขตนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชงิพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 ปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิต 

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือเอทิลีน 401,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 127,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดคื้อ มิกซซี์ 4 

ไฮโดรเจน และก๊าซไนโตรเจน ทั้งน้ี บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติมีแผนท่ีจะเพิ่มกาํลงัการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 36,000 ตนั 

ต่อปี (Debottlenecking Cracker) ซ่ึงโครงการดงักลา่วคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2545 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินสคื์อก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย ปตท. เป็น 

ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตส้ญัญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี  

นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2542 ต่ออายุไดค้รั้งละไม่เกิน 5 ปี โดยจะตอ้งแจง้ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่ 

น้อยกวา่ 1 ปี  โดยราคาผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซจะกาํหนดดว้ยการอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีใน 

ตลาดโลก 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติไดท้าํสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑร์ะยะยาวโดยตรงกบัลูกคา้กลุ่มโรงงานผลติปิโตรเคมี

ขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  

(3)   การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง จาํนวน 

5 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ของปิโตรเคมีแห่งชาติ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ในชว่งปี 2542-2544 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

รายไดร้วม 9,736 14,587 13,732 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (9,443) (12,103) (12,459) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ (20) (37) - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (138) (286) 50 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 135 2,161 1,323 

สินทรพัยร์วม 21,682 22,403 25,680 

หน้ีสินรวม 9,706 8,636 7,102 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 11,976 13,767 17,401 

3.3.2.4 บรษิัท ไทยพาราไซลีน จาํกัด  

บริษัทไทยพาราไซลีนดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายสารพาราไซลีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. 

ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 23.48 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญร่ายอื่นคือ บริษัท เอ็ม โอ ซี โฮลด้ิง (ไทยแลนด)์ จาํกดั และบริษทั  

ไทยออยล ์ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 45.57 และรอ้ยละ 19.69 ตามลาํดบั  

ปัจจุบนั โรงงานของบริษัทไทยพาราไซลีน ไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงงานแลว้เสร็จ และกาํลงัอยูร่ะหวา่งการทดสอบ

การผลิต (Performance Test) โดยไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2545  โดยมีกาํลงัการผลิต

พาราไซลีน 290,000 ตนัต่อปี   

คณะกรรมการบริษัทไทยพาราไซลีน ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน ปตท.เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 3 คน  

3.3.2.5 บรษิัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)  

บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายปุ๋ ยเคมี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.44 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่รายอื่น คือบรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 16.72 และรอ้ยละ 12.84 ตามลาํดบั 

ทั้งน้ี ปตท. ไม่มีนโยบายในการเพิ่มสดัสว่นการลงทุนในบริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ  



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2544 

 

ptttf.doc ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 65 

โรงงานปุ๋ ยเคมีของบริษัท ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลติปุ๋ ยเคมี/ปุ๋ ยผสม 3,200 ตนัต่อวนั กรดซลัฟูริก 1,400 ตนัต่อวนั และกรด

ฟอสฟอริก 1,350 ตนัต่อวนั 

 (1)  การจดัหาวตัถุดิบ 

การจดัหาวตัถุดิบสว่นใหญ่ของบริษัทปุ๋ ยแห่งชาติเป็นการนําเขา้จากต่างประเทศท่ีราคาตลาด ซ่ึงวตัถุดิบหลกั

ประกอบดว้ย ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั และธาตุโปแตสเซียมคลอไรด ์ทั้งน้ี การสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีมีปริมาณ

ความตอ้งการค่อนขา้งมาก บรษิัทปุ๋ ยแห่งชาติจะติดต่อโดยตรงกบัผูผ้ลิตและตวัแทนผูผ้ลิต  

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทัปุ๋ ยแห่งชาติจาํหน่ายปุ๋ ยเคมีผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ท่ีมีอยูทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงปัจจุบนั 

บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติไดแ้ต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายแลว้กวา่ 232 ราย และยงัทาํการขายตรงใหแ้ก่กลุ่มผูมี้กาํลงัซ้ือสูง เช่น 

สหกรณก์ารเกษตร องคก์รทางการเกษตรทั้งภาครฐับาลและภาคเอกชน เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติยงั

ไดส้่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศ 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง จาํนวน 2 คน 

รวมประธานกรรมการ 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ ในชว่งปี 2542-2544 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

รายไดร้วม 2,319 4,289 3,362 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (4,684) (5,919) (5,204) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (45) (53) (21) 

รายการพเิศษ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,410) (1,683) (1,863) 

สินทรพัยร์วม 15,390 15,451 13,994 

หน้ีสินรวม 10,482 12,414 13,069 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,908 3,037 914 

(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี  

ในเดือนตุลาคม 2542 บริษทัปุ๋ ยแห่งชาติไดเ้จรจาปรบัโครงสรา้งหน้ีกบัเจา้หน้ีธนาคารและสถาบนัการเงิน 

ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษัทปุ๋ ยแห่งชาติตอ้งเพิ่มทุนเพื่อนําเงินมาชาํระคืนเงินกู ้ และขยายเวลาการชาํระเงินตน้และดอกเบี้ ย

ของเงินกูท่ี้เหลือ การปรบัโครงสรา้งหน้ีขา้งตน้ไดมี้การแปลงหน้ีจาํนวน 2,100 ลา้นบาทเป็นทุน ขณะเดียวกนั  

ผูถื้อหุน้ไดใ้ส่เงินทุนเพิ่มอีกเป็นจาํนวน 2,097 ลา้นบาท เพื่อชาํระคืนหน้ีบางส่วน จากการปรบั 

โครงสรา้งหน้ีดงักล่าว ผูถื้อหุน้หลกัทุกรายรวมทั้ง ปตท. ไดใ้หก้ารสนับสนุนตามภาระผูกพนัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

ทาํใหภ้าระผูกพนัของ ปตท. ภายใตส้ญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้เป็นอนัสิ้ นสุดลง  

ในเดือนพฤษภาคม 2544 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมติัให ้ ปตท. ใหก้ารสนับสนุนบริษัทปุ๋ ย 

แห่งชาติในรปูของเงินกูเ้ป็นการชัว่คราวในวงเงิน 600 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจดัซ้ือวตัถุดิบ 

โดยมีหลกัประกนัเป็นสต๊อกปุ๋ ย/บญัชีลูกหน้ีการคา้พรอ้มการโอนสิทธิการรบัเงิน ทั้งน้ี เงินกูด้งักล่าวจะตอ้งไม่

ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท.  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติไดเ้บิกเงินกูจ้าก ปตท. ไปแลว้เป็นจาํนวน 350 ลา้นบาท 

และไดช้าํระคืนบางส่วนโดยมียอดเงินกูค้งคา้งเป็นเงิน 97.50 ลา้นบาท  โดยคิดอตัราดอกเบี้ ยเงินกูข้ั้นตํา่ท่ี

ธนาคารคิดกบัลูกคา้ชั้นดี (Minimum Lending Rate : MLR) ของธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเงินกู ้

ดงักล่าวจะครบกาํหนดกลางปี 2545  บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติจะดาํเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่ 
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในชว่งปี 2540 ถึงปี 2544 ปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย ์ มีอตัราการขยายตวัเฉลี่ยรอ้ยละ 0.6 ต่อปี  

โดยท่ีปริมาณการใชน้ํ้ามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรูปในชว่งเวลาดงักล่าวไดมี้การปรบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 681,333 

เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 2540 เป็น 559,671 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 2544 หรือคิดเป็นอตัรา

ลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 4.8 ต่อปี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของ 

ภาครฐัในการนําก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเชื้ อเพลิงสะอาดและก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะน้อยกวา่เชื้ อเพลิงชนิดอื่นมาใชท้ดแทน

น้ํามนัเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

หากพิจารณาสดัส่วนการใชน้ํ้ามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรูปต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยร์วม จะพบวา่

สดัสว่นดงักล่าวลดลงอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนัจากรอ้ยละ 58.0 ในปี 2540 เหลือรอ้ยละ 46.5 ในปี 2544   ในขณะท่ีปริมาณ

การใชก๊้าซธรรมชาติชว่งปี 2540 ถึงปี 2544 เพิ่มข้ึนมาโดยตลอดจาก 281,003 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนั ในปี 

2540 เป็น 430,562 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนั ในปี 2544 หรอืคิดเป็นอตัราเพิ่มข้ึนเฉลี่ยถึงรอ้ยละ 11.3 ต่อปี  

เป็นผลมาจากการใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนน้ํามนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและในภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มข้ึนของโรงไฟฟ้า

ท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิต หากพิจารณาอตัราสว่นการใชก๊้าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิง

พาณิชยร์วม จะพบวา่สดัสว่นดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 23.9 ในปี 2540 เป็นรอ้ยละ 35.8 ในปี 2544 

รายละเอียดของการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์องประเทศในชว่งปี 2540 ถึง 2544 มีดงัน้ี 

หน่วย : เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบตอ่วนั 

ปี ปริมาณการใชร้วม ลิกไนตแ์ละถ่านหิน น้ํามนัดิบและน้ํามนัสาํเรจ็รูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลงัน้ําและนําเขา้ 

  ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

2540 1,175,658 180,566 15.4 681,333 58.0 281,003 23.9 32,756 2.8 

2541 1,089,544 147,879 13.6 610,856 56.1 305,423 28.0 25,386 2.3 

2542 1,124,815 158,555 14.1 611,226 54.3 335,988 29.9 19,046 1.7 

2543 1,144,430 154,763 13.5 578,832 50.6 379,666 33.2 31,169 2.7 

2544 1,202,657 180,043 15.0 559,671 46.5 430,562 35.8 32,381 2.7 

ท่ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (สพช.) โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สพช. (www.nepo.go.th)  

        เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2545 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกา๊ซธรรมชาต ิ

3.4.1.1 โครงสรา้งอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ 4 ราย ไดแ้ก่ ยูโนแคล  ปตท. สผ. มิตซุย 

และโททาล โดยปัจจบุนัปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ของก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบของทั้ง 4 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 60 ของ

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ทั้งหมดของประเทศ ในปี 2543 สดัส่วนปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของผูป้ระกอบการสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมของ 4 รายขา้งตน้ เป็นดงัน้ี  

http://www.nepo.go.th/
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 สดัส่วนการผลิต (รอ้ยละของปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ) 

ผูป้ระกอบการ ก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 

ยูโนแคล 38.2 23.2 

ปตท.สผ. 19.3 15.6 

มิตซุย 11.7 6.9 

โททาล 9.6 4.0 

รวม 78.8 49.7 

ท่ีมา : กรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย (ซ่ึงรวมถึงรอ้ยละ 50 ของปรมิาณ

สาํรองก๊าซธรรมชาติของโครงการเจดีเอ) มีจาํนวนประมาณ 34 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองพสิูจน์

แลว้ (Proved Reserve) ประมาณ 13 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะมีเพิ่ม (Probable Reserve) ประมาณ 

10 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะมี (Possible Reserve) ประมาณ 11 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหาก

คาํนวณอตัราสว่นปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยต่ออตัราการผลิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 ท่ี 1,949 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัแลว้ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ดอ้ีกประมาณ 47 ปี และประมาณ 18 ปี เม่ือคาํนวณจาก

ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติพสิูจน์แลว้ตามลาํดบั สาํหรบัปริมาณ

สาํรองน้ํามนัดิบและคอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวมประมาณ 1,423.33 ลา้นบารเ์รล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองพิสจูน์

แลว้ (Proved Reserve) ประมาณ 515.69 ลา้นบารเ์รล และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะมีเพิ่ม (Probable Reserve) และ

ปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะมี (Possible Reserve) ประมาณ 904.64 ลา้นบารเ์รล  

ปริมาณการจาํหน่ายปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรบัชว่งปี 2541-2544 เป็นดงัน้ี 
ปี ก๊าซธรรมชาติ 

(ลา้นลูกบาศกฟุ์ต) 

น้ํามนัดิบ 

(ลา้นบารเ์รล) 

คอนเดนเสท 

(ลา้นบารเ์รล) 

2541 591,070 10,184 16,317 

2542 649,983 11,516 17,944 

2543 671,703 20,523 19,373 

ท่ีมา : รายงานประจาํปี 2543 ของกรมทรพัยากรธรณี 

ในปี 2543 ปริมาณจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3.3 จากปี 2542 เป็น 671,702.79 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

ในขณะท่ีปริมาณการจาํหน่ายน้ํามนัดิบเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 78.2 โดยมีสาเหตุมาจากการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนของเชฟรอน ทั้งน้ี สดัส่วน

ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติของผูป้ระกอบการสาํรวจและผลติปิโตรเลียมสาํหรบัปี 2543 เป็นดงัน้ี 

 ปริมาณการผลิต ปริมาณการจาํหน่าย 

 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต รอ้ยละ/1 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต รอ้ยละ/2 

ยูโนแคล 408,600 57.3 384,756 57.3 

ปตท.สผ. 200,580 28.1 191,938 28.6 

เชฟรอน 56,315 7.9 52,793 7.8 

เอสโซ ่ 26,076 3.7 26,062 3.9 

ไทยเชลล ์ 21,557 3.0 16,154 2.4 

รวม 713,128 100.0 671,703 100.0 

ท่ีมา : รายงานประจาํปี 2543 ของกรมทรพัยากรธรณี 
/1 รอ้ยละของปรมิาณการผลิตก๊าซธรรมชาติของผูป้ระกอบการสาํรวจและผลติปิโตรเลียมทัง้ 5 รายตามท่ีปรากฏในตาราง 
/2 รอ้ยละของปรมิาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของผูป้ระกอบการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ 5 รายตามท่ีปรากฏในตาราง 
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ในสว่นของการลงทุนและการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รวมถึงการจดัหาและ

จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ัน ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจา้ของและผูบ้ริหารและพฒันา 

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สาํหรบัระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) น้ัน ปัจจุบนั การลงทุนและการดาํเนินการ 

ส่วนใหญ่กระทาํโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท. แลว้ มีเพียงบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษัท 

ร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั Tractebel S.A. และบริษัท ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ใหบ้ริการระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ใน

เขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมทรพัยากรธรณีเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลในส่วนของกิจการ

สาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ี กพช. เป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลเก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนในการจดัหาและ

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอตัราค่าผ่านท่อ 

3.4.1.2 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในปัจจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 

ปัจจุบนั การจดัหาก๊าซธรรมชาติจะมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 

2544 สดัสว่นการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 80 : 20 ทั้งน้ี 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดจะถูกใชภ้ายในประเทศ โดยในปี 2544 สดัสว่นการใชก๊้าซธรรมชาติโดยผูผ้ลิต

ไฟฟ้า  

ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นวตัถุดิบในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นรอ้ยละ 77.6 รอ้ยละ 7.7 และรอ้ยละ 14.7 ตามลาํดบั 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี แมแ้ต่ในช่วงท่ีมีวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดย

ปัจจยัหลกัท่ีทาํใหค้วามตอ้งการเพิ่มสูงข้ึน คือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึน และจากนโยบายของภาครฐัท่ีส่งเสริม

ใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนน้ํามนัเตา ทาํใหส้ดัส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลงิในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 

เพิ่มสูงข้ึนมาตลอด โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิต 

ไฟฟ้ารายเล็ก) ในปี 2544 คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 68 ของปรมิาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด  

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทของเชื้ อเพลิงระหวา่งปี 2540-2544  

(หน่วย : พนัเมกะวตัต/์ชัว่โมง) 

 ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544/1 

1. พลงัน้ํา 7,111 5,105 3,446 5,919 6,208 

2. ก๊าซธรรมชาติ 42,768 46,238 47,111 53,855 62,748 

3. น้ํามนัเตา 19,266 17,534 15,429 9,612 2,420 

4. น้ํามนัดีเซล 2,441 989 457 108 248 

5. ถ่านหิน 18,924 16,475 15,419 15,852 17,722 

6. กระแสไฟฟ้าท่ีนําเขา้ และ

ซื้ อจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

2,897 4,819 10,610 13,142 14,526 

รวม 93,407 91,160 92,472 98,488 103,872 

อตัราการเติบโต (รอ้ยละ) 6.4 (2.4) 1.4 6.5 5.5 

ท่ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“สพช.”) ปรบัปรุงขอ้มูลตาม Web Site ของ สพช. (www.nepo.go.th)  

            เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2545 

สาํหรบัการประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตน้ัน  ในระยะสัน้ คาดวา่

ความตอ้งการดงักล่าวจะยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะ 

เพิ่มข้ึนตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนตามการพยากรณข์องคณะอนุกรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2548 เป็นตน้ไป เม่ือมีการรบัซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าอิสระท่ีใชถ้า่นหินเป็นเชื้ อเพลิงจะมีผลใหค้วามตอ้งการ 

http://www.nepo.go.th/
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ใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารวมความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในภาค 

อุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ก็คาดวา่ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติจะยงัคงรกัษาระดบัไวไ้ด ้ และหากการ 

ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถา่นหินของผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักลา่วลา่ชา้ออกไป ก็คาดวา่ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติจะมีเพิ่มข้ึน 

สาํหรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในระยะยาว คาดวา่ผูผ้ลติไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรบัดา้นสิ่งแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบั 

เชื้ อเพลิงชนิดอืน่ รวมทั้งคาดวา่โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเขา้มาทดแทนในส่วนโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมและโรงไฟฟ้าพลงั 

ความรอ้นท่ีจะปลดระวางในอนาคตจะยงัคงใชก๊้าซธรรมชาติต่อไป โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตาม

ประเภทเชื้ อเพลิง และการใชพ้ลงังานในประเทศไทยและประมาณการ เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยและประมาณการ
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ท่ีมา :คณะอนุกรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า  
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นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครฐัยงัมีนโยบายท่ี

จะผลกัดนัการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง่มากข้ึน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยกวา่ 

เชื้ อเพลิงชนิดอืน่ๆ และชว่ยลดผลกระทบต่อผูบ้รโิภคจากการท่ีน้ํามนัเชื้ อเพลิงมีราคาสูง ประกอบกบัความตอ้งการ

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศหรือความ

ตอ้งการอีเทนเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสรา้งใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ

ธรรมชาติเพิ่ม 

สูงข้ึนในอนาคต 

3.4.1.3 การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติ 

การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสร ี ก่อใหเ้กิดความ

เป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัหาพลงังานใหก้บัผูบ้รโิภค โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกนั และใหมี้การเปิดใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

แก่บคุคลท่ีสาม (Third Party Access : TPA) สาํหรบัระบบท่อในอนาคตและในระบบท่อเดิมของ  ปตท. หากมีความสามารถ

ในการขนส่งเหลือ เพื่อใหผู้ใ้ชก๊้าซธรรมชาติสามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะยงัคงมี

สิทธิในการซ้ือหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและสญัญาท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรองจนกวา่จะ

หมดอายุสญัญา ทั้งน้ี ผูค้า้ก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงใหก้บัลูกคา้โดยผ่านกลไกของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซ 

ธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม โดยตอ้งพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เพื่อรองรบัความตอ้งการในการใชก๊้าซธรรมชาติท่ี

ไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองเท่าน้ัน  การใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดย

องคก์รกาํกบัดูแลอสิระท่ีจะจดัตั้งข้ึนในอนาคต 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามนั 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั  

ในอดีตประเทศไทยตอ้งนําเขา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการใช ้

มากกวา่กาํลงัการผลิตภายในประเทศ อยา่งไรก็ตาม เม่ือบริษทั โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั (“โรงกลัน่น้ํามนัระยอง”) และ

บริษัท สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (“โรงกลัน่สตาร”์) เริ่มเปิดดาํเนินการในปี 2539 ทาํใหอุ้ตสาหกรรมน้ํามนั 

สาํเรจ็รูปภายในประเทศมีอุปทานมากกวา่อุปสงค ์โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงกลัน่น้ํามนัรวมทั้งสิ้ น 7 แห่ง มีกาํลงัการ

ผลิตรวมกนัทั้งสิ้ นประมาณ 1,012,000 บารเ์รลต่อวนั ในปี 2544 โรงกลัน่น้ํามนัมีการผลิตจริงรวมกนัทั้งสิ้ นประมาณ 

723,000 บารเ์รลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศรวมประมาณ 600,000 บารเ์รลต่อวนั ทาํให ้

ประเทศไทยมีอุปทานสว่นเกินตอ้งส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศประมาณ 120,000 บารเ์รลต่อวนั ซ่ึงคาดวา่

สภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานสว่นเกินจะยงัคงมีต่อเน่ือง 

ในปี 2544 ประเทศไทยผลิตน้ํามนัสาํเร็จรูปประมาณ 41,954 ลา้นลิตร สามารถแยกเป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 

สาํเรจ็รูปชนิดต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

น้ํามนัเบนซิน 8,622 8,025 8,316 

น้ํามนัดีเซล 15,915 16,070 16,628 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน 4,102 4,328 4,142 

น้ํามนัเตา 7,828 6,975 6,392 

น้ํามนัก๊าด 347 488 583 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4,613 5,169 5,893 

รวม 41,427 41,055 41,954 

  ท่ีมา : กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

การขนส่งน้ํามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรอืขนส่ง  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้ง

ของโรงกลัน่น้ํามนั การขนส่งน้ํามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของ

ประเทศ ขณะท่ีการขนส่งน้ํามนัดิบในประเทศสว่นใหญจ่ะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีน้ํามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่น้ํามนั

ทั้ง 7 แห่งซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพื่อกลัน่เป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู  

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน้ํามนั ปัจจุบนัการขนส่งน้ํามนั

ทางท่อส่งน้ํามนัยงัมีปริมาณการใชไ้ม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ เน่ืองจากท่อขนส่งน้ํามนั

ไม่ไดมี้การเชื่อมต่อกบัโรงกลัน่น้ํามนัทุกแห่ง และค่าขนส่งทางท่อยงัสูงอยู ่ โรงกลัน่น้ํามนัส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ภาคกลางและ 

ภาคตะวนัออกของประเทศซ่ึงเป็นพื้ นท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกวา่ภาคอื่นๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํา้มนั 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ํามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลใหธุ้รกิจการจดัจาํหน่ายน้ํามนัมีการแข่งขนั

ท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูค้า้น้ํามันอิสระรายใหม่เขา้มาในตลาดจาํนวนมาก การขยายตัวเพิ่มข้ึนของจํานวนสถานีบริการ 

น้ํามัน ประกอบกับสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลใหก้ําไรขั้นตน้จากการตลาดเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะการแข่งขนั 
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โครงสรา้งราคานํา้มนั3

1 

โครงสรา้งราคาน้ํามนัจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายสง่หน้าโรงกลัน่ และราคาขายปลกี ในสว่นของราคา

ขายส่งหน้าโรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง กองทุนเพื่อ 

ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบดว้ย ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่  

ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิม่ 

ตวัอยา่งโครงสรา้งราคาน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2545 

 (หน่วย : บาท/ลิตร) 

 เบนซินออกเทน 95 คิดเป็นรอ้ยละของ 

ราคาขายปลกี 

ดีเซลหมุนเร็ว คิดเป็นรอ้ยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 7.1482 50.0 6.5524 54.6 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 25.8 2.3050 19.2 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 2.6 0.2305 1.9 

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง /2 0.5000 3.5 0.5000 4.2 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน /2 0.0400 0.3 0.0400 0.3 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.8219 5.8 0.6740 5.6 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 12.5636 87.9 10.3019 85.9 

ค่าการตลาด /3 1.6135 11.3 1.5777 13.2 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.1129 0.8 0.1104 0.9 

ราคาขายปลีก 14.29 100 11.99 100 

/1 โรงกลัน่กาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รฐับาลกาํหนด 
/3 ผูค้า้นํา้มนักาํหนดจากสภาพการแขง่ขนัในตลาด 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูนํ้าเขา้น้ํามนั กวา่รอ้ยละ 90 ของการใชน้ํ้ามนัเชื้ อเพลิงตอ้งนําเขา้จาก 

ต่างประเทศในรูปของน้ํามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรปูบางสว่น ประกอบกบัการคา้น้ํามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงัน้ัน การกาํหนด

ราคาน้ํามนั ณ โรงกลัน่จึงข้ึนอยูก่บัการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยยึดตลาด 

สิงคโปรเ์ป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี) และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือค่าเงิน

บาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการนําเขา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง 

จากการศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (สพช.) ระบวุา่ หากราคาน้ํามนัดิบ

ตลาดโลกเปลี่ยนแปลง 1 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล ตน้ทุนราคาน้ํามนัในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง 25-29 สตางคต่์อลิตร 

(ณ อตัราแลกเปลี่ยน 40-46 บาทต่อเหรียญสหรฐั) 

การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่และราคานาํเขา้/1 

(1) ช่วงก่อนยกเลิกควบคุมราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง รฐับาลเป็นผูก้าํหนดราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง โดยรฐับาลกาํหนด 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคา ณ โรงกลัน่ และอตัรากองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิงของน้ํามนัแต่ละชนิด ในชว่งดงักล่าว

ประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ตํา่กวา่ความตอ้งการในประเทศและตอ้งพึ่งพาการนําเขา้ การกาํหนดราคาน้ํามนั

ท่ีผลิตในประเทศจึงใชห้ลกัการของความเสมอภาคกบัการนําเขา้ (Import Parity Basis) เพื่อใหเ้กิดความเป็น

ธรรมระหวา่งผูผ้ลิตและผูนํ้าเขา้ โดยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาจะอา้งอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัในสิงคโปร ์ ซ่ึงเป็นตลาดน้ํามนัท่ีนําเขา้น้ํามนัสาํเรจ็รูป ในช่วงดงักล่าวราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง
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ของไทยจะเป็นราคา C.I.F. ของราคาสิงคโปร ์คือราคาสิงคโปรบ์วกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ จนกระทัง่

ถึงท่าเรือประเทศไทย การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่จะอิงกบัราคาประกาศของโรงกลัน่ในสิงคโปร ์และสาํหรบั

การกาํหนดราคานําเขา้จะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการนําเขา้จรงิ โดยการ

ประกาศราคาจะเปลี่ยนแปลงสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง  

(2) ช่วงหลงัการยกเลิกควบคุมราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง โรงกลัน่น้ํามนัจะเป็นผูก้าํหนดราคาดว้ยตนเอง สาํหรบัผูค้า้

น้ํามนัท่ีนําเขา้น้ํามนัสาํเร็จรูปจะเป็นไปตามตน้ทุนตามจริง เน่ืองจากโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัตน้ทุนนําเขา้    

ดงัน้ัน โรงกลัน่จึงใชห้ลกัการเสมอภาคกบัการนําเขา้ หากโรงกลัน่กาํหนดราคาสูงกวา่การนําเขา้ ผูค้า้น้ํามนั

จะนําเขา้แทนการสัง่ซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ แต่หากการกาํหนดราคาตํา่กวา่ราคานําเขา้ จะทาํใหโ้รงกลัน่ 

ไดร้บัผลตอบแทนตํา่ ยอ่มไม่จูงใจใหเ้กิดการลงทุนของธุรกิจการกลัน่ในประเทศไทย แต่หลงัจากกาํลงัการ 

กลัน่ของประเทศไทยมีเกินความตอ้งการทาํใหต้อ้งส่งออก การส่งออกในปัจจุบนัตามภาวะปกติจะไม่ไดร้าคา 

ท่ีดีเท่าท่ีควรจากปัญหากาํลงัการกลัน่ในภูมิภาคท่ีสูงกวา่ความตอ้งการ ดงัน้ัน โรงกลัน่จึงพยายามท่ีจาํหน่าย 

น้ํามนัในประเทศก่อนส่งออก โดยใหส้่วนลดราคา ณ โรงกลัน่ในบางช่วง ทาํใหก้ารกาํหนดราคาของไทยได ้

ลดลงมาอยูร่ะหวา่งราคาส่งออกและราคานําเขา้ 

 การกาํหนดราคาของโรงกลัน่จะกาํหนดใหส้อดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการนําเขา้มากท่ีสุด เพื่อใหผู้ค้า้น้ํามนั

ซ้ือน้ํามนัจากโรงกลัน่ และเน่ืองจากการซ้ือขายน้ํามนัในภูมิภาคน้ีเป็นจาํนวนมากจะกระทาํกนัในตลาดสิงคโปร ์ ราคาน้ํามนั

ท่ีเคลื่อนไหวในตลาดสิงคโปรจ์ึงเป็นตวัแทนของราคาน้ํามนัของทุกประเทศในภูมิภาคน้ี โรงกลัน่จึงใชเ้กณฑก์ารกาํหนด

ราคาโดยอิงตามราคาตลาดจรสงิคโปร ์และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวนัเช่นเดียวกบัราคาตลาดจรสงิคโปร ์

 การเปลี่ ยนแปลงของราคานํา้มนัสาํเรจ็รปูในตลาดนํา้มนัตา่ง ๆ5

/1 

ตลาดซ้ือขายน้ํามนัระหวา่งประเทศ ตลาดท่ีสาํคญัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

น้ํามนัของภูมิภาคน้ันๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรฐัอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร ์ สาํหรบัตลาด 

อื่น ๆ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้น้ํามนัของประเทศในภูมิภาคน้ันๆ จะ

คาํนึงถึงสภาพความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอื่น ๆ ประกอบดว้ย  

ราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปลี่ยนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทุน คือ ราคาน้ํามนัดิบ ดงัน้ัน 

ราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในทุกตลาด จึงปรบัตวัเคลื่อนไหวไปในทิศทางและระดบัเดียวกนั นอกจากน้ันแลว้ อุปสงคแ์ละอปุทาน

ในภูมิภาคน้ันๆ ยงัมีอิทธิพลต่อราคาน้ํามนัสาํเร็จรปูในตลาด จึงทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในบางตลาด

อาจปรบัตวัแตกต่างจากตลาดอืน่ แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัจะทาํใหเ้กิดภาวะของการไหลเขา้/

ออกของน้ํามนัจากตลาดอื่น จนระดบัราคาของตลาดน้ันปรบัตวัสู่ภาวะสมดุลกบัตลาดอื่น ดงัน้ัน ในการกาํหนดราคาของ

ผูค้า้ 

น้ํามนัไทย ไม่วา่จะใชฐ้านราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของตลาดใด การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของไทยจะเป็น

เช่นเดียวกนั เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในทุกตลาดจะเปลี่ยนแปลงสอดคลอ้งในระดบัเดียวกนั  

ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกไกล ตลาดสิงคโปรเ์ป็นศูนยก์ลางซ้ือขายน้ํามนัในภูมิภาคน้ีท่ีสาํคญัท่ีสุด ราคาน้ํามนั

สาํเรจ็รูปในตลาดจรสิงคโปร ์ มิไดเ้กิดจากการประกาศราคาของรฐับาลสิงคโปร ์ แต่เป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงซ้ือขายของ 

ผูซ้ื้อและผูข้ายทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร ์ ราคาท่ีตกลงจะสะทอ้นจากปริมาณน้ํามนัท่ีมีในภูมิภาค (Supply) 

และความตอ้งการน้ํามนัของภูมิภาค (Demand) น้ีท่ีมีเขา้มาในตลาด ดงัน้ัน ปริมาณการผลิตส่วนเกินและความตอ้งการ 

น้ํามนั (การส่งออกและการนําเขา้) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาในตลาดจรสิงคโปร ์ การเก็บรวบรวมราคาซ้ือขายในตลาดน้ํามนัทุกตลาดจะมีบริษัทขอ้มูล เช่น Platt’s, Petroleum 
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Argas, Reuters ทาํการรวบรวมราคาซ้ือขายในแต่ละวนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีตลาดน้ํามนัใชอ้า้งอิงในการต่อรองหรือตกลงราคาซ้ือขาย

กนัในธุรกิจน้ํามนัระหวา่งประเทศ จะเป็นของบริษัท Platt’s เชน่ MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางท่ีไดจ้ากราคา

ซ้ือขายตํา่สุดและสูงสุดท่ี Platt’s สรุปในวนัน้ันๆ  

ปริมาณน้ํามนัสาํเร็จรปูท่ีซ้ือขายผ่านตลาดสิงคโปร ์ จะอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกบัตลาดใหญ่ในพื้ นท่ีอื่น (ยุโรป 

อเมริกา ตะวนัออกกลาง) ทาํใหย้ากต่อการปั่นราคาโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย และราคาจะสะทอ้นความสามารถในการจดัหาและ

ความตอ้งการในภูมิภาคเอเชียอยา่งแทจ้ริง โดยเหตุผลดงักล่าว ทาํใหป้ระเทศผูส้่งออกน้ํามนั เช่น ไทย เกาหลีใต ้ญี่ปุ่ น ซ่ึง

ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ส่วนเกิน แมจ้ะเริ่มมีการกาํหนดราคาสง่ออกเอง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศตนเอง

ส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไปราคาตลาดจรสิงคโปรย์งัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักลา่ว 

ราคาจาํหน่ายนํา้มนัเชื้อเพลิงของโรงกลัน่ และผูค้า้ส่งนํา้มนัภายในประเทศในปัจจบุนั6

/1 

ภายหลงัการยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง ในชว่งแรกการกาํหนดราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของโรงกลัน่ ไดใ้ช้

หลกัการของความเสมอภาคกบัการนําเขา้ (Import parity) ประกอบดว้ยราคาน้ํามนัในตลาดจรสิงคโปร ์ (F.O.B.) เฉลี่ย  

3 วนั บวกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นราคา C.I.F. และจะมีค่าใชจ้า่ยในการปรบัคุณภาพดว้ยสว่นหน่ึง ซ่ึงในแต่ละ

โรงกลัน่จะใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั เพียงแต่มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ค่าขนส่ง ค่าปรบัคุณภาพ โดยระดบัราคา 

ณ โรงกลัน่ของทุกโรงอยูใ่นระดบัเดียวกนั มีความแตกต่างกนัในระดบั 4–10 สตางค/์ลิตร แต่หลงัจากประเทศไทยมีกาํลงั

การกลัน่ท่ีเพิ่มข้ึนและภาวะเศรษฐกิจตกตํา่ ทาํใหป้ริมาณการผลิตน้ํามนัมากเกินความตอ้งการของประเทศ ทาํใหต้อ้ง 

ส่งออก การกาํหนดราคาของโรงกลัน่ นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจรสิงคโปรแ์ลว้ ยงัคาํนึงถึง

สภาพอปุสงค/์อปุทานของตลาดภายในประเทศดว้ย ในบางชว่งท่ีน้ํามนัในประเทศเหลือมากจะมีการใหส้่วนลด ทาํใหร้าคา 

ณ โรงกลัน่ของไทยถูกกวา่ราคาตลาดจรสิงคโปรใ์นบางชว่ง  

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขนัในตลาดน้ํามนัของไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง ทาํใหใ้นตลาดคา้ส่งของไทย มีการ 

เปลี่ยนแปลงราคาทุกวนัและบางวนัอาจหลายครั้ง ซ่ึงเป็นไปตามตน้ทุนและสภาพตลาดน้ํามนัในช่วงน้ันๆ จากการศึกษาของ 

สพช. พบวา่ ราคาขายสง่น้ํามนัภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดสิงคโปร ์เพราะปริมาณน้ํามนัในตลาด

ของไทย จะปรบัตวัตามสภาพตลาดน้ํามนัภายนอก และในทางกลบักนัตลาดน้ํามนัของไทยจะส่งผลกบัตลาดในภูมิภาคน้ี 

เช่นกนั เม่ือน้ํามนัในตลาดเอเชยีขาด (ซ่ึงมีผลใหร้าคาสิงคโปรป์รบัตวัข้ึน) น้ํามนัไทยจะไหลออก ปริมาณน้ํามนัในประเทศ

ลดลง ราคาขายในประเทศปรบัตวัข้ึน ในทางกลบักนั การท่ีปรมิาณน้ํามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงราคาตลาด 

สิงคโปรท่ี์สะทอ้นราคาซ้ือขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถส่งออกน้ํามนัของไทยจะลดลง ราคาขายส่งในประเทศ

จะมีการใหส้่วนลดเพื่อระบายน้ํามนัออกสู่ตลาดภายใน  

ภาวะการแขง่ขนัของตลาดนํา้มนัในประเทศไทย/1 

ปัจจุบนัตลาดน้ํามนัของไทยมีการแข่งขนัสูงทั้งระดบัคา้ส่งและคา้ปลีก โดยในตลาดคา้ส่ง กาํลงัการกลัน่

ภายในประเทศท่ีมีมากกวา่ความตอ้งการ ทาํใหก้ารกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการใหส้่วนลดแก่ผูค้า้น้ํามนัใน

ภาวะท่ีน้ํามนัลน้ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนัการนําเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของ

ภูมิภาค  

ก็มีผลใหร้าคาน้ํามนัสาํเร็จรปูของภูมิภาคเอเซียอยูใ่นภาวะออ่นตวัเม่ือเทียบกบัราคาน้ํามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดร้บั 

ผลกระทบดงักลา่วดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูค้า้น้ํามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 26 รายในปัจจุบนั จาํนวนสถานีบริการน้ํามนัไดเ้พิ่มข้ึนจาก

 
/1 จากรายงานของสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่11 มิถนุายน 2544 เรื่องการกาํหนดราคานํา้มนัเชือ้เพลิงของไทย 
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ระดบั 3,400 แห่ง เป็นกวา่ 15,000 แห่งในปัจจบุนั ทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกของไทยอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก ติด

อนัดบั 1 ใน 5 ของโลก ผูค้า้ไม่สามารถกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดม้าก จากการศึกษาของ สพช. พบวา่  

การกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนั 50 สตางคต่์อลิตร จะส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายของผูค้า้น้ํามนัลดลง 

ครึ่งหน่ึง ค่าการตลาดของผูค้า้น้ํามนันับตั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา ไดป้รบัลดลงและอยูใ่นระดบัทรงตวั ซ่ึงเป็นผลจากการ

แข่งขนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง ดงัแสดงในกราฟ 

 

 ท่ีมา : ปตท. 

 รฐับาลมีบทบาทในการกาํกบัดูแลการกาํหนดราคาน้ํามนัและสภาวะการแข่งขนั โดยจะอาศยักลไกทางดา้น

กฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น พ.ร.ก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนน้ํามนัฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. วา่ดว้ยราคาสินคา้

และบริการ พ.ศ. 2542 เป็นตน้ ทั้งน้ีรฐับาลยงัมีมาตรการท่ีมีผลกระทบต่อราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิงในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรการ

ทางดา้นภาษีสรรพสามิตโดยรฐับาลจะไดป้ระกาศปรบัเปลี่ยนอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรบัผลติภณัฑน้ํ์ามนัตามความ 

เหมาะสม มาตรการการปรบัเปลี่ยนเงินส่งเขา้กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง หรือเงินไดร้บัชดเชยจากกองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง ทั้งน้ี 

เพื่อลดความผนัผวนของราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได ้

สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิต ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2544 เป็นไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของ

กระทรวงการคลงัฉบบัท่ี 57 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ตามมูลคา่รอ้ยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. น้ํามนัเบนซินชนิดไรส้ารตะกัว่ - 3.685 

2. น้ํามนัก๊าด - 3.055 

3. น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว - 2.305 

4. น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ - 2.405 

5. น้ํามนัเตา 5.0 0.000 

6. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/ก.ก.) - 2.170 

ท่ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

กราฟแสดงค่าการตลาดของนํ�ามันสาํเร็จรูป

ช่วงตัง้แตม่กราคม 2540 ถึง ธนัวาคม 2544
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สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนน้ํามันเชื้ อเพลิง ปัจจุบัน รฐับาลกาํหนดใหผู้จ้ําหน่ายผลิตภัณฑน้ํ์ามันส่งเงินเขา้กองทุน 

น้ํามันตามอัตราท่ีกําหนดซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดน้ํามัน ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดร้ับเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน ทั้งน้ี 

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว โดย ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2545  เงินส่งเขา้กองทุนน้ํามัน

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงินส่งเขา้ (ไดร้บัชดเชย) กองทุนน้ํามนั (บาท/ลิตร) 

1. น้ํามนัเบนซิน 95 0.50 

2. น้ํามนัเบนซิน 91 0.30 

3. น้ํามนัก๊าด 0.10 

4. น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.50 

5. น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ 0.50 

6. น้ํามนัเตา 0.06 

7. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (1.4440) 

ท่ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ปัจจุบนั  รฐับาลยงัควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นําเขา้ และราคา

ขายส่งหน้าโรงกลัน่ 

ทั้งน้ี โครงสรา้งราคาจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

(1) ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นําเขา้ 

(2) ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่  ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 

 - ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(3) ราคาขายปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 

 - ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ดงัมีรายละเอียด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (โครงสรา้งราคา ณ วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2545) 
         หน่วย : บาท/กิโลกรมั 

 ราคาก๊าซหุงตม้ คิดเป็นรอ้ยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นําเขา้ /1 8.8102 64.8 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 16.0 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.6 

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง /2 (1.4440) (10.6) 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.6180 5.0 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 10.4359 76.7 

ค่าการตลาด /2 2.9566 21.7 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.2070 1.5 

ราคาขายปลีก 13.60 100 

ท่ีมา : สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
/1 รฐับาลกาํหนดโดยอา้งอิงราคาตลาดโลก 
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/2 รฐับาลกาํหนด 

 รฐับาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิก

การควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะใหมี้การใชร้ะบบลอยตัวเต็มท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2544 มอบหมายให้ สพช. กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ รับไปดําเนินการร่วมกันเพื่อ 

ยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
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3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

3.4.3.1 โครงสรา้งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสรา้งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขัน้ตน้ : เป็นการนําก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑ์

ในรูปของน้ํามัน อันไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และ 

คอนเดนเสทมาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส ์(เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผ่านกระบวนการกลัน่ แยก 

ทาํใหแ้ตกตวั และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนําผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผ่าน 

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง เชน่ สไตรีนโมโนเมอร ์ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ 

เอทิลีนไกลคอล และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนําผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ หรือวตัถุสงัเคราะห์

ต่างๆ ซ่ึงจะถูกนําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพื้ นฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม   

บรรจุภณัฑ ์อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นตน้ 

3.4.3.2 สถานการณปิ์โตรเคมีของประเทศไทย 

ราคาของผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในปี 2544 ลดลงอยา่งต่อเน่ีองและตํา่กวา่ในปี 2543 ทัว่โลกรวมทั้งในประเทศ

ไทย เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการและราคาน้ํามนัดิบลดตํา่ลง มีปริมาณการผลิต

มากกวา่ความตอ้งการ  ราคาปิโตรเคมีทั้งโอเลฟินสแ์ละอะโรเมติกสโ์ดยเฉพาะเบนซีนท่ีแปรผนัตามราคาน้ํามนัดิบ

และสภาพ อุปสงค/์อปุทาน จึงลดลงตามไปดว้ย ในขณะท่ีราคาของพาราไซลีนลีนลดตํา่ลงและค่อนขา้งคงท่ีไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมาตั้งแตปี 2543 จนถึงปี 2544 เน่ืองจากความตอ้งการของผลิตภณัฑต่์อเน่ืองคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

และโพลีเอสเตอรซ์บเซามาอยา่งต่อเน่ือง  

 

เปรียบเทยีบราคาป โตรเคมขีองป� 2543 และ 2544
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ความตอ้งการปิโตรเคมีของประเทศไทยโดยรวมมีอตัราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณ 4% ในขณะท่ีความ

ตอ้งการโพลิเมอร ์ โพลีเอทิลีน(PE) โพลโีพรพลิีน(PP) โพลีไวนิลคลอไรด(์PVC) โพลสีไตรีน(PS) และ เอบีเอส(ABS) 

มีอตัราการเติบโตประมาณ 6.2% หรือ 1.4 เท่าของ GDP(4.5%) ไปจนถึงปี 2005  

ปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยยงัคงอยูใ่นสภาวะทีมีกาํลงัการผลิตมากกวา่ความตอ้งการ  อตัรา

การผลิตโดยเฉลี่ยของปิโตรเคมีขั้นตน้อยูท่ี่ประมาณ 90-100% และปิโตรเคมีขั้นปลายท่ีประมาณ 80-100% โดยมี

การส่งออกเอทิลีนประมาณ 10-15% ของปริมาณการผลิต และโพลิเมอร ์ (PE, PP, PVC, PS) ประมาณ 40-60%  

ของปริมาณการผลิต การส่งออกส่วนใหญ่จะไปยงัจีน ฮ่องกง เวยีดนาม  และกลุ่มอาเซียน(ASEAN)  

ในกลางปี 2544 กลุ่มปูนซิเมนตไ์ทยไดข้ยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนเพิ่มข้ึนจาก 600,000 เป็น 800,000 ตนั

ต่อปี เพื่อใชใ้นการขยายกาํลงัการผลิตโพลีเอทิลีน จาก 800,000 เป็น 1 ลา้นตนัต่อปี ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศไทยมีกาํลงั

การผลิตPE รวม 1.7 ลา้นตนั และเอทิลีนรวม 1.9 ลา้นตนั เกินความตอ้งการใช ้200,000 ตนั  นอกจากน้ีบริษัท

ไทยพาราไซลีนก็ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตในเดือนธนัวาคม 2544 โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีน 289,000 ตนัต่อปี 

ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศไทยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนรวม 1 ลา้นตนั เกินความตอ้งการใชไ้ปประมาณ 400,000 ตนั 

 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

2538 432.00 170.00 602.00 0.00 
2539 633.00 145.00 775.00 3.00 
2540 978.00 47.00 1,018.00 7.00 
2541 1,104.00 60.00 1,155.00 9.00 
2542 1,478.00  6.00 1,281.00 203.00 
2543 1,832.00 0.00 1,444.00 388.00 
2544 1,798.00 0.00 1,646.00 152.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                  หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

2538 178.00 185.00 363.00 0.00 
2539 293.00 117.00 404.00 6.00 
2540 586.00 59.00 638.00 7.00 
2541 692.00 165.00 855.00 2.00 
2542 881.00 76.00 913.00 44.00 
2543 1,083.00 34.00 1,048.00 69.00 
2544 1,035.00 13.00 1,018.00 30.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
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การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                               หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

2541 337.00 35.00 258.00 114.00 
2542 372.00 117.00 482.00 67.00 
2543 639.00 85.00 512.00 212.00 
2544 696.00 70.00 538.00 228.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคเบนซีน ของประเทศไทย                                                    หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

2541 329.00 48.00 326.00 51.00 
2542 394.00 22.00 276.00 140.00 
2543 463.00 46.00 294.00 215.00 
2544 509.00 2.00 321.00 190.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
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3.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3.5.1 ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

ในการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1-3 ท่ีตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และหน่วยท่ี 4 ท่ีอาํเภอ  

ขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช   ปตท. ไดต้ระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชวีิตความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอาศยั

อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงัน้ัน ปตท. จึงไดติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครดั โดยในชว่งก่อน

การก่อสรา้งจะจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ตามท่ีกาํหนดไวใ้น

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเสนอต่อสาํนักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดลอ้ม กระทรวงวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม โดยในรายงานดงักลา่วจะระบุมาตรการป้องกนัและ 

แกไ้ขผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ปตท. ยงัคง 

ติดตามตรวจสอบ บนัทึกผล และจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสนอต่อสาํนักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ อยา่งสมํา่เสมอ โดยจากการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 โรง ตั้งแต่เปิดดาํเนินการเป็นตน้มา ปรากฏวา่คุณภาพอากาศ 

คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดโดย 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ นอกจากน้ี โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมยงัไดร้บัรางวลั EIA AWARDS โดยไดร้บัการ 

คดัเลือกใหเ้ป็นสถานประกอบการท่ีมีการจดัการและรกัษาสภาพแวดลอ้มตามกาํหนดในรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้มดีเด่น ซ่ึงจดัโดยสาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้มเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนัในชว่งปี 2542-2544 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดนํ้าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม หรอืระบบ ISO 14001  

และระบบการจดัการชวีอนามยัและความปลอดภยั หรือ ระบบ มอก. 18000 มาใช ้ โดยปัจจบุนั โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง  

4 โรง ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก. 18000 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (“สรอ.”) 

3.5.2 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินการท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ

ถึงแมว้า่การดาํเนินการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เกิดข้ึนก่อนท่ีกฎหมายเก่ียวกบัการจดัทาํ 

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) จะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2539 อยา่งไร-

ก็ตาม ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสรา้ง ระหวา่งการก่อสรา้ง และภายหลงัการก่อสรา้งมา 

โดยตลอด โดยทาํการศึกษาวจิยัถึงผลกระทบต่อสตัวป่์าและสภาพป่าไม ้ ตรวจวดัสิ่งแวดลอ้มระหวา่งการก่อสรา้ง และ 

ดาํเนินการปรบัสภาพพ้ืนท่ีใหเ้ขา้สูส่ภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อแลว้เสรจ็  

สาํหรบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทย-สหภาพเมียนมารท่ี์บา้นอีต่องมายงัจงัหวดัราชบรุ ีซ่ึงเริ่มก่อสรา้งในปี 

2540 น้ัน ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอต่อสาํนักงานนโยบายและแผน 

สิ่งแวดลอ้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบั 

การดาํเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา

ปรากฏวา่ผลท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ  

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล หน่วยธุรกิจ

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดนํ้าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม หรอืระบบ ISO 14001 มาใช ้และอยู่

ระหวา่งการขอใบรบัรอง มอก. 18000 จาก สรอ.  
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3.5.3 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินการท่าเทียบเรือเพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  

ในการก่อสรา้งท่าเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตอ้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ตลอดจนดาํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการตรวจสอบดงักล่าว ปรากฎผลอยูใ่น

เกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติทั้งสิ้ น 
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4. การวิจยัและพฒันา 

ปตท. ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของงานวิจยัและพฒันา จึงไดป้รบัโครงสรา้งของศูนยว์ิจยัและพฒันาเป็น 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปี พ.ศ.2540  โดยใหเ้ป็นสถาบนัวิจยัดา้นปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เพื่อสรา้งความเป็น

เลิศในเชิงธุรกิจใหแ้ก่ ปตท. และบริษัทในเครือ โดยไดล้งทุนก่อสรา้งอาคารสาํนักงาน อาคารฝึกอบรม อาคาร

หอ้งปฏิบติัการ และจดัหาเครื่องมือ  อุปกรณว์จิยัทดสอบ ฯลฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,600 ลา้นบาท ปัจจบุนั

บุคลากรของสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีทั้งสิ้ น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 จาํนวน 87 คน 

 สําหรับงานวิจัยและพัฒนา ได้มีการวิจัยและพัฒนาน้ํามันเชื้ อเพลิง เชื้ อเพลิงทดแทน (Alternative Fuels) 

น้ํามนัหล่อลื่น และนอกจากน้ี ยงัใหบ้ริการวิจยัและทดสอบแก่บริษัทในเครือและหน่วยงานภายนอกดว้ย 

 งานวิจัยดา้นน้ํามันเชื้ อเพลิง ไดมี้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ํามันเบนซินและ 

น้ํามนัดีเซล ใหมี้คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานท่ีกาํหนดทางราชการ ส่วนเชื้ อเพลิงทดแทน (Alternative Fuels) ไดมี้การวิจยั

และพัฒนาน้ํามันแก๊สโซฮอล์ ร่วมกบัโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา ซ่ึงปัจจุบันมีจาํหน่ายท่ีสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

สํานักงานใหญ่  น้ํามันดีเซล-ปาล์มบริสุทธ์ิ มีจําหน่ายท่ี สถานีบริการ ปตท. ถนนสุขาภิบาล 3 ส่วนผลิตภัณฑ์น้ํามัน 

ดีโซฮอล์ยงัอยู่ในขั้นศึกษาวิจยั นอกจากน้ียงัร่วมงานศึกษาวิจยัคน้ควา้กบัผูผ้ลิตรถยนตย์กัษ์ใหญ่ของโลก เช่น บริษัท ฟอร์

ดมอเตอร ์อเมริกา บริษัทโตโยตา้ ญี่ปู่ น เป็นตน้ และทางดา้นก๊าซธรรมชาติ ไดเ้ริ่มพัฒนาและส่งเสริมนําร่องใหร้ถแท๊กซ่ี

จาํนวน 100 คนั และอีกจาํนวน 1,000 คนั ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงทดแทนน้ํามนัเบนซิน ซ่ึงนําไปสู่การลดการพึ่งพา

เชื้ อเพลิงจากต่างประเทศและลดมลพิษทางอากาศไดอ้ีกทางหน่ึง ในอนาคต 

 งานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่น ได้ดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั้งในด้านยานยนต์ และ 

อุตสาหกรรม เพื่อใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพครอบคลุมการใชง้านทุกดา้น และยืดอายุการใชง้านนานกวา่ปกติ โดยผลิตภณัฑ ์

หล่อลื่นยานยนตไ์ดมี้การพฒันาจากระดบัคุณภาพ API SJ เป็น API SL ซ่ึงเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบนั และ PTT Performa 

Synthetic และ PTT Hi-Speed 2T ได้รับการรับรองฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า ปตท. ได้

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น Performa Synthetic สามารถใชง้านไดน้านถึง 

20,000 กิโลเมตร ประหยดัเชื้ อเพลิงไดอ้ีกดว้ย ประมาณ 3 %  และสําหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมไดเ้พิ่มสาย 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มน้ีใหค้รอบคลุมมากข้ึน และมีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขนัรายใหญ่ในตลาด เพื่อใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกใช้

ผลิตภณัฑข์อง ปตท. หลากหลายข้ึนและประหยดัค่าใชจ้่าย 

 ในดา้นค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นงานวิจยัและพฒันาในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นดงัน้ี :- 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 

ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา 138.47 101.71 100.96 

 งบประมาณสาํหรบัการวิจยัและพฒันาของ  ปตท. ในปี 2545 มีจาํนวนทั้งสิ้ น 109.77 ลา้นบาท 
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5. ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรพัยส์ินถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ทรพัยส์ินถาวรหลกัท่ี ปตท. และบรษิัทยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงั

หกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินเท่ากบั 109,797.88 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบรษิัทยอ่ยเป็น 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิในสินทรพัยด์งักล่าวโดยปราศจากภาระผูกพนั (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปตท.  

ปี 2544) 

นอกจากทรพัยส์ินถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท. สผ. 

ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท.ยงัประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved  Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชขีองสหรฐัอเมริกา ฉบบัท่ี 69 

(FAS 69) เท่ากบัปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 98  ลา้นบารเ์รล และก๊าซธรรมชาติ 4,640  พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

หรือรวมทั้งหมดประมาณ  768  ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

นอกจากน้ัน ปตท.สผ. มีสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท PT Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) ซ่ึงเป็นบริษัท

สาํรวจและผลิตน้ํามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย รอ้ยละ 34.18 คิดเป็นปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2544 เป็นน้ํามนัดิบ 55 ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 36 พนัลา้นลกูบาศกฟุ์ต ซ่ึงปริมาณดงักล่าว

ไดร้บัการรบัรองจาก Gaffney. Clines & Associates (Consultants) Pte.,Ltd. (GCA). 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ. รวมสดัสว่นการถือหุน้ใน Medco ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  

คิดเป็นปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 153 ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 4,676 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือรวม

ทั้งหมดประมาณ 829 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 รวม ปริมาณเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

 น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นบารเ์รล) 

 (ลา้นบารเ์รล) (พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต) ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม 

Company's share of  reserves(1)   of consolidated 

companies as of December 31, 2000  

90  4,764   514  265 779 

1)    Revision of previous estimates 11  70  21  -  21  

2)    Improved recovery 3  1  3  - 3  

3)    Purchases/sales of petroleum in place  - - - - -  

4)    Extensions and discoveries 1  0.29  1  - 1  

5)    Production (7)  (195)  (29)  (7)  (36)  

Total consolidated companies   

(December 31, 2001 ) 

98  4,640  510  258  768  

        MEDCO (3)
 55 36 - 61 61 

        TOTAL WORLDWIDE 
            (December 31, 2001) 

153 4,676 510 319 829 

หมายเหตุ :  

1) ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถืงปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิที่ เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ  เจา้ของแหลง่ปิโตรเลียม 

2) รวมโครงการพ้ืนที่ คาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

3) ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้ใน บรษิัท Medco รอ้ยละ 34.18   ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ณ วนัที่  1 มกราคม 2545 ของ Medco ไดร้บัการรบัรองจาก 

Gaffney, Clines & Associates (Consultants) Pte. Ltd. 
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5.2 การประกนัภยัธุรกิจและทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกนัภยัความเสียหายของทรพัยส์ิน ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 

ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลท่ี 3 (รวมถึงความรบัผิดต่อลูกจา้ง) และประกนัภยัอุบติัเหตุสว่นบุคคล  ซ่ึงประกนัภยัความ

รบัผิดต่อบุคคลท่ี 3 น้ีไดร้วมถึงความเสียหายต่อสิง่แวดลอ้มท่ีอาจเกิดจาก ปตท. และสาํหรบัการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั

น้ัน นอกจากการคุม้ครองการสญูเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของทรพัยส์ินตนเองแลว้ ยงัรวมถึงอนัเน่ือง 

มาจากการเกิดอุบติัเหตุของผูผ้ลิตจนไม่สามารถส่งสินคา้ใหก้บั ปตท. ได ้ทั้งน้ี การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. ไดพ้ิจารณาให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีพึงปฏิบติั  

 นอกจากการจดัซ้ือประกนัภยัจากตลาดประกนัภยัต่างประเทศแลว้ ปตท. ยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนประกนัวินาศภยัข้ึนใน

ปี 2536 เพื่อรบัประกนัภยัตนเอง ซ่ึงทาํให ้ปตท. สามารถประหยดัค่าเบี้ ยประกนัภยัได ้โดยจาํนวนเงินท่ีจดัสรรเขา้ 

กองทุนในแต่ละปีข้ึนกบัสดัสว่นท่ีกองทุนจะรว่มรบัประกนัภยั และค่าเบี้ ยประกนัภยัของ ปตท.       

5.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.และบริษัทยอ่ยประกอบดว้ยสิทธิการใชท่ี้ดินเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 3 โครงการ 

คือ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บางปะกง-วงัน้อย (ท่อคู่ขนาน) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและ 

สหภาพเมียนมาร-์ราชบุรี  และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบรุี-วงัน้อย สิทธิในการใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์สาํหรบั

ระบบบญัชีและธรณีวิทยาของ ปตท. สผ. สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร และสิทธิในการดาํเนินงานอื่น ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการ

ดาํเนินการรา้นคา้ KFC ในสถานีบริการน้ํามนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษัท

ยอ่ยมีมูลค่าสุทธิรวม 3,815.47 ลา้นบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2544 ของ ปตท. และบริษัท

ยอ่ย) 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 โครงการโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

ในปี 2545 ปตท. วางแผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1  

ท่ีจงัหวดัระยอง โดยการขยายและปรบัปรุงประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลใหมี้ความสามารถในการแยกก๊าซอีเทนเพิ่มข้ึนอีก 

50,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ปตท. จะจาํหน่ายก๊าซอีเทนท่ีผลิตไดเ้พิ่มข้ึนใหแ้ก่บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงได้

วางแผนท่ีจะขยายกาํลงัการผลิตในปี 2545 เช่นกนั 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรองรบัความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนและเพื่อผลิตก๊าซอีเทน

สาํหรบัใชเ้ป็นวตัถุดิบใหก้บัโครงการขยายกาํลงัการผลิตของบรษิัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํกดั  ปตท. จึงมีแผนงานท่ีจะก่อสรา้ง 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ขนาด 530 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ท่ีตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีความสามารถในการผลิตอีเทน 500,000 ตนัต่อปี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 609,840 ตนัต่อปี และ

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 118,800 ตนัต่อปี โดยมีกาํหนดการเริ่มก่อสรา้งในปี 2545 และคาดวา่จะแลว้เสร็จพรอ้มดาํเนินการ

ไดใ้นปี 2547 รวมเงินลงทุนโครงการทั้งสิ้ นประมาณ 12,900 ลา้นบาท 

6.2 โครงการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

เพื่อรองรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติภายในประเทศท่ีคาดวา่จะเพิ่มสูงข้ึน และเตรียมพรอ้มรองรบัการเปิดเสรี

อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติควบคู่ไปกบัการรองรบัโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน (Trans Asean Gas 

Pipeline Project)  ปตท. จึงดาํเนินการประเมินความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ 

ทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 2 (ปี 2541-2549) โดยไดจ้ดัเตรียมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ 

ธรรมชาติฉบบัท่ี 3 ข้ึนสาํหรบัเป็นแผนงานลงทุนในระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติในชว่งระยะเวลา 9 ปีตั้งแต่ปี 2545-2553 

ซ่ึงโครงการหลกัในแผนฉบบัน้ี คือ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเสน้ท่ี 3 อนัจะเสริมความสามารถของระบบ 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลในปัจจบุนัในการรองรบัการจดัหาก๊าซธรรมชาติหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง ทั้งน้ี เม่ือการลงทุนตามแผนแม่บทฉบบัใหม่น้ีแลว้เสร็จคาดวา่จะสามารถรองรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของ

ประเทศไทยไดใ้นระยะเวลา 10 ถึง 15 ปีขา้งหน้า 

ทั้งน้ี โครงการตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 ไดร้บัการอนุมติัจากคณะรฐัมนตรีแลว้เม่ือวนัท่ี 

25 กนัยายน 2544 อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินการก่อสรา้งตามแผนดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ

ใชก๊้าซธรรมชาติ ทั้งน้ี คณะรฐัมนตรีเห็นชอบให ้ ปตท. เสนอรายละเอียดของโครงการแต่ละโครงการในแผนแม่บทฉบบั 

ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งใหจ้ดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อขอความเห็นชอบไปยงั

สาํนักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ดว้ย  

ในแผนแม่บทฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหมี้การก่อสรา้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก  

หน่วยเพิ่มความดนั (Compressor) และแท่นพกัท่อ ซ่ึงคาดวา่การก่อสรา้งดงักล่าวจะใชเ้งินลงทุนรวมประมาณ 93,060 

ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยโครงการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

• โครงการก่อสรา้งแท่นพกัท่อเอราวณั (“อีอารพ์ี 2”) และติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนั (Gas Compressor) และ

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเสน้ท่ี 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากอีอารพ์ี 2 ไปยงัจุดเคพี 475 

(Kilometer Post 475) เป็นระยะทาง 475 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,400 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2546 และแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2548 โดยใชเ้งิน

ลงทุนทั้งโครงการรวม 41,973 ลา้นบาท 
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• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากแหล่งเจดีเอ ไปยงัแหล่งอาทิตย ์

เป็นระยะทาง 95 กิโลเมตร และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 40 น้ิว จากแหล่ง

อาทิตย ์ ไปยงัอีอารพ์ี 2 เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 

1,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2547 และแลว้เสร็จประมาณปี 2549 และ 

ปี 2552 ตามลาํดบั โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการรวม 19,805 ลา้นบาท 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากจุดเคพี 475 ไปยงัชายฝ่ังทะเล

ตะวนัออก (Eastern Seaboard) เป็นระยะทาง 62 กิโลเมตร และวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกต่อไปเป็น 

ระยะทาง 60 กิโลเมตร เพื่อเชือ่มกบัระบบท่อคู่ขนานบนบกท่ีสถานีเพิ่มความดนับางปะกง มีความสามารถใน

การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,024 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2546 และ 

แลว้เสรจ็ประมาณปลายปี 2548 โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการรวม 8,900 ลา้นบาท 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 24 น้ิว จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเสน้ท่ี 

3  ไปยงัอาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ เป็นระยะทาง 120 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดรวม 219 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริม่โครงการไดใ้นปี 2552 และแลว้เสร็จประมาณ

ปลายปี 2553 โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการ 6,613 ลา้นบาท 

• โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (Bangkok Gas Ring) เพื่อเป็นการ 

รองรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง รวมทั้งเพื่อช่วย

ลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 24 น้ิว เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบรุ-ี 

วงัน้อย ท่ีอาํเภอไทรน้อย ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ และท่อสง่ก๊าซธรรมชาติขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 น้ิว 

เป็นระยะทาง 17 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการสง่ก๊าซธรรมชาติ

สูงสุดรวม 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2545 และแลว้เสร็จประมาณปี 2547 

โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการรวม 6,600 ลา้นบาท  

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากจุดเคพี 475 ไปยงัเขต

ปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบรุี ระยะทางรวม 61 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดรวม 1,280 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2549 และแลว้เสรจ็

ประมาณปลายปี 2551 โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการรวม 5,867 ลา้นบาท 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัท่ีเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการสง่ก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไ์ปยงัผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในสว่นกลาง มี

ความสามารถ 

ในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 700 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริม่โครงการไดใ้นปี 2546 และ 

แลว้เสรจ็ประมาณปลายปี 2547 โดยใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการ 1,659 ลา้นบาท 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิม่ความดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักาญจนบรุี เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการรบัและส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร ์ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 

1,330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่จะเริ่มโครงการไดใ้นปี 2545 และแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2546 โดย

ใชเ้งินลงทุนทั้งโครงการ 1,643 ลา้นบาท 

6.3 การจดัตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั และบรษิัท ปตท. ท่อจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดให ้ ปตท. ดาํเนินการแยกกิจการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ ออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ปตท. จะดาํเนินการจดัตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั เพื่อเป็นผูด้าํเนินธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลกั ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวจะทาํภายใน 1 ปี หลงั

การนํา ปตท. เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดในบริษัทดงักลา่ว 

นอกจากน้ี  ปตท. ยงัมีแผนงานท่ีจะจดัตั้งบรษิัท ปตท. ท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  เพื่อเป็นการเตรียมพรอ้ม

สาํหรบัการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติในอนาคต  บริษัท ปตท. ท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้

ร่วมประมูลสมัปทานในการก่อสรา้ง และดาํเนินการระบบท่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเสน้ใหม่ในอนาคต โดยมี ปตท. เป็น 

ผูถื้อหุน้ทั้งหมดในบรษิัทดงักล่าว 

6.4 การร่วมทุนกบั กฟผ. เพ่ือผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเย็นใหแ้ก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็น (District Cooling System and Power Plant Project หรือ “DCSPP”) 

สาํหรบัท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งท่ี 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) จะใชเ้งินลงทุนประมาณ 57 ลา้นเหรียญสหรฐั 

หรือประมาณ 2,483 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลี่ยน 43 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรฐั) มีกาํหนดแลว้เสรจ็ 1 ปีก่อนท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิเปิดใหบ้ริการเป็นทางการ โดยโครงการ DCSPP น้ีเป็นการใชป้ระโยชน์จากก๊าซธรรมชาติเพื่อนํามาผลิต

กระแสไฟฟ้าและนําพลงังานความรอ้นท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้ามาใชป้ระโยชน์ในการผลิตน้ําเย็นสาํหรบัระบบปรบัอากาศ 

ซ่ึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศไดอ้ีกดว้ย ปัจจุบนั ปตท. และ กฟผ. กาํลงัอยูร่ะหวา่ง

การขอความเห็นชอบเก่ียวกบัรายละเอียดขอ้เสนอโครงการดงักล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ

แห่งใหม่ จาํกดั 

6.5 โครงการขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนของ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั   

ปัจจุบนั บริษัทไทยโอเลฟินสใ์ชแ้นฟธาท่ีจดัหาโดยบริษัทอะโรเมติกส ์ โรงกลัน่ระยอง และโรงกลัน่สตาร ์ เป็น 

วตัถุดิบหลกั และเพื่อเป็นการลดตน้ทุนการผลิตและเตรียมพรอ้มรบัภาวะการแข่งขนัในอนาคต บริษัทไทยโอเลฟินสมี์ 

โครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี โดยใชก๊้าซอีเทนท่ี ปตท. ผลิตไดเ้ป็นวตัถุดิบหลกั โครงการ

ส่วนขยายดงักล่าว ซ่ึงคาดวา่จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2547 จะตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีท่ีตั้งโรงงานโอเลฟินสข์องบรษิัทในปัจจุบนั 

โดยจะใชส้าธารณูปโภคบางอยา่งร่วมกนั โดยใชเ้งินลงทุนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 144 ลา้นเหรียญสหรฐั แบ่งเป็นเงินกูจ้าํนวน 

74 ลา้นเหรียญสหรฐั และเงินทุนจาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรฐั   ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให ้ปตท. ใส่เงินทุน

ในโครงการสว่นขยายของบรษิัทไทยโอเลฟินส ์ นอกจากน้ี ยงัมีมติอนุมติัให ้ ปตท. เพิ่มสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท  

ไทยโอเลฟินส ์ เกินกวา่รอ้ยละ 50 หากผูถื้อหุน้รายอื่นไม่ตกลงท่ีจะใส่เงินทุนในสดัสว่นของตน ซ่ึงส่งผลให ้ ปตท. มีสดัส่วน

การถือหุน้ในบริษัทไทยโอเลฟินส ์ขณะน้ีเพิ่มข้ึนเป็น รอ้ยละ 63   
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7. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่สิ้ นสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี 

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนัยสาํคญั และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  มี 

รายละเอียดดงัน้ี 

7.1  กิจการร่วมคา้ IPCO-G&C (“IGC”) ไดเ้รียกรอ้งค่าเสียหายกบั ปตท. โดยไดย่ื้นฟ้อง ปตท. ต่ออนุญาโตตุลาการของ

หอการคา้ระหวา่งประเทศ (International Chamber of Commerce หรือ “ICC”) วา่มีการผิดสญัญาจา้งเหมาวางท่อก๊าซ

ธรรมชาติคู่ขนาน ระหวา่ง ระยอง-บางปะกง-วงัน้อย ตามสญัญาลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2537 รวมทั้งสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม

สญัญาดงักล่าว  มีมูลค่าตามสญัญาจาํนวน 36,326,902 เหรยีญสหรฐั และ 894,724,857 บาท  ต่อมาคณะ

อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี้ ขาด เลขท่ี 9750/OLG/ESR เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2544 ในประเด็นเรื่องความรบัผิด โดยได ้

ชี้ ขาดให ้ IGC ไดร้บัค่าเสียหายจาก ปตท. เป็นแต่ละกรณีไป บางกรณีให ้ปตท. ชดใชค้วามเสียหายเต็มจาํนวน บางกรณีให ้

ปตท. และ IGC แบ่งรบัความเสยีหาย บางกรณีให ้IGC รบัความเสียหาย แต่โดยสว่นใหญ ่IGC จะไดร้บัค่าเสียหายจาก ปตท. 

ในรอ้ยละ 70 ของทุนทรพัยท่ี์เรียกรอ้ง 

 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2544 ทาง IGC ไดย่ื้นหนังสือ Claimant’s Quantum Submission ตามคาํชี้ ขาดของ

อนุญาโตตุลาการ ต่อ ICC โดยไดเ้รียกรอ้งค่าเสียหายเป็นจาํนวน 38,183,813.64 เหรียญสหรฐั และ 127,567,049.98 

บาท รวมทั้งค่าเสียหายท่ีจะเกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนเน่ืองจากการชาํระหน้ีลา่ชา้ ณ วนัท่ีไดย่ื้นหนังสือดงักล่าวเป็นจาํนวน 

103,144,720.75 บาท โดยเพื่อประโยชน์ในการคาํนวณค่าเสียหาย IGC ใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในวนัท่ีย่ืนหนังสือดงักลา่ว 

ในอตัรา 45.42 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรฐั ซ่ึงค่าเสียหายจากอตัราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าใดน้ัน จะตอ้งพจิารณาในวนัท่ีมีการ

ชาํระเงินจริง นอกจากน้ี IGC ไดเ้รียกรอ้งตน้ทุนทางการเงินและดอกเบี้ ยต่อวนั นับถดัจากวนัท่ี 1 กนัยายน 2544 อีกเป็น

จาํนวนวนัละ 7,845.99 เหรียญสหรฐั และ 47,406.53 บาท และไดเ้รียกรอ้งค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ในการดาํเนินคดี

อนุญาโตตุลาการจนถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2543 เป็นจาํนวน 4,279,131.22 เหรียญสหรฐั รวมถึงค่าอากรแสตมป์ตาม

ประมวลรษัฎากรสาํหรบัติดคาํชี้ ขาดในอตัรา 1 บาท ต่อจาํนวนเงิน 1,000 บาท  

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์ 2545 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสิน Final Award  ให ้ ปตท. ชาํระหน้ีพรอ้ม 

ดอกเบี้ ยถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2544 เป็นเงิน 25,303,798 เหรียญสหรฐัฯ พรอ้มดอกเบี้ ยรายวนั อยา่งไรก็ตาม ในขั้นตอน

บงัคบัคดี เม่ือ ปตท. ไม่ชาํระหน้ีให ้ IGC  IGC จะบงัคบัให ้ ปตท. ชาํระหน้ีตามคาํตดัสินของอนุญาโตตุลาการโดยการย่ืน

บงัคบัคดีต่อศาลไทย แต่เน่ืองจาก ปตท. ไดย่ื้นคาํคดัคา้นไวต้ั้งแต่ตน้ ดงัน้ันในการบงัคบัคดีของ IGC  ปตท. จะเขา้ต่อสูค้ดี

ตามท่ีย่ืนคาํคดัคา้นไว ้ซ่ึงกระบวนการพิจารณาในศาลจะทาํให ้ปตท. สามารถต่อสูค้ดีไดอ้ีกครั้ง 

7.2 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2544  บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) กบัพวก เป็นโจทก ์ฟ้อง

ศาลแพ่ง ต่อ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับพวก เรียกรอ้งค่าเสียหายในทางธุรกิจ เป็นเงิน 522 ลา้นบาท และค่า 

เสียหายท่ีสูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากขาดความเชื่อถือจากบุคคลทัว่ไป เป็นเงิน 800 ลา้นบาท  และชดใช้

ดอกเบี้ ยในอัตรารอ้ยละ 7.5 ของต้นเงิน 1,322 ล้านบาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็จ  พรอ้มทั้งชดใชค่้าฤชา 

ธรรมเนียม และค่าทนายความแก่โจทก ์ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 

7.3 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2545  หจก. สุสวาส, นางสุสวาส ดวงเนตร, นางสาวอนา ดวงเนตร และนางสาวต๋ิว 

สุนทรชยั ไดย่ื้นขอ้พิพาท ต่อสาํนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เพื่อใหคู่้กรณีท่ี 1 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

และคู่กรณีท่ี 2 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  จํากัด ชําระค่าทดแทน และค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ. การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2521 กรณีวางท่อน้ํามนั โครงการท่อน้ํามนั ศรีราชา-สระบุรี ผ่านท่ีดินของผูย่ื้นขอ้พิพาท โดยไดร้อ้งขอ

ค่าทดแทนและค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาทเศษ ในการน้ี ปตท. ไดย่ื้นต่อสูค้ดีต่อสาํนักงานอนุญาโตตุลาการ และ

คดีอยูร่ะหวา่งกาํหนดกระบวนพิจารณาของสาํนักงานอนุญาโตตุลาการ 
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8. โครงสรา้งเงินทุน 

8.1 หลกัทรพัยข์องบริษัท 

8.1.1 หุน้สามญั 

(1) ปตท. มีทุนจดทะเบียน  28,500,000,000  บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,850 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท   โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 27,972,457,250 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,797,245,725 หุน้ 

8.1.2 พนัธบตัร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษัทมีเงินกูยื้มในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีคํ้าประกนัโดยกระทรวง 

การคลงัจาํนวน 67,677.48 ลา้นบาท และพนัธบตัร ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 9,472 ลา้นบาท  

รวมพนัธบตัร ปตท. ทั้งสิ้ น 77,149.48 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ชนิดพนัธบตัร จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท. คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  67,677.48 ปี 2545-2563 ไม่มี 

พนัธบตัร ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั     9,472.00 ปี 2545-2552 ไม่มี 

รวมพนัธบตัร ปตท.          77,149.48   

8.2 ผูถื้อหุน้ 

ปตท. มีโครงสรา้งผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

รายการ ลา้นหุน้ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ทุนจดทะเบียน           2,850    28,500  

ทุนชาํระแลว้ 

    -กระทรวงการคลงั 

    -สถาบนัและนักลงทุนทัว่ไป 

    -พนักงาน และกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพปตท. 

2,797  

                   1,938 

                      812               

                       47    

27,972 

                19,378 

                  8,122              

                    472 

100 

                 69.3 

                 29.0         

                   1.7 

ทุนท่ียงัไม่ชาํระ      53      528  

 ทั้งน้ี รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 27,972,457,250 บาท 

ต่อกระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม  2544  และเป็นรายชื่อตามรายงานผลการขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน    

(แบบ 81-1) ต่อ กลต. เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2545  ดงัน้ี 
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ลาํดบัท่ี ชื่อ-สกุล จาํนวนหุน้ รอ้ยละของจาํนวน

หุน้ทั้งหมด 

     1. กระทรวงการคลงั 1,937,793,600 69.27 

2. MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE.,LTD. 

MERRILL LYNCH,PIERCE FENNER &SMITH INCORPORATED  

139,800,000 

139,800,000 

4.99 

4.99 

3. MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 49,400,000 1.70 

4. สาํนักงานประกนัสงัคม 17,140,000 0.61 

5. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 15,000,000 0.53 

6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO.,LTD. 9,100,000 0.32 

7. บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 8,979,000 0.32 

8. ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 3,000,000 0.10 

9. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 2,200,000 0.07 

10. นายประยุทธ มหากิจศิร ิ 2,060,000 0.07 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจะจา่ยเงินปันผลไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีบริษัท 

ไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ  

ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลน้ัน ใหนํ้าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น

การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

สาํหรบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการของบรษิัทยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจา่ย 

เงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยน้ันๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอ่ยมี 

เพียงพอ และไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยน้ันๆ จะพจิารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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9. การจดัการ 

9.1 โครงสรา้งการจดัการองคก์ร 

 

รองกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ

การเงินและบัญชีองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ

บรหิารองคกร

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจน ํ� ามัน

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจปโตรเคมีและการกล ั�น

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ทรัพยากรบุคคลองคกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

วางแผน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

แผนและกลยทุธ องคกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

การเงินองคกร

ศนูยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ส ํานักกฏหมาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

บัญชีและการเงิน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

การตลาดขายปลกี

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

จัดหาและจัดสงปโตรเลยีม

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

การตลาดพาณิชย

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ปฏิบัตกิารคลงั

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

พัฒนาธุรกิจและตลาดต างประเทศ

กรรมการผูจัดการใหญ

ผูจัดการฝายสํ านักกรรมการผูจัดการใหญผูจัดการฝายประชาสมัพันธ 

กลยทุธและพฒันาองคกร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

สถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ี  ปตท.

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ส ํานักตรวจสอบภายใน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

วางแผน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

บริหารโครงการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

จัดหาและจํ าหนายกาซธรรมชาต ิ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

ระบบทอสงกาซธรรมชาต ิ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

แยกกาซธรรมชาต ิ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

การคาระหวางประเทศ
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9.2    คณะกรรมการบรษิัท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 

2.  พลเอก อคัรเดช ศศิประภา  กรรมการ 

3.  พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ กรรมการ 

4.  นายวิษณุ เครืองาม กรรมการ 

5.  นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ 

6. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ กรรมการ 

7.  นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการ 

8.  นายสนัทดั สมชีวิตา กรรมการ 

9.  นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ กรรมการ 

10.  นายพละ สุขเวช กรรมการ 

11.  นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการ 

12.  นายพิษณุ สุนทรารกัษ์  กรรมการอิสระ 

13.  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  กรรมการอิสระ 

14.  นายจงรกั ระรวยทรง กรรมการอิสระ 

15.  นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบรษิัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทไดคื้อ (1) นายวิเศษ จูภิบาล ลงลายมือชื่อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

หรือ (2) กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิัท  

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัทน้ัน จะมีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

ซ่ึงสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกวา่ 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คนเลอืกตั้งโดยท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ โดยมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกวา่ 3 คน ทั้งน้ี กรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรูด้า้น

บญัชีและการเงิน โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานใน 

ท่ีประชุมน้ันเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 
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3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหก้รรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก สว่นในปีท่ีสามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย่ื้นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัท 

5. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามใน

สี่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ 

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 

ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและถา้เห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหน่ึง

หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ กบัใหเ้ลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขานุการ

กรรมการดว้ย 

อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบรษิัท ตามท่ีคณะกรรมการ

จะมอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครดั ซ่ือสตัย์

สุจริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญใ่ห้

รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. ดาํเนินกิจการและหรอืบริหารงานประจาํวนัของบริษัท 

2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจา้ง  

ตลอดจนใหพ้นักงานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็นพนักงานระดบั

ฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

3. ดาํเนินการใหมี้การจดัทาํ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อ 

คณะกรรมการ เพ่ือขออนุมติัและมีหน้าท่ีรายงานความกา้วหน้าตามแผน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัดงักล่าว

ต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

4. ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการ 

นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการของบริษัท ไดมี้การมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของ

บริษัท โดยมีเง่ือนไขและขอบเขตอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบรษิัท ตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ 

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกประการ 

2. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสาร 

คาํสัง่ หนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจและบุคคลอืน่ ตลอดจนใหมี้

อาํนาจกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารดาํเนินการตาม 1. สาํเร็จลลุ่วงไป 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2544 

 

ptttl.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 96 

3. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนักงาน และลูกจา้งทุกตาํแหน่ง รวมถึงการบรรจ ุแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด 

ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหอ้อกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือคาํสัง่ท่ี 

คณะกรรมการของบริษัทกาํหนด แต่ถา้เป็นพนักงานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูอ้าํนวยการฝ่าย หรือ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และใหมี้อาํนาจกาํหนด

เง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจา้ง และออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือ

แยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัทกาํหนด 

4. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้ โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบ

อาํนาจฉบบัน้ี และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าจมี

ส่วนไดเ้สีย หรอื อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยส์ินของบรษิัท 

 ในกรณีท่ีบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย (บริษัทซ่ึงบริษัทถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษัทน้ัน) มีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบรษิัท

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

ในเรื่องดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษทัจะตอ้งขอความเห็นชอบของผูถื้อหุน้ในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้า

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัท ตอ้งมีคะแนนเสยีงไม่ตํา่กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย   

นโยบายและวธิีดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มูลภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่ อประโยชน์สว่นตวั 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้คาํสัง่ท่ี 1/2544 เรือ่งการนําขอ้มูลภายในบรษิัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั ดงัน้ี “เพื่อ

ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเคลือ่นไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2544 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 กาํหนดหา้มมิให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกจา้ง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในซ่ึงยงั 

มิไดเ้ปิดเผย เพื่อทาํการซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท ก่อนท่ีขอ้มูลน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูฝ่้าฝืนจะ

มีโทษตามระเบียบและขอ้กาํหนดของบริษัท” ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 เป็นตน้ไป 

9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 1/2544 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ไดก้าํหนดคุณสมบติัของ 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิัทซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยมีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรูด้า้นบญัชีและการเงิน ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 คน ดงัน้ี  

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1.   นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายจงรกั ระรวยทรง   กรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งน้ีท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายตระกูล ฉตัรดรงค ์ ในฐานะผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนัก- 

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท  

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึง 

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท 

9.4  คณะกรรมการสรรหา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 1/2544 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ไดก้าํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการ

สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบรษิัทซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท.  

ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจาํนวน 3 คน ดงัน้ี  

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท์  ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์  กรรมการสรรหา 
3. นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์    กรรมการสรรหา 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. ทาํหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรอืสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

9.5  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 1/2544 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ไดก้าํหนดคุณสมบติัของคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษทัซ่ึงไดร้บัการ 

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็น

กรรมการอสิระ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. พลเอก อคัรเดช ศศิประภา  ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิษณุ สุนทรารกัษ์     กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
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1. ทาํหน้าท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผลและนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนุมติั 

9.6  การบริหารจดัการ  

การบริหารจดัการของ ปตท. จะยึดตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นปัจจุบนั โดยการบริหารจดัการผ่านคณะกรรมการ 

รวม 10 คณะ ดงัน้ี  

1.   คณะกรรมการจดัการของ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

2.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจน้ํามนั 

3.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

4.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

5.   คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ  

6.   คณะกรรมการจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร 

7.   คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบุคคล 

8.   คณะกรรมการสินเชือ่ของ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

9.   คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

10. คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

9.7  รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2544  

           (ประวติัผูบ้ริหารดงัปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.  นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยุทธ์และพฒันาองคก์ร 

3.  นายพิชยั ชุณหวชิร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร 

4.  นายอดุลย ์ลีลาภทัรานุรกัษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

5.  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

6.  นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ํามนั 

7.  นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8.   นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่(Secondment ใน ปตท. สผ.) 

9.  นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Secondment ในบริษัทอะโรเมติกส)์ 

10.  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (Secondment ในบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ) 

11.  นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงินองคก์ร 

12.  นางปริศนา ประหารขา้ศึก ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัท มีดงัน้ี 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมาเก่ียวกบั 1) การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทาง

อาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องรอ้งคดีอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอื่นในทาํนองเดียวกนั 2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ และ 3) การเป็นผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ 

 - ไม่มี – 
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9.8 การกาํกบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดูแลกิจการของ ปตท. ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรบั

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนระเบียบ      ขอ้บงัคบั

ของบริษัท   

9.9 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                   

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ  ปตท. 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2543 ปี 2544 

 จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

โบนัส 15 2,743,704.11 15        3,404,687.52 

เบ้ียประชุม 15 722,100.00 15 2,060,000.00 

รวม  3,465,804.11  5,464,687.52 

(2) ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร  ปตท. (ไม่รวม Secondment) 
หน่วย : บาท 

 ปี 2543 ปี 2544 

ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เงินเดือนรวม 6 23,345,640.00 7 27,714,932.00 

โบนัสรวม 6 7,704,061.20 7 9,719,777.48 

รวม  31,049,701.20  37,434,709.48 

(3) เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชพีสาํหรบัผูบ้ริหาร ปตท. (ไม่รวม Secondment) 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2543 ปี  2544 

 จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 6 2,334,564.00 7 2,771,493.20 

รวม  2,334,564.00  2,771,493.20 
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9.10 บุคลากร 

พนักงาน ลูกจา้งทดลองงาน รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ไดถู้กโอนมาปฏิบติังาน 

ท่ี ปตท. นับแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท โดยไดร้บัเงินเดือน ค่าจา้ง และสิทธิประโยชน์ ไม่น้อยกวา่ท่ีเคยไดร้บัอยูเ่ดิม และ

ใหถื้อวา่เวลาการทาํงานของพนักงานดงักล่าวเป็นเวลาการทาํงานใน ปตท. โดยไม่ถือวา่การเปลี่ยนสภาพจากการ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็น ปตท. น้ัน เป็นการเลกิจา้ง ตลอดจนใหก้องทุนสาํรองเลี้ ยงชีพและกองทุนบาํเหน็จของ

พนักงานยงัคงต่อเน่ือง โดยให ้ปตท. มีฐานะเป็นนายจา้งแทน  

(1) จาํนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลกั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2544 

                                                         

สายงานหลกั จาํนวนคน 

1. ก๊าซธรรมชาติ 784 

2. น้ํามนั 1,529 

3. สนับสนุน 844 

4.  บริษัทย่อยและกิจการร่วมคา้  711 

รวม 3,868 

(2) ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ( ไม่รวมผูบ้ริหาร และ Secondment ) 
        หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2543 ปี 2544 

เงินเดือนรวม 1,524,703,925.51 1,590,700,462.95 

โบนัสรวม 501,103,045.32 516,985,264.63 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 148,494,188.19 156,765,105.93 

อ่ืนๆ (ถา้ม)ี 493,370,189.99 497,884,194.99 

รวม 2,667,671,349.01 2,762,335,028.50 

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

ปตท. ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัใหม่เพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงาน ลูกจา้งทดลองงาน รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. 

พนักงานท่ีลาออกจากงานตามโครงการร่วมใจจากองคก์ร ครั้งท่ี 2 ประจาํปี 2544 พนักงานของการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทยท่ีเกษียณอายุในปี 2544 และ “กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทรว่มทุนซ่ึงจด

ทะเบียนแลว้” จาํนวน 47,245,725 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เพื่อใหพ้นักงานไดมี้สว่นร่วมในการเป็นเจา้ของและสรา้ง

ความ 

รูส้ึกมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงในการจดัสรรหุน้ครั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขการหา้มขายหุน้เป็นเวลา 

3 ปี โดยในแต่ละปี สามารถขายหุน้ได ้1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรทั้งหมด 

(4)  การพฒันาบุคลากร 

ปตท. มีเจตนารมณท่ี์จะใหพ้นักงานของบริษัทซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัสาํคญัสูงสุดต่อองคก์ร มีระดบัความรู ้

ความสามารถ และทกัษะในการทาํงานเทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชัน้นํา บริษัทมีนโยบายอยา่งเด่นชดัท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนให้

มีการพฒันาพนักงานในทุกระดบั และทุกๆดา้นอยา่งต่อเน่ือง สมํา่เสมอ เพื่อใหบ้รรลุตามเจตนารมณท่ี์จะเป็นธุรกิจดา้น

พลงังานและปิโตรเลียมท่ีดีเลิศ มีการจดัการ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและโปร่งใส(Good Corporate Governance) เป็นผูนํ้า

เชิง 

ตน้ทุน รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงานใหเ้กิดความคล่องตวั สอดคลอ้งกบัสภาวะแข่งขนัระดบัสากล 
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และสามารถดาํเนินงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียกบั ปตท. ทั้งหมด นอกจากน้ี ยงั 

มุ่งเน้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อใหบุ้คลากรเป็นผูมี้ทศันคติและพฤติกรรมตามท่ีองคก์รตอ้งการเป็นสาํคญั 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2544 

 

ptttm.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 101 

10.  การควบคุมภายใน   

ปตท. แปลงสภาพจากรฐัวสิาหกิจ  ซ่ึงไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลงั และ

หลกัเกณฑข์องสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งรฐัวิสาหกิจ  ในปัจจุบนั ปตท. ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการ

ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง     โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินผล และ

เสนอแนะใหห้น่วยงานต่าง ๆ   เพื่อใหมี้การปรบัปรุงการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ใชห้ลักเกณฑ์ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway 

Commission)  ซ่ึงเป็นหลักเกณฑม์าตรฐานสากล ของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพต่าง ๆ ในการประเมินผลระบบ 

การควบคุมภายใน  รวมทั้งการจดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีและแผนระยะยาวมาตั้งแต่ปี 2541   

คณะกรรมการ ปตท. ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการ

อิสระท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นกฎหมาย ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารองคก์ร รบัผิดชอบการกาํกบัดูแลว่าบริษัทมีการ

รายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ   มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความ 

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น   

ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 1/2544 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544  โดยมีคณะกรรมการอิสระและ

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการ ปตท. ไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ดา้นต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานอีกครั้ง

ในการประชุมครั้งท่ี 1/2545  วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2545     สรุปไดว้่า ปตท. ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีรดักุม  

ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัการดูแลในเรื่องต่อไปน้ี  คือ 

1. สภาพแวดลอ้มขององคก์รและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ     

• ปตท.มีการจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีมีความชดัเจนในขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

• ปตท.มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน  การจัดซ้ือ และการ

บริหารงานทัว่ไปท่ีรดักุมและสามารถป้องกนัการทุจริตได ้ เช่น  ระเบียบ ปตท. ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2544 

ท่ีกําหนดข้ึนเพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างมีระบบ แบบแผน และมาตรฐานท่ีสามารถปฏิบัติและ

ประเมินผลได ้   

• ระเบียบ ปตท. ว่าด้วยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ .ศ.2544  ซ่ึงกําหนดเป็นจรรยาบรรณของ 

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในการท่ีจะตอ้งบริหาร/ปฏิบติังานโดย        หลีกเลี่ยงความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์  คือ  1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ    2) ไม่ใชค้วามลับของ ปตท.  

ในทางท่ีผิด    3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขนัของ ปตท.    4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาํสญัญา

ของ ปตท.    

• ปตท. มีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนขอ้หา้มปฏิบติัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร  ในระเบียบ ปตท. วา่ดว้ย

การบริหารบุคคล พ.ศ.2544   

2. การประเมินและบริหารความเสี่ยง     

• ปตท. มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการติดตามอย่างสมํา่เสมอ   

ในธุรกรรมท่ีสําคัญ เช่น งานทางการเงินและงานการคา้น้ํามัน มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงดูแลรับผิดชอบ

โดยตรง   มีการติดตามความผันผวนของราคาปิโตรเลียมตลอดเวลา  มีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดจาก

อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ ยอย่างสมํา่เสมอ  รวมทั้งใชเ้ครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาอัตรา
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แ ล ก เ ป ลี่ ย น 

ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน  มีระเบียบ ขั้นตอน และคณะกรรมการในการอนุมัติสินเชื่อ   

มีหน่วยงานความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม   

• ในปี 2545 ปตท. จะไดจ้ัดใหมี้การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ  โดยมอบหมายให ้

หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบดําเนินการ  ร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้น Risk 

Management  ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่การบริหารความเสี่ยงท่ีใชอ้ยู ่ เพียงพอท่ีจะลดความเสี่ยงดา้นต่างๆ  เช่น  

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks)  ความเสี่ยงใน

ธุรกิจ (Business Risks)  หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) ท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและภายนอก

องค์กรได้ และเพื่อให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินจุดเสี่ยง ระบุประเภทความเสี่ยง  

วดัความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมและลดความเสี่ยงดว้ยตนเอง 

3. การควบคุมและนโยบายการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร     

• ปตท. ไดจ้ดัใหมี้ระเบียบและคาํสัง่ในการกาํหนดหน้าท่ีและแบ่งแยกความรบัผิดชอบ  รวมทั้งกาํหนดอาํนาจ

ในการอนุมัติและวิธีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับจะปฏิบัติ 

หน้าท่ีได้อย่างถูกตอ้ง  ไม่มีการละเลยการปฏิบัติในเรื่องท่ีสําคัญและจําเป็น ท่ีกําหนดโดยกฎหมายและ

ระเบียบของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  อาทิเช่น  มีระเบียบคาํสัง่ท่ีกาํหนดอาํนาจอนุมติัเบิกจ่าย  อาํนาจการสัง่

จ่ายเงิน  และการโอนเงินต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร  มีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการอนุมติั  การบนัทึก

รายการบญัชี  และการดูแลจดัเก็บทรพัยส์ินออกจากกนัโดยเด็ดขาด   

• ในการทําธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในอนาคต 

ปตท. ไดก้าํหนดแนวทางไวอ้ยา่งรดักุมเพื่อป้องกนัการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยระบุในขอ้บงัคบั

ของ ปตท.ว่า กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  และ 

ในการทําธุรกรรมดังกล่าว ปตท. ไดค้าํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เป็นสาํคัญ  โดยถือว่าคู่สญัญาเป็น

เสมือนบุคคลภายนอกมีการประเมินคุณภาพและราคาเช่นเดียวกนัทุกราย      

• ในส่วนของการกาํกบัดูแลบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย มีการกาํหนดภาระหน้าท่ีใหบุ้คคลท่ีบริษัทแต่งตั้งใหเ้ป็น

กรรมการในบริษัทดังกล่าวและในฐานะตัวแทนผูถื้อหุน้ถือปฏิบัติ  ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้นโยบาย  

โดยเฉพาะการออกเสียงในเรื่องท่ีสาํคญั ๆ  ท่ีจะตอ้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อน    

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล   

• ปตท. ไดจ้ดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ     มีการสรา้งระบบขอ้มูลท่ีตอ้งใชอ้า้งอิง  เช่น  สภาพการณ์

ราคาน้ํามนั  สภาวะอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา  เป็นตน้ 

• ปตท. ไดนํ้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั  มาใชส้นับสนุนการปฏิบัติงานดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  

ทําใหก้ารสื่อสารระหว่างบริษัทกบัลูกคา้  ระหว่างบริษัทกับหน่วยงานหรือหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ 

ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนักงานทุกระดบั          เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ปตท. มีการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ อย่างครบถว้น เป็นหมวดหมู่  โดยใช้

นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

5. ระบบการติดตามและประเมินผล    

• ปตท. ไดมี้การตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ย่างสมํา่เสมอ  และมีนโยบายให้

ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.  ในกรณีท่ีอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ ปตท. 

อยา่งมีนัยสาํคญั 
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• ปตท. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรบัปรุง

ระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกํากับดูแลอย่างสมํา่เสมอของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประชุมพิจารณางานต่าง ๆ อยา่งน้อยปีละ 4 ครั้ง    โดยในรอบ

ปี 2544 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมพิจารณางานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ของ ปตท.     

และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกรวมทั้งสิ้ น  6  ครั้ง  และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการ

ตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในต่อ คณะกรรมการ ปตท.  กระทรวงการคลัง และสํานักงานการ- 

ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจําทุกไตรมาส  และรายงานสรุปประจําปี (ตามรายงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบประจาํปี 2544 ขา้งทา้ย)  กรณีพบขอ้บกพร่องก็จะใหมี้การรายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอ 

• ในปี 2545 หน่วยงานตรวจสอบภายในจะไดเ้ริ่มดาํเนินการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

ทัว่ทั้งองคก์ร  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ

ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดแล้ว   ยังจะทําใหฝ่้ายงานต่าง ๆ สามารถ

ประเมินระบบการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment - CSA)  นอกเหนือจากการตรวจสอบ 

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งทาํใหม้ัน่ใจวา่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู ่สามารถป้องกนัหรือลด

ความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 

• นอกจากน้ี ปตท. ได้ใหค้วามสําคัญต่อการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นอย่างมาก  โดยจัดให ้

ผูบ้ริหารระดับผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  กํากับดูแลการติดตามประเมินผลการลงทุนในบริษัทดังกล่าว

เป็นการเฉพาะ  และจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีชดัเจนในกลุ่มธุรกิจน้ํามนั  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  กลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกลัน่  ใหมี้หน่วยงานทําหน้าท่ีติดตามการบริหารงานของบริษัทในเครือ  ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่การลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมจะก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มต่อ ปตท. อยา่งแทจ้ริง 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ ปตท.  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

สรุปไดว้า่ ปตท. มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาํเนินธุรกิจ  ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั

ของระบบการควบคุมภายใน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ ปตท. 

และเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจํางวดปี 2544 ซ่ึงไดใ้หค้วามเห็นว่า  ไม่พบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในท่ีมี

สาระสาํคญั  ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการดาํเนินงานของ ปตท.  
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11.  รายการระหว่างกนั 

11.1 รายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้ 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 และ 2544 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

      

บริษัท ความสมัพนัธ ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั ผูถื้อหุน้ใหญ่ • เป็นผูค้ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  

       

38,596.28 31,906.96 

  • เป็นผูค้ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

       

3,000.00 3,000.00 

  • เป็นผูค้ํ้าประกนัหุน้กูใ้นประเทศ(พนัธบตัร) 53,177.48 

 

67,677.48 
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11.2 รายการระหว่างกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการบญัชรีะหวา่ง ปตท. และบรษิัทยอ่ย ท่ีมีกบับริษัทรว่มและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2543 และปี 2544 ท่ีผ่านมามีดงัน้ี 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

2.79 13.80 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

PTT Philippines, Inc.  2.82 5.93 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.00 1,007.84 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการใน บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

520.22 951.26 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจ ี

เพาเวอร ์จาํกดั /1 

0.04 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

บริษัททรานสไ์ทย-มาเลเซยี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

0.05 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย)  
/1 ปตท. ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบรษิัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร ์จาํกัด จาํนวน 150 ลา้นบาท ออกไปในราคาทุน เม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์2544
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 20,893.04 28,541.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจก. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

21,941.70 23,504.27 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

21,253.52 23,167.55 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

5,329.58 1,911.20 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 24.29 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

2,830.10 599.11 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษัท ปิโตรเอเซยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

267.03 150.86 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท เวยีดนามแอลพจีี 

จาํกดั 

24.94 60.08 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 45 

Subic Bay Energy 

Company Limited 

940.36 442.17 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Subic Bay Energy Company Limited 

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. 0.00 133.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

0.37 7.92 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.00 1.39 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อสง่ปิโตรเลยีมไทย จาํกดั 

บริษัท ปตท.มารท์ จาํกดั 0.05 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์  

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

14,880.14 16,452.51 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50   ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)   

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 7,695.69 7,608.55 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03  ณ มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

-  กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

7,144.97 8,245.23 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.94 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

0.00 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 23.48 

-  กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

114.45 102.43 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

- กรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชย)์ เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.02 

 

0.04 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.39  ณ 31 มกราคม 2545 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ. ทิพยประกนัภยั  

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.69 0.55 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ  

บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

4.00 3.28 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 9.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ  

PTT International Trading. 

(Cayman) 

0.00 19.70 - PTT Philippines ,Inc  ถือหุน้รอ้ยละ 100  ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT International Trading (Cayman) 

รวม 103,846.57 112,929.90  
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษัทยอ่ย บริษัทรว่มและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

19,855.61 26,009.93 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

PTT Philippines, Inc.  0.00 213.66 -  ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.00 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการใน บจ. ปตท. คา้สากล 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 15,514.31 15,312.27 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์ 

- กรรมการของปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจก.ไทยออยล ์

- กรรมการของปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจก.ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจก.ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

25,806.55 21,581.16 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

22,850.81 20,557.17 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

9,741.84 8,099.96 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 24.29 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

309.30 586.15 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

16,045.30 1,524.06 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50  ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายจกัราวธุ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

PTT International 

Trading.(Cayman) 

17,478.82 0.00 - PTT Philippines ,Inc ถือหุน้รอ้ยละ 100   ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT International Trading. (Cayman) 

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.00 3.75 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.39  ณ 31 มกราคม 2545 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ. ทิพยประกนัภยั 

รวม 127,602.54 93,888.11  
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11.2.3 รายการดอกเบี้ ยรบัจากบริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นดอกเบี้ ยท่ี ปตท. ไดร้บัจากบริษัทรว่ม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากบรษิัทเหล่าน้ีคา้งชาํระค่าซ้ือสินคา้และ

บริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 476.01 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ.ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 140.64 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03  ณ มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

- กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

384.54 125.99 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50   ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)   

- กรรมการของ ปตท.  (นายจกัราวธุ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)                                                   

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

0.00 4.03 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.94 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

0.00 5.64 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

- กรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชย)์ เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

0.00 3.14 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.00 73.86 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อสง่ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

รวม 1,001.19 212.66  

11.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจา่ยล่วงหนา้ และเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 11.2.4.1  รายการลูกหน้ีการคา้ 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทยอ่ย    

บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

0.32 7.41 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ.                                   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจติรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

PTT Philippines, Inc.  1.66 0.13 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.00 102.61 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการใน บจ. ปตท. คา้สากล 

รวมบริษทัย่อย 1.98 110.15  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญ 0.00 (0.05)  

รวมบริษทัย่อยสุทธิ 1.98 110.10  

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

 

56.41 85.47 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจีเพาเวอร ์

จาํกดั /1 

0.00 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

/1 ปตท. ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบรษิทั ไทยแอลเอ็นจเีพาเวอร ์จาํกัด จาํนวน 150 ลา้นบาท ออกไปในราคาทนุ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์2544
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 829.45 3,379.54 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

1,787.42 1,922.19 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

- ผูบ้รหิารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4,709.53 4,660.90 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

528.01 579.06 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 24.29 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

947.33 0.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

0.04 0.10 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

265.41 271.19 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

Subic Bay Energy 

Company Limited 

0 0 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Subic Bay Energy Company Limited 

Subic Bay Fuel 

Company,Inc. 

0.00 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Subic Bay Fuel Company Limited 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

    

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. 113.66 204.72 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

บริษัท อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

3,956.40 1,713.39 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50  ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)   

- กรรมการของ ปตท.  (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 2,035.32 1,939.63 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03  ณ  มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

-  กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

1,360.39 1,345.21 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.94 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

13.04 6.74 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

- กรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชย)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

บริษัท ทรานส ์ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 0.04 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)   

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) 

รวมบริษทัร่วม 16,602.41 16,108.19  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสูญ (40.02) (283.11)  

รวมบริษทัร่วมสุทธิ 16,562.39 15,825.08  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2544(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทอ่ืน    

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.01 0.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.39  ณ 31 มกราคม 2545 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ. ทิพยประกนัภยั 

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั 

0.12 0.09 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

บริษัท บริการเชื้ อเพลิง 

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

0.72 0.28 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 9.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ  

PTT Cambodia 0.00 84.29 - ปตท. ไดจ้ดทะเบียนท่ีประเทศเขมรเพื่อเป็นผูถื้อหุน้ 100% แทนแลว้ แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทาง

การเงิน ยงัคงเป็นเงินยมืจาก ปตท. ในการดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง  PTT Cambodia 

รวมบริษทัอ่ืน 0.85 84.67  

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 16,565.22 16,019.85  
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทยอ่ย    

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

0.41 0.51 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้รหิารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

PTT Philippines, Inc.  0.01 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.00 6.47 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการใน บจ. ปตท. คา้สากล 

รวมบริษทัย่อย 0.42 6.98  

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

0.24 1.88 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ไทยแอลเอ็นจี

เพาเวอร ์จาํกดั /1 

(0.03) 0.20 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

บริษัททรานสไ์ทย-มาเลเซยี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

384.98 138.66 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย) 
/1 ปตท. ไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบรษิทั ไทยแอลเอ็นจเีพาเวอร ์จาํกัด จาํนวน 150 ลา้นบาท ออกไปในราคาทนุ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ ์2544
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั (1.88) (1.85) - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

(0.00) 0.16 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม 

 รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

(0.00) 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

5.72 5.72 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 24.29 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.40 1.39 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

5.29 6.81 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.90 1.90 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย)  

Subic Bay Fuel 

Company,Inc. 

0.00 0.47 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ ์รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Subic Bay Fuel Company Limited 

บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั 110.46 120.45 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.07 1.33 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.6 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

642.34 62.55 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50   ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)   

- กรรมการของ ปตท.  (นายจกัราวธุ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 154.66 250.43 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03   ณ มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

- กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

0.64 3.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.94 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.  (นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์ ) เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

27.23 38.94 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

- กรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชย)์ เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

PTT International 

Trading.(Cayman) 

0.00 (1.53) - PTT Philippines, Inc ถือหุน้รอ้ยละ 100  ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT International Trading. (Cayman) 

รวมบริษทัร่วม 1,332.02 630.51  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสูญ (35.86) (145.62)  

รวมบริษทัร่วมสุทธิ 1,296.16 484.89  

รวมลูกหน้ีอ่ืนทั้งหมด 1,296.58 491.87  
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11.2.4.3 รายการเงินจา่ยล่วงหนา้ระยะสั้น 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

0 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง  

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 4.09 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03  ณ มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

- กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

รวม 4.09 0.00  
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11.2.4.4 รายการเงินใหกู้ยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั 

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

0.00 97.50 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

- กรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชย)์ เป็นประธานกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ 

รวม 0.00 97.50  
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11.2.5 รายการเงินจา่ยล่วงหนา้ และเงินใหกู้ยื้มแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

1,005.07 1,078.93 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.6 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

77.64 138.64 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

0.00 1,017.32 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50   ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)   

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

รวม 

 

1,082.71 2,234.89  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (1,217.57)  

รวม - สุทธ ิ 1,082.71 1,017.32  
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11.2.6 รายการเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทยอ่ย    

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

2,807.40 3,590.90 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

PTT Philippines, Inc.  0.00 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 0.00 460.57 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการใน บจ. ปตท. คา้สากล 

รวมบริษทัย่อย 2,807.40 4,051.47  

บรษิัทรว่ม    

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 1,282.13 1,021.52 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

793.07 1,117.62 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

546.01 862.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

210.19 319.95 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 24.29 

- ผูบ้ริหาร ของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

78.21 0.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30 

- กรรมการของ ปตท. (นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.00 22.73 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.6 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

บริษัท อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

1,187.49 1,187.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50  ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

PTT International 

Trading.(Cayman) 

2,387.94 0.00 - PTT Philippines ,Inc ถือหุน้รอ้ยละ 100  ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT International Trading. (Cayman) 

รวมบริษทัร่วม 6,485.04 4,531.26  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทอ่ืน    

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.00 6.19 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

PTT Cambodia 0.00 0.00 -  ปตท. ไดจ้ดทะเบียนท่ีประเทศเขมรเพื่อเป็นผูถื้อหุน้ 100% แทนแลว้ แต่ในทางปฏิบติัยงัไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลทาง

การเงิน ยงัคงเป็นเงินยมืจาก ปตท. ในการดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง  PTT Cambodia 

รวมบริษทัอ่ืน 0 6.19  

รวม 9,292.44 8,588.92  
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บรษิัทยอ่ย    

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียมจาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

5.71 119.31 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 60.97 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์   นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ ปตท.สผ. 

บรษิัทรว่ม    

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 3.29 2.79 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายวเิศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายจลุจิตต ์บุณยเกตุ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บจ. ไทยออยล ์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม 

 รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

0.14 0.14 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท ปิโตรเอเชยี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

8.53 8.52 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั 1.47 1.48 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. มารท์ 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2543 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2544 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

17.77  - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.6 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

KELOIL-PTT LPG Sdn. 

Bhd. 

0.00 0.00 -  ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

PTT International Trading  

(Cayman) 

0.61 0.88 - PTT Philippines ,Inc  ถือหุน้รอ้ยละ 100  ปัจจุบนัไดห้ยุดดาํเนินธุรกิจ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT International Trading (Cayman) 

บริษัท อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

0.05  - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50  ณ 4 มกราคม 2545 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) 

- กรรมการของ ปตท.  (นายจกัราวธุ ศลัยพงษ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) 

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

0.00 1.44 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.03  ณ มกราคม 2545 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายมนู เลียวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายวิเศษ จูภิบาล) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

-  กรรมการของ ปตท. (นายอดิเทพ พิศาลบุตร)์ เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์

รวมบริษทัร่วม 31.86 15.25  

บรษิัทอ่ืน    

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.00  - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.39  ณ 31 มกราคม 2545 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ. ทิพยประกนัภยั 

บริษัท บริการเชื้ อเพลิง 

การบินกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 

3.79 3.87 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 9.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายวิเศษ จภูิบาล) เป็นกรรมการของ บมจ. บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ 

รวมบริษทัอ่ืน 3.79 3.87  

รวมเจา้หน้ีอ่ืนทั้งหมด 41.36 138.43  
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รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกิดจากสญัญาตา่งๆ ซ่ึงมีลกัษณะของรายการและสญัญาโดยสรุปดงัตอ่ไปน้ี 

(1) รายการระหวา่ง ปตท. กับรฐัวสิาหกิจท่ีถือหุน้โดยรฐับาล 

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทน้ํามนัแห่งชาติซ่ึงรฐับาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรฐัมนตรีลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2542 

ให้ส่ วนราชการและรัฐวิสาห กิจ ท่ีจะ ซ้ือ น้ํ ามัน เชื้ อ เพลิ งจํานวนตั้ งแต่  10,000 ลิตร ข้ึน ไป ต้องซ้ือจาก ปตท .  

เท่าน้ัน ดงัน้ัน ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิงใหร้ฐัวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องคก์าร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้งชําระค่าซ้ือน้ํามัน 

เชื้ อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ ยจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหวา่ง ปตท. กับบรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบรษิัทยอ่ย 

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ทําสัญญาซ้ือขาย น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) คอนเดนเสท และ 

ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียมอื่น ๆ กับ ปตท.สผ. โดยทําสญัญาระยะยาว ทั้งน้ีการซ้ือขายปิโตรเลียมของ ปตท. กบั ปตท. สผ. จะ 

เกิดข้ึนทันทีท่ี ปตท. สผ. ทําการผลิตได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายท่ีทําไวโ้ดยครอบคลุมถึงปริมาณการส่งมอบ

ปิโตรเลียมตั้งแต่เริ่มจนถึงหมดอายุโครงการ ปตท.สผ. ขายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดป้ระมาณรอ้ยละ 95 ใหก้บั ปตท.  

(3) รายการระหวา่ง บมจ. กับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอยูใ่นกลุ่มโรงกลัน่นํ้ามัน ไดแ้ก่ บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (โรงกลัน่ 

ไทยออยล์) บริษัท โรงกลั่นนํ้ามันระยอง จาํกัด (โรงกลั่นระยอง) บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด      

(โรงกลัน่สตาร)์ และบรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (โรงกลัน่บางจาก)  

ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากบริษัทโรงกลัน่น้ํามนัในเครือ โดย ปตท. จะ

จัดห า น้ํ ามัน ดิบ และรับ ซ้ื อผลิ ตภัณ ฑ์ น้ํ ามัน สํ า เร็ จ รูป ต าม สัดส่ วนการ ถื อ หุ้น ท่ี  ป ตท . ถื อ หุ ้น ใน โรงกลั ่น 

น้ํามนัน้ันๆ โดยลกัษณะของสญัญาสามารถสรุปแยกตามโรงกลัน่น้ํามนัไดด้งัน้ี 

ลกัษณะของสญัญากบัโรงกลัน่ไทยออยล ์

 ปตท. จะจดัหาน้ํามันดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามันสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ไทยออยล์ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของ

กาํลังการกลัน่น้ํามันสาํเร็จรูป โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสญัญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นับจากวนัท่ี

ปรบัโครงสรา้งหน้ีสาํเร็จ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 12 เดือน หรือคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสญัญาได้

ในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงผิดสญัญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินรอ้ยละ 49.99 ไดใ้น

ราคาตลาด 

ลกัษณะของสญัญากบัโรงกลัน่ระยอง 

ผูถื้อหุน้ของโรงกลัน่ระยองจะมีสิทธ์ิจดัหาน้ํามนัดิบและตอ้งรบัซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากโรงกลัน่ระยองในปริมาณขั้นตํา่

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของกาํลังการผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้ตามราคาตลาดในประเทศ ซ่ึง ปตท. ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 36 

สญัญารบัซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 12 ปี นับจากวนัท่ีเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการ หลังจาก 12 ปี ใหถื้อวา่สญัญามีผลต่อไป

อยา่งไม่มีท่ีสิ้ นสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 
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ลกัษณะของสญัญากบัโรงกลัน่สตาร ์

 ปตท. จะจัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์จากโรงกลัน่สตาร์ ในปริมาณขั้นตํา่ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 36  

(สัดส่วนท่ี ปตท. ถือหุน้อยู่) ของ 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดภายในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิต 

ดังกล่าวโรงกลัน่สตาร์จะใหส้ิทธิ ปตท. และบริษัท น้ํามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จํากัด ในฐานะผูถื้อหุน้ในการพิจารณารับซ้ือ 

ส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนําไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 

(4) รายการระหวา่ง ปตท. กับบรษิัทในเครอืในกลุม่ปิโตรเคมี 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ บจก. ไทยโอเลฟินส์ โดยวตัถุดิบท่ี ปตท. จัดหาให ้

ไดแ้ก่ ก๊าซโซลีนธรรมชาติทําสญัญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538-2553 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวทําสญัญาระยะยาว 15 ปี 

ตั้งแต่ 2538-2553 และก๊าซอีเทนทาํสญัญาอายุ 4 ปี ตั้งแต่ 2543-2547 โดยสามารถต่ออายุสญัญาได ้นอกจากน้ี ปตท. 

ยงัมีภาระในการทําหน้าท่ีเป็น Clearing House  โดยหากลูกคา้ของ บจ. ไทยโอเลฟินส ์รายใดรายหน่ึงไม่ปฎิบติัตามสญัญา

ซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีทําไวก้ับ บจ. ไทยโอเลฟินส์   ปตท. จะตอ้งรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแทน ทั้งน้ี ลูกคา้น้ันๆ จะตอ้งรับผิดชอบ 

ชดเชยความเสียหายใหแ้ก่ ปตท. ในการรับผลิตภัณฑ์แทน โดยท่ีลูกคา้ไดมี้การวางหลักประกันเป็น Stand-by Letter of 

Credit ไวก้บั ปตท. โดย ปตท. ไดค่้าธรรมเนียมจาก บจ. ไทยโอเลฟินสใ์นการทาํหน้าท่ีดงักล่าว 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษทั อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) โดยทําสัญญา 

ซ้ือขายระยะยาว โดยวัตถุดิบท่ี ปตท. จัดหาให้ได้แก่ คอนเดนเสทและแนฟทา โดยทําสัญญาอายุ 15 ปี ระยะเวลา 

ตั้งแต่ 2536-2551 

 ปตท. ทําสญัญาระยะยาวเป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑ์หลักทั้งหมดของ บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) และให ้บมจ. 

อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับลูกค้า การทําสัญญาซ้ือผลิตภัณฑ์จาก บมจ. อะโร 

เมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกันการซ้ือผลิตภัณฑ์ขั้นตํา่ตามสัญญา โดย ปตท. จะ

ไดร้บัค่าดาํเนินการในการทาํตลาดใหก้บั บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) ปีละประมาณ 8-10 ลา้นเหรียญสหรฐั 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ คือ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงได้มาจากโรงแยกก๊าซ 

ของ ปตท. โดยทําสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2542 และต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี โดยใหร้าคาของ 

วตัถุดิบแปรผนัตามราคาขายโอเลฟินสข์อง บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ (Profit and Loss Sharing)  

 นอกจากน้ี บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ ยงัไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซเชื้ อเพลงิ ซ่ึงเป็นเชื้ อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ากบั 

ปตท. โดยสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2542 ปริมาณก๊าซเชื้ อเพลิงท่ีจะจดัส่งใหใ้นปีแรกเท่ากบั 22 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

หลังจากน้ันจะเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซเชื้ อเพลิงข้ึนอีก 11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมเป็น 33 ล้านลูกบาศก์ฟุต 

ต่อวนั โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้ไป สญัญามีอายุ 20 ปี และสามารถต่ออายุไดอ้ีก 4 ปี 

11.3 นโยบายเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็น

พิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่ง ปตท. บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุน้ ส่วนนโยบายการ

กาํหนดราคาระหวา่ง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดใหก้บับุคคล/ 
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กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรบัราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบรษิทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษัทยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคา

ตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเรือ่งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

12.1 งบการเงินรวม 

โดยท่ี ปตท.ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 จากการแปลงสภาพการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย         

(การปิโตรเลียมฯ) ภายใตพ้ระราชบญัญติัทุนรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. 2542 โดย ปตท. รบัโอนกิจการ สิทธิ ความรบัผิด หน้ี  

สินทรพัย ์ และส่วนของทุนทั้งหมดจากการปิโตรเลียมฯ   ในราคาตามบญัชีจากงบดุลของ การปิโตรเลียมฯ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2544 (ตรวจสอบแลว้) ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดปี 2544 ของ ปตท. ท่ีนําเสนอ จึงไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชข้อ้มูล

ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินของการปิโตรเลียมฯ สาํหรบังวด 9 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 

2544 และงบการเงินของ ปตท. สาํหรบังวด 3 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ท่ีผ่านการ 

ตรวจสอบและรบัรองจากสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แลว้ โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานสาํหรบั

งวดปี 2543 ของการปิโตรเลียมฯ ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจาก สตง. แลว้เช่นกนั ทั้งน้ี โดยไดป้รบัปรุงผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ของ ปตท.สผ. จากวธีิราคาทุนเป็นวิธีสว่น 

ไดเ้สีย ซ่ึงมีผลใหก้าํไรสุทธิสาํหรบังวดปี 2543 และงวด 9 เดือน ของปี 2544 (1 ม.ค.-30 ก.ย.44) เปลี่ยนแปลงไปจากท่ี

ไดเ้คยนําเสนอไปแลว้ อยา่งไรก็ดี ผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดปี 2544 และ 2543 (ปรบัปรุงใหม่) ดงักล่าว เป็นขอ้มูลท่ี

จดัทาํข้ึนโดย ปตท. ซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบโดย สตง.  

 
    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2542 2543 2544  

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวียน    

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 9,537.52 6,318.65 10,863.33 

   เงินลงทุนระยะสั้น    

      เงินฝากประจาํธนาคาร 8,998.24 10,938.56 933.29 

      เงินลงทุนทัว่ไป 0.00 6,215.06 42,183.13 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรบั 26,518.54 35,106.95 29,399.17 

      (หกั) : หน้ีสงสยัจะสูญ (2,206.48) (2,230.16) (1,625.80) 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรบั - สุทธิ 24,312.06 32,876.79 27,773.37 

   ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,018.29 17,863.53 16,353.44 

   สินคา้คงเหลือ 7,959.82 8,269.59 6,077.16 

   พสัดุคงเหลือ - สุทธิ 1,404.93 1,434.30 1,881.81 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 7,991.00 12,829.47 18,879.70 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 78,221.86 96,745.95 124,945.23 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 599.24 642.10 2,146.89 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 1,082.71 1,017.32 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน 5,298.25 8,437.73 19,553.46 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 105,925.73 109,077.49 109,797.89 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 2,624.27 2,950.72 3,815.48 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ 1,524.19 10,499.27 29,257.89 

สินทรพัยอ่ื์น 2,254.97 417.88 681.84 

รวมสินทรพัย ์ 196,448.51 229,853.85 291,216.00 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 2542 2543 2544 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

หน้ีสินและส่วนของทุน    

หน้ีสิน    

หน้ีสินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากธนาคาร 1,965.39 366.38 18.49 

   เจา้หน้ีการคา้ 12,104.44 19,285.21 26,498.56 

   เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,711.20 6,664.89 4,556.56 

   เงินกูร้ะยะสั้น 0.00 0.00 6,210.36 

   เงินกูร้ะยะยาวครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 9,264.29 10,027.63 9,034.80 

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 1.87 35.91 92.75 

   หุน้กูค้รบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 0.00 0.00 4,000.00 

   ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 1,932.31 3,622.74 4,962.49 

   เงินนําส่งคลงัคา้งจ่าย 2,867.60 4,884.00 5,111.68 

   ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 5,444.30 7,298.60 13,163.80 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,660.71 4,184.33 8,870.09 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 40,952.11 56,369.69 82,519.58 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 5,377.65 5,964.69 7,509.29 

เงินกูร้ะยะยาว 90,800.44 108,019.99 107,029.27 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 29.99 126.00 300.89 

หุน้กู ้ 18,822.92 21,077.43 17,440.40 

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุน 14,787.97 5,346.47 2,170.14 

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 2,456.33 2,728.24 2,906.87 

หน้ีสินอ่ืน 2,017.98 134.13 1,207.76 

กองทุนบาํเหน็จพนักงาน 8.35 8.88 5.75 

รวมหน้ีสิน 175,253.74 199,775.52 221,089.95 

ส่วนของทุน    

   ทุนจดทะเบียน 0.00 0.00 28,500.00 

   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 0.00 0.00 27,972.46 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 0.00 0.00 17,992.83 

   ทุนท่ีไดร้บัจากรฐับาล 3,291.29 3,291.29 0.00 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 0.00 0.00 2,850.00 

         สาํรองทัว่ไป 121.71 121.71 0.00 

         สาํรองขยายงาน 29,283.62 29,283.62 0.00 

         สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 508.97 600.64 662.60 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (18,736.23) (11,671.08) 8,777.42 

   ขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (145.60) (139.20) (91.20) 

   ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (31.86) (111.62) (184.83) 

   ส่วนของทุนก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยในบริษัทย่อย 14,291.89 21,375.36 57,979.27 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยในบริษัทย่อย 6,902.88 8,702.97 12,146.78 

รวมส่วนของทุน 21,194.77 30,078.33 70,126.05 

รวมหน้ีสินและส่วนของทุน 196,448.51 229,853.85 291,216.00 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 2542 2543 2544 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

รายได ้    

   รายไดจ้ากการขาย 230,762.50 371,454.80 377,901.83 

   รายไดอ่ื้น 4,158.44 4,072.15 5,499.86 

   กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (3,651.43) (2,434.10) 3,013.62 

รวมรายได ้ 231,269.51 373,092.85 386,415.31 

ค่าใชจ้า่ย    

   ตน้ทุนขาย 197,953.98 324,112.06 322,387.96 

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 8,789.23 10,838.33 11,405.39 

   ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ 189.01 201.79 232.96 

   ค่าเสื่อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,064.36 5,247.94 5,305.51 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 1,404.98 134.88 1,311.84 

   ส่วนไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 12,892.98 2,184.72 687.31 

   สาํรองส่วนไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วมและกิจการร่วมคา้ 0.00 2,327.78 1,711.94 

   ดอกเบ้ียจ่าย 6,973.73 9,512.76 10,626.00 

   ภาษีเงินได ้ 2,476.11 4,222.77 6,929.01 

รวมค่าใชจ้า่ย 235,744.38 358,783.03 360,597.92 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (4,474.87) 14,309.82 25,817.39 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยในกาํไรสุทธิของบริษัทย่อย (1,784.81) (2,030.30) (4,252.75) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (6,259.68) 12,279.52 21,564.64 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 2542 2543 2544 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,259.68) 12,279.52 21,564.64 

รายการปรบัปรงุกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) สุทธ ิ    

เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:    

ค่าเสื่อมราคา คา่เสื่อมสิ้ น และคา่ตดัจาํหน่าย 7,562.20 8,092.40 8,793.41 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 1,404.98 134.88 1,311.83 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ (1,254.94) 555.21 9.09 

โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ้่าย 17.19 12.07 23.97 

สาํรองสินทรพัย/์พสัดุสิ้ นเปลืองเสื่อมสภาพ 26.16 8.68 9.37 

ส่วนไดเ้สยีในขาดทุนสุทธิของบริษัทรว่มและกิจการร่วมคา้ 12,892.99 4,512.49 2,399.25 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยในกาํไรสุทธิของบริษัทย่อย 1,784.81 2,030.30 4,252.75 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 0.00 1,940.01 0.00 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,756.03 4,592.87 (1,863.00) 

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,385.09 437.16 596.17 

รายไดค้า่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรบัคืน 0.00 (265.06) 0.00 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 119.23 119.76 125.47 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 72.51 73.15 16.68 

ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1.11 1.11 1.11 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 538.33 507.54 1,473.24 

ดอกเบ้ียจากสญัญาเชา่การเงินตดัจาํหน่าย 3.40 5.41 25.07 

เงินปันผลรบั (20.60) (33.21) (30.43) 

ปรบัปรุงค่าเช่าเป็นสิทธิการเช่า 0.00 (2.40) 2.76 

   ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 0.20 0.13 0.00 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 22,029.01 35,002.02 38,711.38 

การเปลี่ ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน:    

ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรบั(เพิ่มข้ึน) ลดลง (6,773.70) (8,544.08) 5,586.82 

ลูกหน้ีเงินจ่ายลว่งหน้า และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง(เพิ่มข้ึน) ลดลง (7,329.04) (2,447.78) (584.85) 

สินคา้คงเหลือ(เพิ่มข้ึน) ลดลง (3,489.06) (309.77) 2,192.43 

พสัดุคงเหลือ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 144.71 (31.85) (411.57) 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง 435.05 (1,190.69) (132.07) 

เงินจ่ายล่วงหน้า (เพิม่ข้ึน) ลดลง (172.28) (7.93) (145.17) 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ (เพิม่ข้ึน) ลดลง (1,526.22) (8,975.07) (18,530.87) 

เงินคา้งรบั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (2,357.14) (3,963.21) (3,088.48) 

ลูกหน้ีอ่ืน (เพิ่มข้ึน) ลดลง (140.15) 679.22 (3,980.18) 

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระยะยาว (เพิ่มข้ึน) ลดลง 0.00 (132.33) 0.00 

สินทรพัยอ่ื์น(เพิ่มข้ึน) ลดลง (1,936.48) (123.01) (281.61) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) 489.49 1,690.43 1,339.75 

เงินนําส่งคลงัคา้งจา่ยเพิม่ข้ึน (ลดลง) 45.60 126.00 (14.33) 

เจา้หน้ีการคา้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 3,762.24 7,118.94 7,271.55 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,050.12 1,914.60 (1,739.86) 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) 297.91 1.568.73 263.32 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2542 2543 2544 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (144.57) 1,672.26 743.80 

เงินมดัจาํถงัก๊าซเพิม่ข้ึน (ลดลง) 212.93 271.91 178.64 

กองทุนบาํเหน็จพนักงานเพิม่ข้ึน (ลดลง) 0.99 0.53 (3.13) 

เจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (451.06) (1,915.67) 4,826.44 

หน้ีสินอ่ืนเพิ่มข้ึน (ลดลง) 1,558.05 7.72 843.13 

เงินนําส่งคลงัปีก่อน (6,650.00) (3,897.60) (7,029.00) 

เงินสดสุทธิรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 56.40 18,513.37 26,016.14 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3.87 1.47 4.91 

เงินจ่ายสาํหรบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (10,322.89) (9,797.12) (9,596.52) 

เงินจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (417.17) (346.65) (332.67) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษทัอ่ืน (4,149.10) (15,951.08) (17,380.20) 

รบัคืนเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 6.56 4.29 28.19 

เงินจ่ายสาํหรบัเงินลงทุนระยะสั้น (554.53) 13.37 (29,650.55) 

เงินรบัจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 0.00 0.00 201.12 

เงินปันผลรบั 20.60 180.21 618.43 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (15,412.66) (25,895.51) (56,107.29) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 0.00 0.00 7,972.46 

เงินสดรบัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ 0.00 0.00 17,992.83 

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 13,774.64 0.00 0.00 

เงินสดรบัจากการออกพนัธบตัร 11,800.00 27,300.00 19,000.00 

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 4,000.00 0.00 0.00 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 20,404.77 7,192.19 9,181.63 

เงินสดรบัจากการออกตัว๋เงินจ่าย 0.00 0.00 1,700.00 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,523.43) (7,593.59) (15,808.62) 

จ่ายคืนพนัธบตัร (5,221.00) (5,842.00) (3,315.00) 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (19,261.87) (9,212.07) (2,741.59) 

จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย 0.00 0.00 (1,700.00) 

เงินจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน (9.17) (15.37) (69.93) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิม่ข้ึน (ลดลง) (493.80) 325.65 (347.89) 

เงินปันผลจ่าย (301.66) (189.84) (763.08) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ทุนและหุน้กู ้ (20.75) (0.25) 0.00 

เงินสดสุทธิรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน 23,147.73 11,964.72 31,100.81 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (41.33) 260.76 (167.47) 

ขาดทุนจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (6.67) (79.76) (73.21) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7,743.47 4,763.58 768.98 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 9,910.77 17,654.24 22,698.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 17,654.24 22,417.82 23,467.55 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

เงินสดจ่ายระหว่างปี    

ดอกเบ้ียจ่าย 8,215.70 9,794.11 10,269.27 

ภาษีเงินได ้ 1,430.43 2,038.49 3,871.64 
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   งบการเงินรวม  

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2542 2543 2544 

  (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่)  

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.98 1.72 1.51 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.33 1.01 0.66 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า n/a 0.38 0.37 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า n/a 12.06 11.72 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั n/a 29.85 30.72 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า n/a 39.94 44.94 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั n/a 9.01 8.01 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า n/a 15.18 11.32 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั n/a 23.72 31.80 

Cash Cycle วนั n/a 15.14 6.93 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 14.22% 12.75% 14.69% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % -2.71% 3.29% 5.58% 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % n/a 47.90% 43.04% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % n/a 5.72% 8.28% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % n/a 18.73% 27.35% 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า n/a 1.74 1.48 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 8.40 6.64 3.15 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 1.36 3.39 4.10 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) เท่า 0.00 0.38 0.52 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล % n/a n/a n/a 

 

12.2 คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรับปี 2544 เปรียบเทยีบ  

ปี 2543 

12.2.1  การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของ ปตท. และบรษัิทยอ่ย”สาํหรบัปี 2544 เปรยีบเทียบปี 2543 

 รายไดร้วม  

 สาํหรบังวดปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 บริษัทฯและบรษิัทยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งสิ้ น 386,415.31  ลา้นบาท 

ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย 362,852.34 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการบริการท่อขนสง่ก๊าซ 15,049.49 ลา้นบาท   

รายไดจ้ากดอกเบี้ ยรบัและอื่นๆ 5,499.86 ลา้นบาท และ กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 3,013.62  ลา้นบาท  ทั้งน้ีบรษิัทฯ

และบรษิัทยอ่ยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนรวม 13,322.46 ลา้นบาท หรอืเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3.57   โดยมีรายไดจ้ากการขาย

เพิ่มข้ึน 6,447.03 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.73  สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติ

โดยเฉพาะสว่นท่ีขายใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบกบั 

ปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนในแหล่งยาดานา บงกช และเยตากุน ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีราคาขายสูงในธุรกิจสาํรวจและ
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ผลิตปิโตรเลียมรายไดจ้ากดอกเบี้ ยรบัและอื่นๆเพิ่มข้ึน 1,427.71 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 35.06 มีสาเหตุสว่นใหญ่

มาจากเงินรบัชดเชยดอกเบี้ ยเงินกูส้าํหรบัค่า Take-or-Pay ดอกเบี้ ยรบัเงินใหกู้ยื้มแก่ บริษัท อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) และ บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั รวมทั้งรายไดค่้าขนส่งและค่าบริการเติมน้ํามนัอากาศยาน ประกอบกบั

บริษัทฯมีกาํไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดข้ึนอนัเป็นผลจากการแข็งตวัของค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบั 

เงินเยน  

 ตน้ทุนขายและค่าใชจ้า่ยดาํเนินงาน  

 ในสว่นของตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายดาํเนินงานมีจาํนวนรวม 340,643.66 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 108.66 

ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 0.03   โดยตน้ทุนขายมีจาํนวนลดลง 1,724.10 ลา้นบาท   คิดเป็นรอ้ยละ 0.53  สืบ

เน่ืองมาจากราคาและปริมาณซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัท่ีลดลงประกอบกบัตน้ทุนค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการใชเ้รือบรรทุกคอนเดนเสท

ชัว่คราวในโครงการบงกชซ่ึงสิ้ นสุดในไตรมาส 3/2544 ลดลงจากปีก่อน สาํหรบัค่าใชจ้า่ยดาํเนินงานมีจาํนวนเพิ่มข้ึน 

1,832.76 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.16  เกิดจากค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน 567.06 ลา้นบาท  

เน่ืองมาจากมีการสาํรองค่าเสียหายจากคดีความกบับริษัทผูร้บัเหมาต่างประเทศ ประกอบกบัการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ้า่ย

ส่งเสริมการขาย  

ค่าโฆษณาผลิตภณัฑน้ํ์ามนั และค่าประชาสมัพนัธเ์พื่อการแปรรูป       ค่าใชจ้า่ยในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มข้ึน 

31.17 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.45   เน่ืองมาจากการตดัจาํหน่ายค่าใชจ้า่ยของหลุมแหง้เพิ่มข้ึน  ประกอบกบัมี 

ค่าศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกสใ์นโครงการเอส 1 และ  โครงการบงกช   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย เพิ่มข้ึน 

57.57 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.10  เน่ืองมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาของงานก่อสรา้งโครงการท่อราชบุร-ีวงัน้อย และ

โครงการท่อคู่ขนานท่ีแลว้เสรจ็ในปี 2544 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์พิ่มข้ึน 1,176.96 ลา้นบาท  คิดเป็น 

รอ้ยละ 872.60 เน่ืองจากมีการตั้งสาํรองค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสาํหรบั H2S Removal Plant ท่ีอาํเภอน้ําพอง รวมทั้งสาํรอง 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและเงินจ่ายล่วงหน้า ในบริษัทในเครือ      

 กาํไรจากการดาํเนินงาน    

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 45,771.65 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 13,213.8  ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 40.59  เน่ืองจากรายไดร้วมเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 13,322.46 ลา้นบาท ส่วนตน้ทุนขายและใชจ้า่ย

ดาํเนินงานเพิ่มข้ึนเพียง 98.01 ลา้นบาท ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้  ทั้งน้ีบริษัทฯและบรษิัทยอ่ยมีส่วนไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของ

บริษัทร่วมจาํนวน 2,399.25 ลา้นบาท     ลดลงจากปีก่อน 2,113.25 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 46.83 เน่ืองมาจากส่วน

ไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของบริษัทในกลุ่มโรงกลัน่และปิโตรเคมีท่ีรบัรูใ้นงวดน้ีมีจาํนวนลดลง รวมทั้งไดเ้ริ่มรบัรูส้ว่นไดเ้ลียใน

กาํไรสุทธิของบรษิัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นบรษิัทร่วมในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติในปี 2544 เป็นจาํนวน 

150 ลา้นบาทเม่ือหกัสว่นไดเ้สียในขาดทุนสุทธิของบริษัทร่วมจากกาํไรจากการดาํเนินงานดงักล่าวแลว้ มีผลใหบ้ริษัทฯ     

และบรษิัทยอ่ยมีกาํไรก่อนดอกเบี้ ยจ่ายและภาษีเงินได ้43,372.40 ลา้นบาท      เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 15,327.05 ลา้นบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 54.65  

กาํไรสุทธิ  

สาํหรบัดอกเบี้ ยจา่ยและภาษีเงินไดมี้จาํนวน 17,555.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3,819.48 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 27.81  โดยดอกเบี้ ยจ่ายมีจาํนวน 10,626 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1,113.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  

11.70  เน่ืองจากมีการออกพนัธบตัรในระหวา่งปี 2544 เป็นจาํนวน 19,000 ลา้นบาท และจากการบนัทึกดอกเบี้ ยเงินกู ้

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งยาดานา และโครงการราชบรุี-วงัน้อย เป็นค่าใชจ้่ายเน่ืองจากงานก่อสรา้งแลว้เสร็จ

ในระหวา่งปี 2544 สว่นภาษีเงินไดมี้จาํนวน 6,929.01 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2,706.24 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

64.09 เน่ืองจากบริษัทฯไดเ้ริม่เขา้สู่ระบบภาษีเงินไดจ้ากการแปลงสภาพเป็นบรษิัทมหาชนเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544  

หลงัจากหกัดอกเบี้ ยจ่ายและภาษีเงินไดด้งักล่าวแลว้ บริษัทฯและบรษิัทยอ่ยมีกาํไรก่อนสว่นของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย 
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25,817.39 ลา้นบาท เม่ือหกัส่วนของผูถื้อหุน้สว่นน้อยจาํนวน 4,252.75  ลา้นบาท คงเหลือเป็นกาํไรสุทธิของบริษัทฯ

และบรษิัทยอ่ยทั้งสิ้ นเท่ากบั 21,564.64 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิ  7.71 บาทต่อหุน้ 

12.2.2  การวิเคราะหฐ์านะการเงิน ของ ปตท. และบริษัทยอ่ย สาํหรบัปี 2544 เปรียบเทียบปี 2543 

สินทรพัย ์ 

สินทรพัยมี์มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 291,216.00 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2543 เป็นจาํนวน 61,362.15 ลา้นบาท  

คิดเป็นรอ้ยละ 26.70  เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น

ในสว่นท่ีเป็นตัว๋เงินคลงัและตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีครบกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน เพิ่มสูงข้ึน สาเหตุหลกัเกิดจากในชว่ง

ปลายปี 2544 บริษัทฯไดอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทุนและเสนอขายใหแ้ก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 750 ลา้นหุน้ในราคา 

หุน้ละ 35 บาท และขายใหแ้ก่พนักงานและกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพพนักงานฯ 47.25 ลา้นหุน้ในราคาหุน้ละ 10 บาท 

(สาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการออกหุน้มีจาํนวน 757.17 ลา้นบาท) ประกอบกบัมูลค่าขายก๊าซธรรมชาติในปี 2544 เพิ่มสูงข้ึน 

ทั้งในส่วนของ ปตท.และบรษิัทยอ่ย   

 หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมทั้งสิ้ น 221,089.95 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2543 เป็นจาํนวน 21,314.43 ลา้นบาท  คิดเป็น 

รอ้ยละ 10.67  ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้   อนัเกิดจากปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนตามการ

เพิ่มข้ึนของมูลค่าการซ้ือขาย การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินอื่นจากการตั้งสาํรองผลเสียหายจากคดีความกบัผูร้บัเหมาต่างประเทศ

เรื่องผิดสญัญาจา้งเหมาวางท่อสง่ก๊าซคู่ขนานระหวา่งระยอง-บางปะกง-วงัน้อย  และการเพิ่มข้ึนของหน้ีสินภาษีเงินได ้

รอการตดับญัชีในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งไดต้ั้งคา้งจ่ายเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในงวดน้ีจาํนวน 5,594.49 

ลา้นบาท สาํหรบัหน้ีสินท่ีลดลงไดแ้ก่ ผลขาดทุนท่ีเกินกวา่เงินลงทุนซ่ึงลดลงจากการปรบัปรุงกบัเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนใน

ระหวา่งงวด   อยา่งไรก็ดีในปี 2544 น้ีบริษัทฯไดอ้อกพนัธบตัรจาํนวน 19,000 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การจา่ยคืน

เงินกูร้ะยะยาว พนัธบตัร และเงินกูร้ะยะสั้นเป็นจาํนวนทั้งสิ้ น 21,866 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งสิ้ น 70,126.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2543 เป็นจาํนวน 40,047.72 ลา้นบาท   

คิดเป็นรอ้ยละ 133.14 สาเหตุหลกัเกิดจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯในปีน้ีซ่ึงจาํนวนสุทธิท่ีไดร้บัเท่ากบั 

25,965.29 ลา้นบาท(ตามรายละเอียดในขอ้1)  และผลกาํไรสุทธิสาํหรบัปี  21,564.64 ลา้นบาท   สาํหรบัเงินปันผลท่ี

ประกาศจา่ยในปีน้ีมีจาํนวน  5,594.49 ลา้นบาท ดงักล่าวแลว้ 

 สภาพคลอ่ง 

สภาพคลอ่งของบริษัทฯและบรษิัทยอ่ย ในระหวา่งปี 2544 มีกระแสเงินสดรบัสุทธิจากการดาํเนินงาน  

26,016.14 ลา้นบาท  จากผลกาํไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในสว่นของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  การรบัชาํระหน้ีค่าผลิตภณัฑแ์ละ

เบี้ ยปรบัขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯและลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ  และจากการลดลงของสินคา้คงเหลือและการ 

เพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ รวมทั้งมีเงินสดรบัสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินรวมทั้งสิ้ น 31,100.81 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เป็น

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯจาํนวน 25,965.29 ลา้นบาท  รวมทั้งบริษัทฯยงัมีเงินสดรบัจากการ

ออกพนัธบตัร การกูยื้มระยะสั้น และการออกตัว๋เงินจ่าย        ในขณะเดียวกนัก็ไดมี้การจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว พนัธบตัร 

และเงินกูร้ะยะสั้นในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยไดนํ้าไปใชใ้นกิจกรรมลงทุนจาํนวน 56,107.29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจา่ย 

ลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ ของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ย ทั้งในส่วนของการดาํเนินงานตามปกติ เช่นการซ้ือถงัก๊าซ 

หมุนเวียน การจ่ายค่างานก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซ ราชบรุ-ีวงัน้อย  การจา่ยลงทุนในสินทรพัยเ์พื่อการสาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียมในโครงการไพลินและโครงการบงกช นอกจากน้ี ยงัมีการจ่ายเพื่อลงทุนในตัว๋เงินคลงั และเพื่อลงทุนในบรษิัท 

ในเครือเพิ่มเติม  ซ่ึงไดแ้ก่การเพิ่มทุนใน  บริษัท  อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)     บรษิัท โรงกลัน่น้ํามนั
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ระยอง จาํกดั     บริษัท สตารปิ์โตรเลียมรีไฟน์น่ิง จาํกดั    บรษิัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และบริษทั 

ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั  รวมถึงการเขา้ซ้ือหุน้สามญัในบริษัท New Links Energy Resources จาํกดั  ณ  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิเท่ากบั 23,467.55 

ลา้นบาท  ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินโดยสรุป ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2543 ปี 2544 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อกิจกรรมลงทุน         

เงินสดรบัสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

ขาดทุนจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ                                           

18,513.37 

(25,895.51) 

11,964.72 

260.76 

(79.76) 

26,016.14 

(56,107.29) 

31,100.81 

(167.47) 

(73.21) 

กระแสเงินสดสุทธิ 

เงินสดคงเหลือยกมาตน้งวด 

4,763.58 

17,654.24 

768.98 

22,698.57 

เงินสดคงเหลือยกไปปลายงวด 22,417.82 23,467.55 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินของ ปตท. เพิ่มข้ึนในอตัรารอ้ยละ 159.94 จาก 11,964.72 ลา้นบาท ในปี 

2543  เป็น 31,100.81 ลา้นบาทใน ปี 2544 โดยกิจกรรมหลกัในปี 2544 ประกอบดว้ย การออกพนัธบตัรคํ้าประกนั

โดยกระทรวงการคลงัจาํนวน 19,000 ลา้นบาท การกูยื้มเงินระยะสั้นจาํนวน 9,181.63 ลา้นบาท การรบัเงินจากการ 

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 25,965.29 ลา้นบาท และไดมี้การชาํระคืนเงินกูยื้ม(ระยะสัน้/ระยะยาว/พนัธบตัร) รวม 

ทั้งสิ้ น 21,865.21 ลา้นบาท 

 กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุน้กู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืน (นับจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544) ปตท. ปตท. สผ. รวม 

ภายใน 1 ปี 13,027 /1 6,218 /2 19,245 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 8,769 - 8,769 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 34,837 - 34,837 

เกิน 5 ปี 63,423 17,440 80,863 

     รวม   120,056 23,658 143,714 

/1 รวมเงินกูร้ะยะสั้นที่เป็น Bridging Finance จาํนวน 140 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือประมาณ 6,210 ลา้นบาท ที่ครบกาํหนดชาํระ 28 กุมภาพนัธ ์2545 
/2 รวมหุน้กูข้อง บริษัท ปตท.สผ. จาํนวน 4,000 ลา้นบาท ที่ครบกาํหนดชาํระ 1 กุมภาพนัธ ์ 2545  

เงินกูยื้มระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาท

และสกุลเงินต่างประเทศ ในชว่งเวลาดงักล่าว ยอดเงินกูยื้มระยะยาวท่ีอยูใ่นรูปของสกุลเงินต่างประเทศ (เม่ือแปลงเป็นสกุล

เงินบาท) ลดลงจาก 60,661 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 เหลือ 51,565 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2544 ซ่ึงเป็นผลมาจากการชาํระคืนเงินตน้ และในช่วงเวลาเดียวกนั อตัราส่วนยอดเงินกูยื้มระยะยาวท่ีอยูใ่นรูปของสกุลเงิน

ต่างประเทศต่อยอดเงินกูยื้มระยะยาวทั้งหมด ลดลงจากรอ้ยละ 43.6 เป็นรอ้ยละ 35.9 เน่ืองจากการหาเงินกูใ้นรปูสกุล 

เงินบาทมาชาํระเงินกูร้ะยะยาวในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ (Refinancing) 

เงินกูยื้มระยะยาวสว่นใหญจ่ะไดร้บัคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั   โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ปตท. มี

เงินกูแ้ละพนัธบตัรคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงัจาํนวน 102,584 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนในอตัรารอ้ยละ 8 จาก 94,774 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 และมีสดัสว่นเงินกูยื้มระยะยาวคํา้ประกนัโดยกระทรวงการคลงัต่อเงินกูยื้มระยะยาว
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รวมเท่ากบัรอ้ยละ 71.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 และรอ้ยละ 68.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 ซ่ึงกระทรวงการคลงั

จะยงัคงเป็นผูค้ํ้าประกนัเงินกูส้ว่นน้ีต่อไปจนกวา่จะครบกาํหนดชาํระคืน โดยท่ีกระทรวงการคลงัไม่ไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียม

การคํ้าประกนัเงินกูใ้ดๆ ทั้งสิ้ น  
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การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ (EBITDA)  
หน่วย: ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 

สาํหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2542 2543 2544 

กลุ่มธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ 
   

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซ

ธรรมชาติ 

   

รายไดจ้ากการขาย 66,071      95,121     131,157  

ตน้ทุนขาย 48,312      69,922     103,564  

กาํไรขั้นตน้ 17,758      25,199        27,593  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,941        2,202          3,394  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 3             29                  4  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 15,820      23,026        24,203  

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,665        2,913          3,557  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 13,155 20,113  20,645  

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 11,429      19,088        24,982  

ตน้ทุนขาย 1,442        2,536          2,479  

กาํไรขั้นตน้ 9,987      16,552        22,503  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,303        1,482          1,446  

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ 189           202             233  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 58             28                51  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 8,553      14,895        20,875  

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 2,864        3,186          3,342  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 5,689 11,709        17,532  

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ 18,844 31,823  38,178  

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 
   

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม     

รายไดจ้ากการขาย 102,694    145,206     120,977  

ตน้ทุนขาย 97,150    139,599     114,790  

กาํไรขั้นตน้ 5,544         5,606          6,187  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 4,408         4,376          4,078  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 721            768             770  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,857         1,998          2,879  

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,848         1,779          1,623  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 9 218  1,256  

การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม     

รายไดจ้ากการขาย 113,221    194,385     145,932  

ตน้ทุนขาย 111,202    191,554     143,153  

กาํไรขั้นตน้ 2,019         2,831          2,779  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,113            703             744  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 26               59             291  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 932         2,188          2,327  

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 25               30                28  

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 908 2,158  2,299  

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 917 2,376          3,555  

         



บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2544 

 

pttto.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 144 

หน่วย: ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (ต่อ) 

สาํหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2542 2543 2544 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีก่อนหกัรายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและ

รายการระหว่างบรษิัท/กลุ่มธุรกิจ 

 

19,761 

       

34,199  

       

41,733  

บวก   รายการระหว่างบริษัท/กลุ่มธุรกิจ 331            308                29  

หกั    รายการที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (519) (637) (445) 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 19,573 33,869  41,317  

12.3    การใหค้วามสนับสนุนทางการเงินในกรณีที่มีการขาดสภาพคล่องในชว่งการดาํเนินการ        

เชิงพาณิชย ์ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2544 

หน่วย : ลา้น 

   ใหค้วามสนับสนุนแลว้   

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน การขยายวงเงิน

สินเช่ือทางการคา้ 

อ่ืนๆ ยงัไม่ไดใ้ห้

ความสนับสนุน 

หมดอาย ุ

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั เหรียญสหรฐั 162 138 - - 24 - 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

จาํกดั 

เหรียญสหรฐั 279 234 - - 45 - 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

เหรียญสหรฐั 148 - 148 -  - 

 เหรียญสหรฐั 90 - 15 - 75 - 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั เหรียญสหรฐั 64 37 - - - 26/1 

 เหรียญสหรฐั 100/2 - 38 - 62 - 

บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั เหรียญสหรฐั 100 - 37 /3 - 63 - 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั บาท 765 - - 765/4 - - 

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) บาท 200 100 - - - 100 

รวม เหรยีญสหรฐั 943 409 238 - 269 26 

 บาท 965 100 - 765 - 100 
/1 การช่วยเหลือการขาดสภาพคลอ่งในชว่งก่อสรา้งจาํนวน 26.24 ลา้นเหรยีญ และถูกยกเลิกเม่ือการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็  
/2 ประกอบดว้ย การขยายวงเงินสินเชื่ อทางการคา้จาํนวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั และเงินสนับสนุนในรปูแบบของทนุ หน้ีดอ้ยสิทธิ หรอื การขยายสินเชื่ อทาง

การคา้ อีกจาํนวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั 
/3 100 ลา้นเหรยีญสหรฐั เป็นยอดรวมสินเชื่ อทางการคา้เดิมและการขยายวงเงิน 
/4 ค่าบรกิารขนส่งชาํระลว่งหนา้ 

 

 นอกจากน้ี ตามแผนการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบริษัทไทยลูบ้เบส ปตท. มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทาง

การเงินเพิ่มเติมแก่บริษัทไทยลูบ้เบสในรูปของทุนเป็นจาํนวน 32 ลา้นเหรียญสหรฐั  อยา่งไรก็ดี แผนการปรบั 

โครงสรา้งหน้ีดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัความเห็นชอบจากกลุม่เจา้หน้ีของบริษัทไทยลูบ้เบส ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งใหก้าร

สนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคลอ่งในชว่งดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544  

ดงักล่าวอาจเพิ่มข้ึนเป็น 301 ลา้นเหรียญสหรฐั หากการปรบัโครงสรา้งหน้ีของบริษัท ไทยลูบ้เบส ไดร้บัความเห็นชอบ

จากกลุ่มเจา้หน้ี  
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12.4   การใชจ้า่ยในเงินลงทุน 

ตารางขา้งลา่งน้ีแสดงถึงเงินลงทุนแยกตามหน่วยธุรกิจสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542-2544 และเงิน 

ลงทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจคิดเป็นรอ้ยละของจาํนวนเงินลงทุนรวมสาํหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนั  
 

 2542 2543  2544 รวม 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

      

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

รวมทั้งธุรกจิแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

7,255 83.1 5,366 80.8 1,266 49.2 13,887 77.4 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,175 13.5 1,130 17.0 1,210 47.0 3,515 19.6 

การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  66 0.8 2 0.0 0 0.0 68 0.4 

สาํนักงานใหญ ่ 237 2.7 144 2.2 97 3.8 478 2.7 

รวม 8,733 100.0 6,642 100.0 2,573 100.0 17,948 100.0 

ในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรบัปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้

ดาํเนินการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบรุี-วงัน้อย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร-์

ราชบรุีแลว้เสร็จสมบรูณ ์ สาํหรบัเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมน้ัน สว่นใหญใ่ชไ้ป

ในการก่อสรา้ง พฒันา และปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานีบริการน้ํามนั และการก่อสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่ง

และคลงัสินคา้ 

ตารางขา้งลา่งน้ีแสดงถึงประมาณการเงินลงทุนแยกตามหน่วยธุรกิจในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปี 2548 และเงิน

ลงทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจคิดเป็นรอ้ยละของจาํนวนเงินลงทุนรวมสาํหรบัช่วงระยะเวลาเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม เงินลงทุนท่ี

จะเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากประมาณการอยา่งมีนัยสาํคญั  
 2545 2546 2547 2548 รวม 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกจิแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

          

- ท่อส่งก๊าซตามแผนแมบ่ทฉบบัที่ 3 169 1.9 4,307 39.2 22,589 73.6 34,577 81.4 61,642 66.2 

- โรงแยกก๊าซ โรงที่ 5 145 1.6 2,275 20.7 5,072 16.5 5,413 12.7 12,905 13.9 

- โครงการอื่นๆ และแผนงานระยะยาว 5,840 65.2 2,449 22.2 1,496 4.9 1,379 3.2 11,164 12.0 

รวม 6,154 68.7 9,031 82.1 29,157 95.0 41,369 97.3 85,711 92.0 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม /1 2,159 24.1 1,702 15.5 1,321 4.3 894 2.1 6,076 6.5 

การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  67 0.8 89 0.8 86 0.3 96 0.2 338 0.4 

สาํนักงานใหญ ่ 574 6.4 179 1.6 140 0.4 142 0.3 1,035 1.1 

รวม 8,954 100.0 11,001 100.0 30,704 100.0 42,501 100.0 93,160 100.0 

/1  รวมงบประมาณลงทุนตาม “โครงการรบัแลกเปลี่ ยนถงัขาว“ 

 เงินลงทุนสาํหรบัปี 2544 คิดเป็น 2,651 ลา้นบาทจากยอดงบประมาณสาํหรบัปี 2544 จาํนวน 5,753  

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัเงินลงทุนสาํหรบัปี 2543 จากยอดเงินลงทุนจาํนวน 6,642 ลา้นบาท สาํหรบัช่วงปี 2545 – 2548  

การลงทุนของ ปตท. จะยงัคงเน้นการลงทุนในโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติเป็น

หลกั โดยคิดเป็นจาํนวน 85,711 ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 92.0 ของประมาณการเงินลงทุนทั้งหมดจาํนวน 93,160 

ลา้นบาท  โดยในสว่นของเงินลงทุนสาํหรบัปี 2545 จะลงทุนในโครงการของธุรกิจก๊าซธรรมชาติคิดเป็นเงิน 6,154  

ลา้นบาท หรือประมาณรอ้ยละ 68.7 ของประมาณการเงินลงทุนทั้งหมดจาํนวน 8,954 ลา้นบาท ทั้งน้ี เงินลงทุนของธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ส่วนใหญ่จะใชล้งทุนในสว่นของการจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยกก๊าซ

ธรรมชาติ จะนําไปใชใ้นการบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยูปั่จจุบนั และเงิน
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ลงทุนในปีต่อๆ ไปจะเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากการเริ่มดาํเนินการก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงท่ี 5 โครงการ

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโครงการท่อก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 

แผนการลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมจะยงัคงเน้นเฉพาะการขยายจาํนวน

สถานีบริการน้ํามนัใหม่ในพื้ นท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการคา้และการปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานีบริการน้ํามนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั การ

ลงทุนดา้นอื่นๆ จะเป็นการลงทุนในโครงการปรบัปรุงสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่งและคลงัน้ํามนั 

แผนการลงทุนในส่วนของการคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมน้ัน จะเน้นการพฒันาตลาดในกลุ่มประเทศอินโดจีน 

โดยมีแผนการลงทุนเป็นจาํนวน 338 ลา้นบาท สาํหรบัในช่วง 4 ปีขา้งหน้า  (ปี 2545-2548) 

นอกเหนือจากแผนการลงทุนดงักล่าว ปตท. ยงัมีแผนตอ้งลงทุนในบรษิัทรว่ม ซ่ึงเงินลงทุนส่วนใหญ่ตั้งแต่ปัจจุบนั

จนถึงปี 2548 คาดวา่จะเป็นเงินทุนสาํหรบับริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษัท ทรานส ์ไทย-

มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติแหล่งเจดีเอ คิดเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 85 ลา้นเหรียญ

สหรฐั (เทียบเท่า 3,781 ลา้นบาท) ซ่ึงคาดวา่จะมีการเรียกชาํระในชว่งปี 2545 ถึง 2546 และเป็นเงินลงทุนในบริษทั 

ไทยโอเลฟินส ์ ในโครงการขยายกาํลงัการผลิต จาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรฐั (เทียบเท่า 3,220 ลา้นบาท) ซ่ึงคาดวา่จะมี

การเรียกชาํระภายในปี 2545 ถึง 2547 

 แผนการลงทุนขา้งตน้ไม่รวมถึงแผนการลงทุนของ ปตท. สผ. โดยแผนการลงทุนของ ปตท. สผ. มีรายละเอียด 

พอสรุปไดด้งัน้ี 
                          หน่วย : ลา้นบาท 

 
 2545 2546 2547 2548 รวม 

ประมาณการ/1 18,408 12,762 14,852 17,056 63,078 

/1 ยอดประมาณการลงทุนของ ปตท.สผ. และบรษิัทยอ่ยเป็นยอดเงินลงทุนรวมทัง้ Capital Expenditures และ Operating Expenditures 

 

12.5 สรุปความเห็นของผูบ้ริหาร 

ผลประกอบการในรอบปีท่ีผ่านมา ปตท. มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน โดยผลประกอบการท่ีดีข้ึนส่วนใหญ่มาจากการ

ดาํเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงมีการเติบโตของธุรกิจทั้งในส่วนของยอดขาย และความสามารถในการทาํกาํไร  

อนัเป็นผลมาจากปริมาณการขายก๊าซฯ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก 1,954 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2543 เป็น 2,291 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนัในปี 2544 ทั้งน้ี กาํไรสุทธิของ ปตท.และบริษัทยอ่ยในปี 2544 คิดเป็นเงิน 21,565 ลา้นบาท ซ่ึงสูงกวา่ 

เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

จากการท่ี ปตท.ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในปี 2544 โดยไดร้บัเงินรวมทั้งสิ้ น 25,965 ลา้นบาท ทาํให ้ปตท.

มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีโครงสรา้งเงินทุนท่ีแข็งแรง และมีความยืดหยุน่ในการลงทุนมากข้ึน ทั้งน้ี ปตท.จะบริหาร

จดัการการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ รวมถึง การ

บริหารจดัการบริษัทในเครอืต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ 

- ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ : ใหค้วามสาํคญัในการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มการเติบโตใน

อตัราท่ีสูง  

- ธุรกิจน้ํามนั : พยายามนําความเป็นผูนํ้าทางการตลาดมาเป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ใหก้บัธุรกิจ รวมถึงการใชส้ินทรพัยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
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- ธุรกิจการกลัน่ :  

  ปตท. จะปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจนครบถว้น และจะสนับสนุนการแกปั้ญหาในการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทในกลุ่ม รวมทั้งการปรบัโครงสรา้งหน้ีใหล้ลุ่วงไปหากเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  นอกจากน้ัน ปตท. มีนโยบาย ลด

การลงทุนในบริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั  และบริษัท สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั และจาํหน่ายหุน้ท่ีถือใน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั เม่ือโอกาสเอื้ ออาํนวย 

   

- ธุรกิจปิโตรเคมี :  

ใหบ้ริษัทในกลุ่มทาํงานรว่มกนัมากข้ึนในลกัษณะการเชื่อมโยงธุรกิจ หรือ ร่วมดาํเนินงานเพื่อการลดตน้ทุนการ

ผลิตและค่าใชจ้า่ยในการลงทุน ส่วนในดา้นการลงทุนน้ัน ปตท. จะใหค้วามสาํคญัต่อการลงทุนแบบครบวงจร โดยเฉพาะ

การลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย และการขยายกาํลงัการผลิตของโรงงานปิโตรเคมีท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั โดยเน้นธุรกิจท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบหลกั สว่นบริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) น้ัน ปตท. มีนโยบายจะ

ไม่ลงทุนเพิ่มและจะทยอยลดสดัส่วนการถือหุน้ 
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การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบับน้ีแลว้ ขอรับรองว่าขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผิดหรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญัอนัอาจทาํใหบุ้คคลผูเ้ขา้ซ้ือหลกัทรพัย์

เสยีหาย  

ในกรณีน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดร้ับรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกัน 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา เป็นผูล้งลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี 

ลายมือชื่อของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ ตาํแหน่ง  ลายมือชือ่ 

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ  นายมนู เลียวไพโรจน์ 

พลเอก อคัรเดช ศศิประภา กรรมการ  พลเอก อัครเดช ศศิประภา 

พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ กรรมการ  พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์

นายวิษณุ เครืองาม กรรมการ  นายวษิณุ เครอืงาม 

นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ  นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต ์

นายเชิดพงษ์ สริิวชิช ์ กรรมการ  นายเชิดพงษ์ สิรวิชิช ์

นายวสุิทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการ  นายวสิุทธิ์  ศรสีุพรรณ 

นายสนัทดั สมชวีิตา กรรมการ  นายสนัทดั สมชีวติา 

นายจุลจิตต ์บณุยเกตุ กรรมการ  นายจลุจิตต ์บุณยเกต ุ

นายพละ สุขเวช กรรมการ  นายพละ สุขเวช 

นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการ  นายโอฬาร ไชยประวติั 

นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์ กรรมการ  นายพิษณุ สุนทรารกัษ์ 

นายจกัราวธุ ศลัยพงษ ์ กรรมการ  นายจกัราวธุ ศัลยพงษ์ 

นายจงรกั ระรวยทรง กรรมการ  นายจงรกั ระรวยทรง 

นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่  นายวเิศษ จูภิบาล 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

ชื่อ ตาํแหน่ง  ลายมือชือ่ 

1. นายสุพจน์ เหลา่สุอาภา ผูเ้ชีย่วชาญสาํนักกฎหมาย  นายสุพจน์ เหล่าสอุาภา 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายมนู เลียวไพโรจน์ 58 ไม่ม ี

 

 

(ณ วนัท่ี   

10 มค. 45 

เปลี่ยนแปลง

เป็น 

0.010724) 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(เกียรตินิยมดี) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 M.Sc. (Econ) University of Kentucky, U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 34 

 

2537-2542 อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2542-2544 ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ออ้ยและน้ําตาลไทย จาํกดั 

พลเอก อคัรเดช ศศิประภา 60 ไม่ม ี  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  (กองทพับก)  

 

 

2540-2541 จเรทหารทัว่ไป กระทรวงกลาโหม 

2541-2543 รองปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

2543 รองผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 

2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท NEP อสงัหาริมทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท นวนคร จาํกดั 

องคก์ารรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ 57 ไม่ม ี  โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ (นักเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 

รุ่นท่ี 20)  
 

 

2539 ผูช้่วยอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

2540 รองอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

2541 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ สาํนักนายกรฐัมนตร ี

2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544-ปัจจุบนั ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ สาํนักนายกรฐัมนตร ี

ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายวิษณุ เครืองาม 50 ไม่ม ี  นิติศาสตรบ์ณัฑิต  (เกียรตินิยมดีมาก) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 น.บ.ท. เนติบณัฑิตไทย 

 L.L.M. University of California, Berkeley, U.S.A 

 J.S.D. University of Calfornia, Berkeley, U.S.A. 

2535-2543 สมาชิกวุฒิสภา  

2536-ปัจจุบนั เลขาธิการคณะรฐัมนตร ี สาํนักนายกรฐัมนตร ี

2542-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ 52 ไม่ม ี  นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 Master of Civil Law, Tulane University, U.S.A.  

 Master of Laws, University of Michigan, U.S.A. 

 

2537-2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2543-ปัจจุบนั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พชรบุรี จาํกดั 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายเชิดพงษ์ สริิวิชช ์ 55 ไม่ม ี  เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

M.A. Economics Georgetown University, U.S.A. 

2539-2542 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2543-2544 อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั เลขาธิการสาํนักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานคณะกรรมการบรหิาร บริษัท ออ้ยและน้ําตาลไทย จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือ ระยอง จาํกดั 

นายวิสุทธ์ิ ศรสุีพรรณ 52 ไม่ม ี  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

 M.E. (C.E.) Lamar University, U.S.A.  

 เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรธุ์รกิจ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 38 

2533-2539 รองอธิบดี กรมธนารกัษ ์

2539-2540 รองอธิบดี กรมบญัชีกลาง 

2540-2542 ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

2542-ปัจจุบนั อธิบดี กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

นายจุลจิตต ์บุณยเกตุ 57 ไม่ม ี  นิติศาสตรบ์ณัฑิต คณะรฐัศาสตร ์                

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.A. Political Science, Kent State University, 

U.S.A. 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรหลกัสตูรภาครฐั

ร่วมเอกชนรุ่น 355 

 

2537 รองกรรมการอาํนวยการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

2541-ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการอาํนวยการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 กรรมการอาํนวยการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

2542-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายสนัทดั สมชีวิตา 57 ไม่ม ี  ปริญญาโททางสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรม

เมืองรอ้น) Pratt Institute, U.S.A. 

 

2539-2541 รองปลดักระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอ้ม  

2541-ปัจจุบนั ปลดักระทรวง กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอ้ม  

2541-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการ 

อ.ก.พ.วิสามญัเก่ียวกบัการปรบัปรุง

ระบบบริหารและการพฒันาสว่น 

ราชการ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

สาํนักงาน ก.พ. 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภาสถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

 กรรมการกฤษฎีกา สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กรรมการ มูลนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 กรรมการท่ีปรึกษา กองทุนสิ่งแวดลอ้มวฒันธรรม มูลนิธิ

สิ่งแวดลอ้มไทย 

 กรรมการท่ีปรึกษา โครงการศูนยว์ิจยัแห่งชาติดา้นการ

จดัการสิ่งแวดลอ้มและของเสียอนัตราย 

สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬา- 

ลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 กรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

กรรมการท่ีปรึกษา 

 

สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

   

   

   

 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2544 

ptttr.doc เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5 

 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายพละ สุขเวช 61 ไม่ม ี  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม อนัดบั 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 M.S. in Industrial Engineering (Operation 

Research) Oregon State University, U.S.A.  

 ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสูตร ภาครฐัร่วมเอกชน (วปรอ. 333) 

 Certificate in Advanced Management Program, 

Harvard Business School, U.S.A. 

 

 

2538-2542 ผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2542-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมน้ํามนัเชื้ อเพลงิ 

 กรรมการ คณะกรรมการปิโตรเลียม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

 กรรมการ เหรญัญิก และ

กรรมการบรหิาร 

มูลนิธิเพื่อสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

นายโอฬาร ไชยประวติั 57 ไม่ม ี  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร,์ Massachusetts 

Institute of Technology, U.S.A. 

 

2535-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2542-ปัจจุบนั กรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

จดัการ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์ 46 ไม่ม ี  PH.D. (Political Science), University of 

Wisconsin, U.S.A. 

 

2540-2541 ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2540-ปัจจุบนั สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ย

การพฒันาอุตสาหกรรม 

สมาชิกสถาบนัอาหาร 

สมาชิกสถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายจกัราวธุ ศลัยพงษ ์ 49 ไม่ม ี  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 บธ.บ. (จดัการงานก่อสรา้ง) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2537-2540 วิศวกรอาวุโส บริษัทท่ีปรึกษา คีน จาํกดั 

2540-2544 วิศวกรอาวุโสและท่ีปรึกษาบริหาร บริษัทอินเตอรเ์อ็นจิเนียริ่ง มาเนจเมนท ์จาํกดั 

2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

องคก์ารรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

นายจงรกั ระรวยทรง 48 ไม่ม ี  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(เกียรตินิยม) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร,์ University of Illinois 

at Urbana-Champaign, U.S.A. 

 

2538-2539 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์วชิระธนทุน จาํกดั 

2539-ปัจจุบนั กรรมการผูอ้าํนวยการ สมาคมบริษัทหลกัทรพัย ์

2541-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยเรทต้ิงแอนดอิ์นฟอรเ์มชัน่เซอรว์ิส จาํกดั 

2541-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร ์เซอรว์ิส เซล จาํกดั 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

 นายวิเศษ จภูิบาล 56 0.005051 

 

 

 

(ณ วนัท่ี  

15 มค.45 

เปลี่ยนเป็น 

0.005766) 

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (ไฟฟ้า) คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต (ไฟฟ้า) คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

 อบรมดา้นพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 

 อบรมดา้น Petroleum Management สถาบนั ADL 

สหรฐัอเมริกา  

 อบรมดา้น Petroleum Management  

 The College of Petroleum Studies, Oxford 

สหราชอาณาจกัร, ศึกษาหลกัสูตรการป้องกนั

ราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 8 

 อบรมหลกัสูตร Chairman 2000 สถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors) 

2539-2542 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจน้ํามนั และ

ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. อินเตอรเ์นชัน่แนล 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2542-2544 ผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั  

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั  

 ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 รองประธานกรรมการ บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั  

 กรรมการ บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปิโตรเอเซยี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั  

 กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  

 กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ 

กรรมการท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษา 

สภาสถาบนัเทคโนโลยีรตันโกสินทร ์

โครงการหลกัสูตร IEMBA สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 

คณะกรรมาธิการพลงังาน 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ 51 0.003645  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)               

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 M.S. (Civil Engineering),                     

Stanford University, U.S.A 

 Doctor of Philosophy (Civil Engineering), 

University of Texas at Austin, U.S.A. 

2539-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

2542-2544 รองผูว้่าแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 รองผูว้่าการกลยุทธแ์ละพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยุทธแ์ละ

พฒันาองคก์ร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

นายพิชยั ชุณหวชริ 52 0.007122 

 

 

(ณ วนัท่ี  

15 มค. 45 

เปลี่ยนแปลง

เป็น 

0.010697) 

 บญัชีบณัฑิต (การบญัช)ี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เลขท่ี 2918 

 M.B.A. (Business Administration)                           

Indiana University of Pennsylvania, U.S.A. 

 

2539-2542 รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2542-2544 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. น้ํามนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 รกัษาการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. อินเตอร์

เนชัน่แนล 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 รกัษาการรองผูว้่าการการเงินและบญัชี

องคก์ร 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงินและ

บญัชีองคก์ร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการ PetroAsia (Shantou) Co., Ltd. 

 กรรมการ 

กรรมการ 

PetroAsia (Maoming) Co., Ltd. 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

 นายกสมาคม สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายอดุลย ์ลีลาภทัรานุรกัษ ์ 59 0.003181  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม)  

(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.S. Civil Engineering (Hydraulics), Colorado 

State University, U.S.A. 

 Certificate in Advanced Management Program, 

Harvard Business School, U.S.A. 

 

2539-2544 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจการกลัน่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 รองผูว้่าการบริหารองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การบริหาร

องคก์ร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   

   

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 49 0.003532  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 M.B.A. Utah State University, U.S.A.  

 ปริญญาบตัรหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร 

ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 10 วิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร 

 Certificate in Advanced Management Program, 

Harvard Business School, U.S.A. 

2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. น้ํามนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2542-2544 ผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  

 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

 

บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายอภิสทิธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 57 0.002795  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 M. ENG (Civil) Lamar University, U.S.A. 

 

 

2539-2540 ผูช้่วยผูว้่าการอาวุโสสาํนักผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2540-2542 ผูช้่วยผูว้่าการอาวุโส บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  

2542-2543 ผูช้่วยผูว้่าการอาวุโสประจาํสาํนักงาน

ใหญ่ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 ผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ํามนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

น้ํามนั 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ PTT Philippines, Inc. 

 กรรมการและปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ จาํกดั 

 กรรมการ Subic Bay Energy Co., Ltd. 

 กรรมการ Subic Bay Fuels Co., Ltd. 

 กรรมการ Subic Bay Distribution, Inc. 

 กรรมการ Clark Pipeline & Depot Co., Inc. 

 กรรมการ 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั   

นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ 56 0.003532  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 M. ENG (Engineering Civil Engineering), 

University of Texas at Austin, USA. 

 Doctor of Philosophy Civil Engineering, 

University of Texas at Austin, USA  

2539-2543 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2543-2544 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 ผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลัน่ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

 กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ 

 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 52 0.004205  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M. ENG. (Industrial Engineering) Lamar 

University, U.S.A. 

 Doctor of Engineering (Industrial Engineering) 

Lamar University, U.S.A. 

 

2539-2544 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั  

   

   

   

นายไพบูลย ์ปัญญาวุฒิ 59 0.002804  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมเคมี)             

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2539-2540 รองผูจ้ดัการใหญ่บริหาร บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

2540-2541 รองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

2542-2544 รองผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

บริษัท ระยองปิโตรเคมิคลั คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 

นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์ 54 0.003645  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมโยธา)     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 M.S.C.E. (Civil Engineering) University of 

Texas, U.S.A. 

 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University of Texas, U.S.A. 

 

2539-2541 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2541-2544 รองผูว้่าการ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

 กรรมการ 

กรรมการอาํนวยการ 

กรรมการ 

บริษัท ไทยแทงคเ์ทอรม์ินัล จาํกดั 

สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอ้มไทย 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

 

สดัส่วนการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ 52 0.002158  บญัชีบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 

 M.B.A. (Business Administration) North Texas 

State University, U.S.A. 

2539-2544 ผูช้่วยผูว้่าการการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2544 ผูช้่วยผูว้่าการอาวุโสการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงิน

องคก์ร 

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 

 กรรมการ บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

 กรรมการ 

 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

นางปริศนา ประหารขา้ศึก 47 0.001049  พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต, คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 M.B.A. (Business Administration),        

Tarleton State University, U.S.A. 

 Certificate of International Oil and Gas 

Accounting, Professional Development 

Institute, University of North Texas, U.S.A. 

 

2539-2540 ผูจ้ดัการส่วนบญัชีบริหาร ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2540-2541 นักบญัชีอาวุโส รกัษาการผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัช ีสาํนักงานใหญ่ 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

2541-2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี สาํนักงานใหญ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี สาํนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมใน ปตท. บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเกีย่วขอ้ง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

รายช่ือ 
บมจ. 

ปตท. 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ X X  X       X X                   

2.  พลเอก อคัรเดช ศศิประภา  /                              

3.  พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ /                              

4.  นายวิษณุ เครืองาม /                              

5.  นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ /                              

6. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ /            X                  

7.  นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ /                              

8.  นายสนัทดั สมชีวิตา /                              

9.  นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ /   / XX    /         /        X      

10.  นายพละ สุขเวช / /        X /                    

11.  นายโอฬาร ไชยประวติั /                              

12.  นายพิษณุ สุนทรารกัษ์  /                              

13.  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  / /        /                     

14.  นายจงรกั ระรวยทรง /                              

15.  นายวิเศษ จูภิบาล / XX /  /  / /  X  / /  X   / /    X     /    

16.  นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ //     / /      /                  

17.  นายพิชยั ชุณหวชิร // /  / /    / /          /  /        / 

18.  นายอดุลย ์ลีลาภทัรานุรกัษ์ //                              

19.  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ // /   /         / /                

20.  นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร //  X            / XX      /       /   

21.  นายปิติ ย้ิมประเสริฐ //         /  /             /      

22.  นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์ // / XX                             

23.  นายไพบูลย ์ปัญญวุฒิ //         / XX                     

24.  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ ์ //          / / XX                   

25.  นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ //     / /                        

26.  นางปริศนา ประหารขา้ศึก //                              
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  / = กรรมการ // = ผูบ้ริหาร 

1. บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 11. บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 21. บริษัท ปตท. มารท์ จาํกดั 

2. PTT Philippines, Inc. 12. บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 22. KELOIL-PTT LPG Sdn. Bhd. 

3. บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 13. บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั 23. บริษัท ปตท. คา้สากล จาํกดั 

4. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 14. บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 24. บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

5. บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 15. บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 25. บริษัท ก๊าซธรรมชาติไทย จาํกดั 

6. บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 16. บริษทั ไทยลูบ้เบล็นดิ้ ง จาํกดั 26. บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

7. บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 17. บริษัท ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั 27. บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ จาํกดั 

8. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 18. Vietnam LPG Co., Ltd. 28. บริษัท บริการน้ํามนัอากาศยาน จาํกดั 

9. บริษัท อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 19. กลุ่ม PetroAsia จาํนวน 3 บริษัท 29. บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

10. บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 20. กลุ่ม Subic Bay จาํนวน 4 บริษัท   
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	ปตท. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  ได้แก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นต้น เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับ การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายต่อไป
	ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภัณฑ์ของธุรกิจน้ำมันในประเทศ
	ปี 2544 และเปรียบเทียบกับปี 2543
	การนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศของ ปตท.
	การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทย

	ภาพรวมของธุรกิจน้ำมันของ ปตท. ในรอบปี 2544 มียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 259,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2543 ซึ่งมีมูลค่า 288,423 ล้านบาท  และปริมาณการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ในปี 2544...
	ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลแยกตามผลิตภัณฑ์ของธุรกิจน้ำมัน/1
	3.3 ธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมี
	3.3.1 ธุรกิจการกลั่น
	3.3.2 ธุรกิจปิโตรเคมี

	3.3.2.1 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด
	3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจน้ำมัน
	การกำหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานำเข้า/4F1
	ราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งน้ำมันภายในประเทศในปัจจุบัน6F/1
	ภาวะการแข่งขันของตลาดน้ำมันในประเทศไทย/7F1

	ราคาขายปลีก
	การผลิต การนำเข้า การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                         หน่วย : พันตันต่อปี
	ปี
	การผลิต
	การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                  หน่วย : พันตันต่อปี
	การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                               หน่วย : พันตันต่อปี
	การผลิต การนำเข้า การส่งออก และการบริโภคเบนซีน ของประเทศไทย                                                    หน่วย : พันตันต่อปี


	3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
	3.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	3.5.1 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
	3.5.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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	ในด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ :-
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	5.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
	รวม
	5.2 การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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	ร้อยละ
	ทุนชำระแล้ว
	ทุนที่ยังไม่ชำระ

	ชื่อ-สกุล
	จำนวนหุ้น

	ลำดับที่
	กระทรวงการคลัง
	1,937,793,600

	     1.
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	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	รวม
	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	รวม

	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	รวม
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	รวม
	ความสัมพันธ์กับบริษัท



	หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	ความสัมพันธ์กับบริษัท
	รวมบริษัทอื่น
	รวม
	ความสัมพันธ์กับบริษัท




	รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้

	20010653T15
	เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อกิจกรรมลงทุน        
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของ ปตท. เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 159.94 จาก 11,964.72 ล้านบาท ในปี 2543  เป็น 31,100.81 ล้านบาทใน ปี 2544 โดยกิจกรรมหลักในปี 2544 ประกอบด้วย การออกพันธบัตรค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังจำนวน 19,000 ล้านบาท การกู้ยืมเงินระยะสั้...
	กำหนดชำระคืนเงินกู้ หุ้นกู้ และพันธบัตรระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เป็นดังนี้
	/1 รวมเงินกู้ระยะสั้นที่เป็น Bridging Finance จำนวน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,210 ล้านบาท ที่ครบกำหนดชำระ 28 กุมภาพันธ์ 2545
	/2 รวมหุ้นกู้ของ บริษัท ปตท.สผ. จำนวน 4,000 ล้านบาท ที่ครบกำหนดชำระ 1 กุมภาพันธ์  2545
	เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าว ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวที่อยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ (เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท) ลดลงจาก 60,661 ล้านบาท ณ วันท...
	เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่จะได้รับค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง   โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ปตท. มีเงินกู้และพันธบัตรค้ำประกันโดยกระทรวงการคลังจำนวน 102,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8 จาก 94,774 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และมีสัดส่วนเงินกู...
	กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีและ
	กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
	กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
	การจัดหา ขนส่ง และจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ

	กลุ่มธุรกิจน้ำมัน
	กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีและ
	กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (ต่อ)
	12.4   การใช้จ่ายในเงินลงทุน
	ตารางข้างล่างนี้แสดงถึงเงินลงทุนแยกตามหน่วยธุรกิจสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542-2544 และเงิน ลงทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจคิดเป็นร้อยละของจำนวนเงินลงทุนรวมสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
	ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร์-ราชบุรีแล้วเสร็จสมบูรณ์ สำหรับเงินลงทุนในส่วนขอ...
	/1  รวมงบประมาณลงทุนตาม “โครงการรับแลกเปลี่ยนถังขาว“
	เงินลงทุนสำหรับปี 2544 คิดเป็น 2,651 ล้านบาทจากยอดงบประมาณสำหรับปี 2544 จำนวน 5,753  ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนสำหรับปี 2543 จากยอดเงินลงทุนจำนวน 6,642 ล้านบาท สำหรับช่วงปี 2545 – 2548  การลงทุนของ ปตท. จะยังคงเน้นการลงทุนในโครงการระบบท่อส่งก๊าซธ...
	แผนการลงทุนในส่วนของการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะยังคงเน้นเฉพาะการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการค้าและการปรับปรุงภาพลักษณ์สถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน การลงทุนด้านอื่นๆ จะเป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงส...
	แผนการลงทุนในส่วนของการค้าสากลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้น จะเน้นการพัฒนาตลาดในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยมีแผนการลงทุนเป็นจำนวน 338 ล้านบาท สำหรับในช่วง 4 ปีข้างหน้า  (ปี 2545-2548)
	นอกเหนือจากแผนการลงทุนดังกล่าว ปตท. ยังมีแผนต้องลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี 2548 คาดว่าจะเป็นเงินทุนสำหรับบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จำกัด ในโครงการท่อส่งก๊าซ...
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