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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 และมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน

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 โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนใหญ ่

รายไดข้อง ปตท. และบริษัทยอ่ย ท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสาํหรบัชว่งปี 2544-2546 สว่นใหญ่เป็นรายไดจ้าก

การขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั ในทางกลบักนั ในงวดระยะเวลาดงักล่าว กาํไรก่อนหกัดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย ส่วนใหญ่จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดงัน้ี  

ผลิตภณัฑ/์บริการ ปี 2544/1 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2545 (ปรบัปรุงใหม่) ปี 2546 

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

รายได ้       

1. ผลิตภณัฑก์๊าซ 139,484.18 36.9 138,901.12 34.8 160,792.37 32.6 

2. ผลิตภณัฑน้ํ์ามนั 224,074.31 59.3 232,702.64 58.2 294,512.13 59.6 

3.  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 14,343.35 3.8 28,148.46 7.0 38,704.48 7.8 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย/3 

      

1. กลุ่มธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ 45,730.80 88.8 46,324.29 84.8 54,179.25 86.7 

2. กลุ่มธุรกจิน้ํามนั 5,739.16 11.2 6,368.75 11.6 5,579.92 8.9 

3.  กลุ่มธุรกจิปิโตรเคม ี - - 1,964.84 3.6 2,744.94 4.4 

ภาษีอากร /4 6,929.01  10,445.28  14,413.93  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 21,564.65  24,485.08  39,400.98  

กาํไรสุทธิ (บาทต่อหุน้) 7.71  8.75  14.09  
/1 ปตท. จดัทาํขึ้น โดยใชข้อ้มูลจากงบการเงินงวด  9 เดือน  (1 มกราคม-30 กันยายน 2544) ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ประกอบกับ 

งบการเงินงวด 3 เดือน (1 ตลุาคม–31 ธนัวาคม 2544) ของ ปตท. ซ่ึง งบการเงินทัง้สองงวดดงักลา่ว ตรวจสอบโดย สตง. แลว้ 
 /2 เป็นสดัส่วนระหวา่งผลติภณัฑก๊์าซ กับผลติภณัฑน์ํา้มัน และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เท่าน้ัน 
/3 จดัทาํโดย ปตท. ซ่ึงรวมรายการระหวา่งหน่วยธุรกิจ 

/4 ก่อนการแปลงสภาพ ปตท. จา่ยภาษีในรปูของเงินนาํส่งคลงั ซ่ึงหกัออกจากกาํไรสะสม โดยไม่เป็นค่าใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุน 
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นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัระดบั

สากล และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรบัของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเน้นการดูแลสงัคม รวมทั้ง 

สิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและจรงิจงั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  ปตท. บริษัทยอ่ย และกิจการร่วมคา้มีพนักงานรวมจาํนวน 4,125 คน 

 

(ผูล้งทุนควรอ่านรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนการตดัสินใจลงทุน ) 
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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 

ปตท. ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี่ยงภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจาก

ปัจจยัภายในและภายนอก โดยถือวา่การบริหารความเสี่ยงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และตอ้งมีความเชือ่มโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk 

Management) ท่ีพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) ทาํหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในภาพรวมใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรบัความเสี่ยงในระดบัองคก์รจะมีการ

บริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจดัการคณะต่างๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใต้

การกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบการปฏิบติังานน้ันๆ โดยถือเป็นหน้าท่ีรบัผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและ

ควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหน้าท่ีงาน (Functional Description) 

ของทุกหน่วยงาน 

การลงทุนในหุน้สามญัของ ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจ

ของ ปตท. ทั้งน้ี นอกเหนือจากปัจจยัความเสี่ยงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบได้

ในขณะน้ีหรอืเป็นความเสี่ยงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

สาํหรบัขอ้มูลปัจจยัความเสี่ยงท่ีอา้งอิงถึงรฐับาลหรอืขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจาก

ขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรฐับาลและแหล่งขอ้มูลอื่นๆ โดย ปตท.มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงัน้ัน ในการลงทุน ผูล้งทุนจึงควร

พิจารณาอยา่งรอบคอบ โดยปัจจยัความเสี่ยงหลกัๆ ดงักลา่วสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

1.1 สญัญาซ้ือกา๊ซธรรมชาติทุกฉบบัมีเงื่อนไขแบบ Take-or-Pay  

ในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดมี้การทาํสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสญัญาดงักล่าว 

ทุกฉบบัมีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติรายปีขั้นตํา่ท่ี ปตท. จะตอ้งรบัซ้ือ โดยหากในปีสญัญาใด ปตท ไม่

สามารถรบัก๊าซธรรมชาติไดค้รบตามปริมาณขั้นตํา่ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา  ปตท.จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในสว่นท่ีไม่ได้

รบั (Take-or-Pay) โดยท่ี ปตท.มีสิทธิรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้น้ันในปีต่อๆ ไป โดยไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซ

ธรรมชาติอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท.จะใชส้ิทธิในการรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท.จะตอ้งรบัซ้ือก๊าซ 

ธรรมชาติใหไ้ดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ตามสญัญาในปีน้ันๆ ก่อน 

ปตท ไดช้าํระค่าก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในสหภาพเมียนมารต์าม

เง่ือนไข Take-or-Pay ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ

เน่ืองจากความล่าชา้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซราชบรุ-ีวงัน้อย ประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซ 

ธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจากเกิดความตกตํา่ทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ี คณะรฐัมนตรีไดมี้มติในเดือน กรกฎาคม 2543 ให ้ ปตท. 

ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าวตามเง่ือนไข Take-or-Pay ใหแ้ก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติ โดยการกูยื้มเงินหรือระดมทุนเพื่อชาํระ

ภาระ Take-or-Pay ก่อน รวมทั้งทาํหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการจดัสรรใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ 

ค่าดอกเบี้ 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 ระหวา่งปี 2544 - ปี 2546 ปตท.สามารถรบัก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกวา่

ปริมาณขั้นตํา่ท่ีตอ้งรบั (Make-up) มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 3,587.5 ลา้น

บาท ดงัน้ัน ยอดเงินจ่ายลว่งหน้าค่าซ้ือก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 32,678.3 ลา้นบาท ดงัปรากฏอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2546 
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จากประมาณการความตอ้งการและแนวโน้มราคาของก๊าซธรรมชาติ ปตท.คาดวา่จะสามารถรบัก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งยาดานาและเยตากุนในสว่นของ Make Up ไดห้มดภายในปี 2553 และ 2550 ตามลาํดบั โดย ปตท. ไดร้บัความ 

ร่วมมือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติในการดาํเนินการเพื่อให ้ ปตท.สามารถเร่งรดัการรบัก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้

คืนกลบัมาเรว็กวา่กาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีภาวะเศรษฐกิจและความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดการณไ์ว ้ ยงัไม่

เป็นท่ีแน่ชดัวา่ 

• ปตท. จะตอ้งชาํระเงินค่าก๊าซธรรมชาติท่ีอาจเกิดข้ึนตามเง่ือนไข Take-or-Pay ในอนาคตอีกหรอืไม่ 

• ปตท.จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในสว่นท่ีไดช้าํระล่วงหน้าไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใดหรือ 

ค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรใหก้บั กฟผ. และผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอื่นจะถูกชดเชยได้

ครบถว้นเม่ือใด 

• รฐับาลจะเปลี่ยนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดร้บัการชดเชยค่าดอกเบี้ ยท่ีเกิดจาก

ภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรใหก้บั กฟผ. และผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอื่นหรอืไม่ 

• 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 การปรบัเปล่ียนอตัราค่าผ่านท่อและค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ 

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) ค่าบริการส่วนของตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ซ่ึงคาํนวณจากค่าใชจ้า่ยผนัแปรของการขนส่งก๊าซธรรมชาติ  

ปัจจุบนั ปตท. ไดร้บัอนุมติั อตัราค่าผ่านท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมี

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“กพช.”) และสาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.)/1 เป็นผูอ้นุมติั 

อยา่งไรก็ตาม หากสถานการณเ์ศรษฐกิจและสงัคมเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั รฐับาล และ/หรือ องคก์รกาํกบั 

ดูแลอิสระท่ีจะจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัประกอบกิจการพลงังาน อาจทบทวนอตัราค่าผ่านท่อ และ/หรือ ค่าตอบแทนใน

การจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง ในอนาคต อตัราค่าผ่านท่อและค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ 

ปตท. 

 
/1  เดิมช่ือสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (“สพช.”) 
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1.3 การพ่ึงพา กฟผ. ในฐานะลกูคา้รายใหญ่  

รายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บั กฟผ. คิดเป็นรอ้ยละ 14.9 , 13.9 และ 11.0 ของรายไดจ้ากการขาย

ของ ปตท. และบรษิัทยอ่ย สาํหรบัปี 2544 ปี 2545 และปี 2546 ตามลาํดบั ทาํใหก้ระแสเงินสดท่ี ปตท. จะไดร้บัเพื่อ

นําไปชาํระค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ อิงอยูก่บั กฟผ. อยา่งมีนัยสาํคญั  

นอกจากน้ัน ในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติหลกัท่ี ปตท.ทาํไวก้บั กฟผ. ในปี 2539 แมจ้ะไม่มีการกาํหนดเง่ือนไข

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

ธรรมชาติในเดือนน้ันตามปริมาณท่ีรบัไม่ครบ ในกรณีท่ี กฟผ.จงใจไม่รบัก๊าซธรรมชาติในปรมิาณตามท่ีกาํหนดในสญัญาใน

แต่ละเดือน โดยไปใชเ้ชื้ อเพลงิทดแทนอื่นหรือซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าอื่น ซ่ึงหาก กฟผ.ปรบัลดปริมาณการรบัก๊าซ 

ธรรมชาติลงอยา่งมีนัยสาํคญัโดยไม่ไดมี้สาเหตุจากการไปใชเ้ชื้ อเพลิงทดแทนอื่นๆ หรือซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าอื่นดงักล่าว

ขา้งตน้ ปตท. จะไม่สามารถเรียกชาํระค่าปรบัขา้งตน้ได ้ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผลประกอบการของ 

ปตท. ได ้

อยา่งไรก็ตาม กฟผ. เป็นลูกคา้ท่ีทาํสญัญาผูกพนัซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. ในระยะยาวและชาํระเงินค่าก๊าซ

ธรรมชาติใหก้บั ปตท. ตรงตามเง่ือนไขสญัญามาโดยตลอด อกีทั้งผลจากนโยบายการแปรรปูกิจการไฟฟ้าของรฐับาลในชว่ง

ท่ีผ่านมา ทาํใหส้ดัส่วนการพึ่งพารายไดจ้าก กฟผ. มีแนวโน้มลดลง คือ มีการกระจายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติไปใหแ้ก่

ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) มากข้ึน 

1.4 การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม  

สืบเน่ืองจากการท่ีภาคอุตสาหกรรมมีกาํลงัการผลิตมากเกินความตอ้งการ และปัจจยัทางลบท่ีมีผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจตั้งแต่กลางปี 2540 เป็นตน้มา รวมถึงการอ่อนตวัของค่าเงินบาท การจาํกดัการใหส้ินเชื่อ และภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเง่ือนไขทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มหลายบริษัท จนทาํให้

บริษัทเหล่าน้ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขในการชาํระหน้ีได ้  

ในอดีตท่ีผ่านมา ซ่ึงรวมถึงชว่งวกิฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซ่ียน ปตท.ไดใ้หก้ารสนับสนุน

ทางการเงินตามสญัญาสนับสนุนจากผูถื้อหุน้แก่บริษัทในกลุ่มหลายบรษิัท นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบั 

ผูบ้ริหาร เจา้หน้ี และผูถื้อหุน้ใหญ่อื่นๆ ของบรษิัทเหล่าน้ีในการปรบัโครงสรา้งหน้ีดว้ย โดยรปูแบบของการปรบัโครงสรา้ง

หน้ีน้ี อาจจะเป็นไปในรปูของ (1) การใหค้วามสนับสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในชว่งดาํเนินการเชิง

พาณิชย ์ (Cash Deficiency Support : CDS) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของหน้ีดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน 

(Equity) และ/หรือ (2) การขยายวงเงินสินเชื่อทางการคา้ (Trade Credit)  

ในการใหค้วามสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มเหลา่น้ี ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเชื่อ

ทางการคา้ (รายละเอียดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ขอ้ 34.4 และหวัขอ้

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน) แมว้า่ผลประกอบการของบริษัทเหล่าน้ีในปี 2546 สว่นใหญ่จะดีข้ึน ปตท.ไม่สามารถ

ยืนยนัไดว้า่ บริษัทเหลา่น้ีจะสามารถชาํระคืนเงินใหแ้ก่ ปตท. หรือบริษัทเหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือ

จะไม่ตอ้งการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท.อีก ซ่ึงไม่วา่กรณีใดจะเกิดข้ึนก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษัทในกลุ่มบริษทัใดบริษัทหน่ึงตกเป็นผูผิ้ดนัด 

(Default) ภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงการใหก้ารสนับสนุนจากผูถื้อหุน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบางรายเรียกใหห้น้ีถึงกาํหนดชาํระ

โดยพลนัได ้ (Acceleration) ปตท.ไม่สามารถยืนยนัไดว้า่ ปตท.จะไม่เพิ่มสดัส่วนการลงทุนมากข้ึน หรือเพิ่มสดัส่วนการ

ลงทุนมากกวา่รอ้ยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบรษิัทในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท.เห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะเป็น

ประโยชน์มากกวา่ กรณีท่ี ปตท.ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทย

กาํหนดให ้ปตท.จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษัทในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุม

ดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเงินรวมของ ปตท. 
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1.5 การจดัหาเงินทนุสาํหรบัการดาํเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งย่ิงธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม และการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งิน

ลงทุนสูงอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั การใชเ้งินทุนดงักล่าวอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนการท่ีวางไว ้เน่ืองจาก

หลากหลายปัจจยั เช่น การผนัแปรทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจคาดการณไ์ด ้ การเปลี่ยนแปลงอุปสงคข์องพลงังาน

ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งราคาผลติภณัฑปิ์โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเป็นตน้ ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการก่อหน้ีของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  

• ตน้ทุนเงินกู ้ 

1.6 การพฒันาระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติและโรงแยกกา๊ซธรรมชาติรวมทั้งการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

ของความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาติในอนาคต 

ความสาํเรจ็ของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัคือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ และความสามารถของ ปตท.ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรบัความตอ้งการท่ี

เพิ่มข้ึน การขยายตวัของอุปทานก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น นอกจากน้ัน การขยายตวัของธุรกิจ

ของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ยความสามารถในการขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพื้ นท่ีการใช ้ และ

ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ 

ปตท.มีแผนพฒันาโครงการต่างๆ ตามแผนพฒันาแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 เช่นโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ีสาม (ในทะเลและบนบก) สามารถขนส่งก๊าซฯ เพิ่มข้ึนรวมสูงสุด 1,750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในตน้

ปี 2549 โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดนั ณ สถานีควบคุมก๊าซฯ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) ในปี 2548 ซ่ึงสามารถ

เพิ่มปริมาณการรบัก๊าซฯ จากสหภาพเมียนมารไ์ดถึ้ง 1,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ท่ี

จงัหวดัระยอง ขนาดกาํลงัผลิต 530 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในตน้ปี 2548 และโครงการอื่นๆ เช่น โครงการท่อไทรน้อย-

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา  

การพฒันาโครงการต่างๆ ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงการขอ

อนุมติัจากรฐับาลและการจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงเปิด

โอกาสใหมี้การรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวธีิประชาพิจารณ ์ดงัน้ัน หากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

จากท่ี ปตท.คาดการณไ์ว ้ หรือโครงการต่างๆ ไม่แลว้เสรจ็ตามเวลาท่ีกาํหนด จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่ม

รายไดข้อง ปตท.ในอนาคต และหากโครงการพฒันาต่างๆ ของ ปตท.ล่าชา้ออกไปจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของ ปตท.  

สาํหรบัการบริหารความเสี่ยงจากการพฒันาโครงการน้ัน ปตท. ไดมี้การควบคุมการบริหารโครงการใหแ้ลว้เสร็จ

ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํา่เสมอเพื่อชี้ แจงประเด็นขอ้สงสยั

ต่างๆ รวมทั้งไดจ้ดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการและนําไปยึดถือ

ปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั นอกจากน้ี ปตท. ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานมวลชนสมัพนัธท์าํหน้าท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีสว่นรว่ม

ของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ และทาํการประชาสมัพนัธช์ี้ แจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนในพื้ นท่ี และส่งเสริมใหโ้ครงการเป็นท่ียอมรบัจากประชาชน 
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1.7 ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์อง ปตท. 

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท.และบริษัทในกลุม่เปลี่ยนแปลงข้ึนลงตาม

ตลาดโลก  ท่ีผ่านมา ราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมในตลาดโลกมีความผนัผวนสูงเน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึง

ปัจจยัดงักล่าวน้ี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดบักาํลงัการผลิตและผลผลิตในอุตสาหกรรมทัว่โลก การเปลี่ยนแปลงปัจจยัทาง

เศรษฐกิจทั้งในภูมิภาคและระดบัโลก ราคาและความสามารถในการหาผลิตภณัฑท์ดแทน และการเปลี่ยนแปลงความ

ตอ้งการของลูกคา้ไม่อยูใ่นความควบคุมของ ปตท. ท่ีผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และน้ํามนัดิบในตลาดโลกมี

ความผนัผวนสูงเน่ืองจากหลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ันรวมถึงปัจจยัต่อไปน้ี 

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่ง

ย่ิงภูมิภาคตะวนัออกกลาง รวมทั้งอุปสงคแ์ละอปุทานของก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ คอนดอนเสท และ 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค 

• การกาํหนดและรกัษาระดบัปริมาณการผลิตและราคาของก๊าซธรรมชาติและน้ํามนัดิบโดย Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศท่ีผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ  

• การแข่งขนัโดยเชื้ อเพลิงทดแทน 

• กฎระเบียบของภาครฐัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• สภาพภูมิอากาศ 

• ภาวะเศรษฐกิจโลก 

• การเขา้ซ้ือ/ขายน้ํามนั (Take Position) ในตลาดซ้ือขายล่วงหน้า (NYMEX, IPE) ของ Hedge Funds 

• การเปลี่ยนแปลงปริมาณการกลัน่ของโรงกลัน่ท่ีเกิดจากความผนัผวนของ Refinery Margin 

• การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป (Specification) ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

• อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัโรงกลัน่/แหล่งผลิต 

• สภาวะตลาดเรือขนส่ง 

• ภยัจากการก่อการรา้ย 

• ภยัธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, น้ําท่วม 

แมว้า่ตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งผ่าน (Pass through) ไปใหก้บัลูกคา้

หลกั ซ่ึงไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสตูรราคาในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติได ้แต่หากราคาขายก๊าซ

ธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีสูงเกินไป จะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงได ้ ซ่ึงท่ีผ่านมารวมทั้งในอนาคต ปตท. ได้

มีการกาํหนดค่าสูงสุดของค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้ลุ่ม 

อุตสาหกรรมเพื่อรกัษาฐานลูกคา้ไวแ้ละเพื่อเพิ่มฐานลูกคา้ดว้ย ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สาํหรบัราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง ปตท.ท่ีขายใหก้บัลูกคา้น้ัน ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัราคาก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และ

คอนเดนเสท ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเร็จรปูเสมอไป ดงัน้ัน ปตท. จะไดร้บั

ผลกระทบทั้งจากความผนัผวนของราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและปิโตรเลียมสาํเร็จรูปทางหน่ึง และความผนัผวนของ

ราคาก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ คอนเดนเสท และปิโตรเคมี ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบอีกทางหน่ึง โดยกล่าวไดว้า่ความผนัผวนของ

ราคาก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ และคอนเดนเสท ลว้นอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ 

ปตท. ทั้งสิ้ น 

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดมี้การวเิคราะหข์อ้มูลและบริหารความเสี่ยงของราคาในการซ้ือขายน้ํามนั ผลิตภณัฑปิ์โตร

เคมี และก๊าซธรรมชาติ ผ่านการซ้ือขายตราสารอนุพนัธใ์นตลาดการคา้อนุพนัธ ์ เช่น การป้องกนัความเสี่ยงดว้ยวธีิการทาํ 

Swap Option โดยมี Physical รองรบั เพื่อ Lock in Margin ท่ีแน่นอนในปริมาณท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั Physical ท่ีมี

อยู ่รวมถึงการศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตน้ทุนน้ํามนัในถงั (Inventory Hedging) เป็นตน้ รวมทั้งการวิเคราะห ์
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ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวราคาปิโตรเลียมตลอดจนอุปสงค-์อุปทาน แหล่งจดัหาและแหลง่จดัจาํหน่ายน้ํามนัดิบ น้ํามนั

สาํเรจ็รูป ผลิตภณัฑพ์ิเศษ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เป็นตน้ 

1.8 ภยนัตรายที่อาจเกิดข้ึนไดใ้นเชิงพาณิชยใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต และขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม

สาํเรจ็รูปน้ัน อาจทาํใหเ้กิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ระเบิด น้ํามนัรัว่ไหลปนเป้ือน หลุมขุดเจาะระเบิด ท่อก๊าซ

รัว่ การฟุ้งกระจายของก๊าซอนัตราย และเหตุอนัตรายอื่นท่ีไม่อาจคาดการณไ์ด ้นอกจากน้ี เน่ืองจากอุปกรณเ์ครื่องมือในการ

สาํรวจและผลิตของ ปตท.สผ.สว่นใหญ่ตั้งอยูใ่นทะเล จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากภยนัตรายท่ีเกิดจากการดาํเนินงานในทะเล 

ซ่ึงเหตุภยนัตรายดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมีนัยสาํคญัต่อบุคคล ทรพัยส์ิน สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจ

ของ ปตท. ดงัน้ัน ปตท. จึงใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี่ยงทางดา้นปฏิบติัการ โดยการตรวจสอบและบาํรุงรกัษา

ระบบท่อส่งน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเครื่องจกัรอปุกรณต่์างๆ ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Preventive Maintenance) 

การนําระบบวดัผลการบริหารความปลอดภยั (International Safety Rating System : ISRS) มาประยุกตใ์ช ้และการไดร้บั

การรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001) ในพื้ นท่ีปฏิบติัการของ ปตท.หลายแห่ง รวมทั้ง 

การเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉินและขั้นตอนการจดัการสภาวะวิกฤต เพือ่ป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน

และสภาะวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ี ปตท.ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเสี่ยงสาํหรบัทรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ีบริษทัอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมพึงปฏิบติั แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถ

ครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กประเภท เน่ืองจากไม่มีบริษัทประกนัภยัใดรบัประกนัภยัความเสียหายทุก

ประเภท หรือเน่ืองจากบางครั้งหากซ้ือประกนัภยั ค่าเบี้ ยประกนัภยัสาํหรบัการประกนัภยัความเสียหายน้ันๆ จะสูงมากจนไม่

คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ  

ถึงแมว้า่ ปตท.จะเชื่อวา่บริษัทในกลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไม่สามารถ

ควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรพัยส์ินของบรษิัทต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงบางบริษัท ปตท. 

ตอ้งพึ่งพิงการผลิตสินคา้ของบรษิัทน้ัน ดงัน้ัน หากเกิดความเสียหายในทรพัยส์ินท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเต็มมูลค่าใน

จาํนวนท่ีมีนัยสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูร้บัประกนัภยัมีปัญหาทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งรา้ยแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได ้

1.9 ผลการดาํเนินงานของ ปตท. ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่ับความสามารถในการพฒันาปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. 

ผลการดาํเนินงานโดยรวมของ ปตท.ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของ ปตท.สผ. ซ่ึงผลประกอบการดงักล่าว

ข้ึนอยูก่บัการคน้พบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ และการสาํรวจและพฒันาปริมาณสาํรองเพิ่มเติมจากแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีอยู ่ และ

การเพิ่มสดัส่วนการรว่มทุนแหล่งปิโตรเลียมเดิม โดยในขั้นตอนการดาํเนินงานของ ปตท.สผ. ในระหวา่งการสาํรวจและ

พฒันาแหล่งปิโตรเลียม อาจมีความเสี่ยงดา้นธรณีวิทยาและเทคนิค ซ่ึงทาํใหก้ารขุดเจาะสาํรวจพบปิโตรเลียมในปริมาณท่ีไม่

สามารถพฒันาในเชิงพาณิชยไ์ด ้ 

การสาํรวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม การเขา้ร่วมทุนในโครงการใหม่ หรือการเพิ่มสดัสว่นการรว่มลงทุนใน

โครงการเดิม ปตท.สผ. ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง โดยหากไม่พบแหล่งปิโตรเลียมท่ีสามารถพฒันาได ้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการ

ผลิตของ ปตท.สผ. ซ่ึงในกรณีท่ีแหล่งผลิตใดไดร้บัการดูแลและบาํรุงรกัษาเป็นอยา่งดีแลว้ จะทาํใหมี้อตัราการผลิตสูงข้ึนใน

ระยะยาว ในขณะท่ีปัจจยัท่ีอาจทาํใหก้ารผลิตไม่สามารถทาํไดต้ามปกติน้ันยงัคงมีอยู ่ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละ

กระแสเงินสดของ ปตท.สผ. ดงัน้ัน หาก ปตท.สผ. ไม่สามารถทาํใหป้ริมาณสาํรองปิโตรเลียมเพิ่มข้ึนได ้อาจจะส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท.สผ. และ ปตท.ในท่ีสุด และกระทบความสามารถของ ปตท.ในการจดัหาก๊าซ

ธรรมชาติ  
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ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรฐัอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 69) ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีจะบนัทึกบญัชีเป็น

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ตอ้งมีความเป็นไปไดเ้ชิงพาณิชยด์ว้ย นัน่คือ ถา้มีความตอ้งการก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึนและมีความ

เป็นไปไดท่ี้จะมีสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท.สผ.ก็จะสามารถบนัทึกปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ของแหล่งดงักล่าวได ้ ซ่ึง

ในปี 2546 ปตท.สผ. ไดมี้การลงนามในสญัญาขอ้ตกลงเบื้ องตน้ (Heads of Agreement) ในการขายก๊าซธรรมชาติของ

โครงการอาทิตย ์ ทาํใหส้ามารถบนัทึกปรมิาณสาํรองพสิูจน์แลว้ของโครงการอาทิตยไ์ด ้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อแผนการจดัหาก๊าซ

ธรรมชาติของ ปตท. รวมทั้งผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท.สผ. และ ปตท.ในท่ีสุด 

1.10 ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม จดัทาํโดย ปตท.สผ. 

การประเมินปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปี โดย 

นักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บของ ปตท.สผ. ไดใ้ชว้ิธีการหรือมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบับรษิัทสาํรวจและผลิต

ปิโตรเลียมอื่นๆ และเปิดเผยเป็นขอ้มูลเพิ่มเติมแนบกบังบการเงินของ ปตท.สผ. ซ่ึง ปตท.สผ.จดัทาํข้ึนโดยไม่ไดต้รวจสอบ  

ดงัน้ัน อาจมีความไม่แน่นอนของปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพสิจูน์แลว้และกาํหนดเวลาการลงทุนเพื่อพฒันาและปริมาณการ

ผลิตในอนาคต 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้เป็นการประมาณการข้ึนเท่าน้ัน ดงัน้ันความแม่นยาํในการประมาณการข้ึนอยู่

กบัหลายปัจจยั ดงัน้ี 

• คุณภาพและปริมาณขอ้มูลทางเทคนิค และขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร ์

• ราคาของก๊าซธรรมชาติ และน้ํามนัท่ีใชใ้นการผลิต 

• ความสามารถในการผลิตของหลุมผลิต 

• ความเขา้ใจและการเลือกใชข้อ้มูลทางแหล่งกกัเก็บและขอ้มูลทางธรณีวิทยา 

• ผลกระทบทางดา้นกฎระเบียบของหน่วยงานรฐับาล  

การประมาณคุณค่าทางเศรษฐศาสตรข์องปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้มีความเสี่ยงในการคน้พบเพิ่มเติมและประมาณ

การรายรบัจากแหล่งน้ันๆ นอกจากน้ี การขุดเจาะหลุมเพิ่มเติม การประเมินผล และการผลติจริง ยงัอาจทาํใหต้อ้งมีการ

แกไ้ขประมาณการเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัอีกดว้ย ปรมิาณการผลิตจริง รายได ้ภาษี ค่าใชจ้่ายในการพฒันา และ

ค่าใชจ้่ายดาํเนินการเก่ียวกบัปรมิาณสาํรองอาจแตกต่างไปจากประมาณการมาก ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมีผลกระทบ

ต่อแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติและราคาท่ี ปตท.ตอ้งจ่าย รวมทั้งอาจกระทบกบัผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ. และ ปตท.

อยา่งมีนัยสาํคญั 

1.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนของ ปตท.สผ. ในตา่งประเทศ 

ปตท.สผ. ไดข้ยายฐานการลงทุนดา้นการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศมากข้ึน ทั้งในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิค ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา เพื่อพฒันาศกัยภาพ ปตท.สผ. ใหเ้ป็นบริษัทสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมระดบัสากล 

และเพิ่มปริมาณสาํรองปิโตรเลียมใหก้บัประเทศ รวมทั้งขยายตลาดในต่างประเทศ โดยจดัลาํดบัใหค้วามสาํคญักบัโครงการท่ี

เป็นแหล่งน้ํามนั เพื่อเพิ่มสดัส่วนปริมาณสาํรองน้ํามนัใหสู้งข้ึน ซ่ึงบางโครงการเป็นการลงทุนในประเทศท่ีมีความไม่แน่นอน

ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง และความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามแนวทางการลงทุนในต่างประเทศ

ของ ปตท.สผ.ไดพ้ิจารณาครอบคลุมถึงปัจจยัดงักล่าว และวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยชดเชยความเสี่ยงเหล่าน้ีดว้ย 

รวมทั้งมีการประสานงานกบักระทรวงต่างประเทศเพื่อติดตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ิด 

 

1.12  ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั ในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสรา้ง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ บรษิัทใน
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กลุ่ม ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่น้ํามนัก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม

และความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยในปัจจุบนักฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าวรวมถึงการ

บงัคบัใชใ้นประเทศไทยมีความเขม้งวดน้อยกวา่ในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศท่ีพฒันาแลว้อื่นๆ อยา่งไรก็ตาม หากมี

การตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้มข้ึนใหม่ในอนาคต หรอืการเปลี่ยนแปลงนโยบายวธีิการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะ 

ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทาํใหต้น้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสรา้ง การผลิต การ

ขนส่ง และการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนอยา่งมีนัยสาํคญัได ้ นอกจากน้ี กฎหมายท่ีตราข้ึนใหม่น้ี อาจมีผลต่อการควบคุมการปล่อย 

น้ํามนั ก๊าซธรรมชาติ หรือมลภาวะอื่นๆ สู่อากาศ พื้ นดิน หรือน้ํา ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ันอาจจะทาํให ้ ปตท. 

ตอ้งมีค่าใชจ้า่ยในการกาํจดัมลภาวะดงักล่าว และค่าใชจ้า่ยเหล่าน้ันอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและผลประกอบการ

ของ ปตท. 

นอกจากน้ี การดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโรงแยกก๊าซ 

ธรรมชาติ จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มและไดร้บัความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสรา้งซ่ึง 

โครงการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการยอมรบัจากชุมชนอีกดว้ย จึงอาจมีความเสี่ยงของการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบในรายงาน

ดงักล่าว รวมทั้งการยอมรบัของชุมชนท่ีจะก่อใหเ้กิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด และ

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มรายไดข้อง ปตท.ในอนาคต 

ปตท. ไดมี้การบริหารความเสี่ยงในประเด็นดงักล่าว โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการติดตามและวิเคราะห์

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการอยา่งใกลช้ิด เพื่อนําขอ้มูลมาวางแผน

งานหรือกาํหนดมาตรการต่างๆ รองรบั ซ่ึงเป็นการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมี

การประกาศใช ้

1.13 ความผนัผวนของค่าเงินบาท 

รายไดส้ว่นใหญ่ของ ปตท.จะองิและมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มกบัการเปลี่ยนแปลงค่าเงินในสกุลดอลลาร์

สหรฐั โดยแมว้า่รายไดส้ว่นใหญข่อง ปตท.เป็นเงินบาท แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติและผลิตภณัฑน้ํ์ามนัอา้งอิงกบัราคา

ตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตามค่าเงินบาท 

อยา่งไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจาก margin 

ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทท่ีค่าคงท่ีไว ้ โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น US$ linked ซ่ึงอิงกบัราคาตลาดโลก

เช่นเดียวกบัราคาขาย 

นอกจากน้ันความผนัผวนของค่าเงินบาทจะมีผลกระทบต่อกาํไร/ขาดทุนสุทธิทางบญัชีของ ปตท. เน่ืองจาก ปตท. 

และบรษิัทยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต่้างประเทศคงคา้งอยู ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.และบรษิัทยอ่ยมีเงินกูยื้มและ

หุน้กูต่้างประเทศจาํนวนรวม 557.47 ลา้นเหรียญสหรฐั และ 30,000 ลา้นเยน คิดเป็นรอ้ยละ 18 และรอ้ยละ 9 ของยอด

รวมเงินกูยื้มระยะยาวและหุน้กูท้ั้งหมดตามลาํดบั อีกทั้งบรษิัทร่วมทุนของ ปตท.สว่นใหญ่ก็มีเงินกูต่้างประเทศจาํนวนสูง  

ฉะน้ัน กล่าวไดว้า่ความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของ

รฐับาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได ้

1.14 ทรพัยส์ินบางอย่างของ ปตท. ไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัคดี 

ทรพัยส์ินของ ปตท.ท่ีไดม้าจากการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์ ไม่วา่จะไดม้าก่อนหรือ

หลงัจากการแปรรูปเป็นบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และทรพัยส์ินของ ปตท.ในระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็น

ทรพัยส์ินท่ีไม่อยูใ่นความรบัผิดแห่งการบงัคบัคดี นอกจากน้ี ตามกฎหมายไทยทรพัยส์ินของรฐับาลไม่อาจถูกยึดหรือบงัคบั

คดีไม่วา่ก่อนหรือหลงัมีคาํพิพากษา ดงัน้ัน แมว้า่ผูล้งทุนอาจฟ้องรอ้ง ปตท. เป็นคดีความได ้แต่การชดเชยของผูล้งทุนจะถูก

จาํกดัเน่ืองจากไม่สามารถยึด หรือบงัคบัเอากบัทรพัยส์ินดงักล่าวได ้
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคญั 

2.1.1 ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2521  เพื่อดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม  อยา่งไรก็ตาม

ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน รฐับาลไดเ้ล็งเห็นความจาํเป็นในการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  

คณะรฐัมนตรจีึงมีมติเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษัทเพื่อรองรบัการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุน้ของการ

ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยใหจ้ดัตั้ง บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) โดยใหภ้าครฐัคงสดัสว่นการถือหุน้ใน 

ปตท.ในสดัสว่นไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 51 ให ้ปตท.คงสถานะเป็นบริษัทน้ํามนัแห่งชาติและไดร้บัสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว 

รวมทั้งใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลในดา้นนโยบายของ ปตท. จนกวา่พระราชบญัญติับรรษัทวสิาหกิจ

แห่งชาติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรบัโครงสรา้งหน่วยงานรฐั ปตท.จึงมาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวง

พลงังาน 

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

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

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้แต่เพียงผูเ้ดียว0

/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 และประโยชน์ดงักล่าว สิ้ นสุดลงเม่ือ ปตท.สิ้ นสภาพการเป็น 

รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีงบประมาณ  

ณ 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. มีทุนจดทะเบียน  28,500,000,000  บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,850 ลา้นหุน้ 

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

2.1.2 พฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

ปี 2541 

มิถุนายน : โครงการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร ์ บริเวณบา้นอีต่อง อาํเภอ 

ทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุร ีมายงัโรงไฟฟ้าราชบุร ีท่ีจงัหวดัราชบรุี ระยะทาง 238 กิโลเมตร เพื่อรบัก๊าซ

ธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งยาดานา และเยตากุน สหภาพเมียนมาร ์ดาํเนินการแลว้เสร็จ 

กรกฎาคม : ปตท.ชนะการประมูลการจาํหน่ายน้ํามนัอากาศยานในต่างประเทศใหก้บัสายการบินชั้นนํา 5 สาย ไดแ้ก่ 

การบินไทย คาเธ่ยแ์ปซิฟิก แอรแ์คนาดา ยูไนเต็ดแอรไ์ลน์ และไชน่าแอรไ์ลน์ ณ สนามบินฮ่องกงแห่งใหม่

เป็นครั้งแรก มูลค่ารวมปีละ 700 ลา้นบาท 

กนัยายน : คณะรฐัมนตรมีีมติอนุมติัให ้ปตท.ร่วมทุนกบั Keloil Sendirian Berhad โดย ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

40 เพื่อดาํเนินธุรกิจก๊าซหุงตม้ในประเทศมาเลเซีย 

 

 
/1 ปตท. ไดร้บัยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิใหนํ้าบทบญัญติัตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิัทมหาชนจาํกดัในส่วนท่ี 

เก่ียวกบัสภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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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 ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 เท่ากนั ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กบักลุม่ผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติในพื้ นท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) 

รวมทั้งสญัญาอื่นอีก 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สญัญาผูถื้อหุน้บรษิัทรว่มทุน เพื่อรว่มทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติ สญัญาการใหยื้มคืนก๊าซธรรมชาติ และสญัญาแม่บทการรว่มทุนเพื่อนําก๊าซธรรมชาติจาก 

เจดีเอไปใชป้ระโยชน์ 

ธนัวาคม : คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให ้ ปตท. ดาํเนินการปรบัโครงสรา้งหน้ีบริษัท ไทยออยล ์ จาํกดั  

(“ไทยออยล”์) ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2542 โดยใหเ้พิ่มทุนในไทยออยล ์250 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 เท่ากบัเจา้หน้ีของไทยออยล ์และให ้ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบและ

รบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัจากไทยออยลไ์ม่น้อยกวา่รอ้ยละ 49.99 จนถึงเต็มกาํลงัการผลิตเป็นเวลา 14 ปี 

รวมทั้งใหว้งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 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 หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยและไปยงัชายแดนไทย - มาเลเซีย 

ใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซหุงตม้ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย จากน้ันในเดือน

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

ธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงตม้ทางท่อจากชายแดนไทย - มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ใน

ประเทศมาเลเซียเป็นหลกั 

เมษายน : ปตท. เริ่มเปิดบริการคลงัน้ํามนัสระบรุี เพื่อจดัส่งน้ํามนัไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย

มีความจุของถงัรวมทั้งสิ้ น 70 ลา้นลิตร 

กรกฎาคม : ปตท. ไดติ้ดตั้งหน่วยควบคุมจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติและอุปกรณร์วมก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยอง ส่งผลใหก๊้าซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ และมีค่าความรอ้นคงท่ีเป็นหน่ึงเดียว 

ทาํใหป้ริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติเพิม่จากเดิมไดอ้ีกไม่ตํา่กวา่ 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 : คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมติัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการรบัภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติ 

จากสหภาพเมียนมารใ์นสว่นท่ีไม่ไดร้บัในปีสญัญาน้ันๆ (Take-or-Pay)  ไปก่อนแลว้ค่อยทยอยรบัคืน

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

ก๊าซธรรมชาติแบ่ง รบัภาระรอ้ยละ 11.4  รอ้ยละ 12.8 และรอ้ยละ 75.8  ตามลาํดบั  

สิงหาคม : ปตท. ไดข้ยายคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวของคลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรุี โดย 

ก่อสรา้งถงัก๊าซขนาด 1,000 ตัน จาํนวน 1 ถงั ทาํใหค้ลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะมีความจุเพิ่มข้ึนรวมเป็น 3,000 

ตนั 

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

กฟผ. จะเป็นผูร้บัประกนัการรบัก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่สาํหรบัโรงไฟฟ้าราชบรุี และไดล้งนามในสญัญาซ้ือ

ขายก๊าซธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีกบับรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบุร ีจาํกดั  

พฤศจิกายน : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบรุ-ีวงัน้อย ก่อสรา้งแลว้เสร็จ  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)  

ใหแ้ก่ บทม. เพื่อใชใ้นอาคารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ปตท. และ กฟผ. จะขออนุมติัคณะ 

รฐัมนตรจีดัตั้งบริษัทร่วมทุนเพือ่ดาํเนินโครงการดงักล่าว มูลค่าประมาณ 60 ลา้นเหรียญสหรฐั 

ปี 2544 

กรกฎาคม  : คณะรฐัมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ให ้ ปตท. และ/หรอื บริษัทท่ี ปตท. ถือหุน้มากกวา่ 

รอ้ยละ 50 และ/หรือ บรษิัทท่ี 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. ไดล้งนามในขอ้ตกลงความรว่มมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญา 

ยูโนแคล 1   กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสญัญายูโนแคล 2 และ 3 และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งทานตะวนั/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 โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลดราคาสาํหรบัปริมาณส่วนเพิ่ม โดยเป็นส่วนของสญัญายูโนแคล 1 

จาํนวนประมาณ 207 ลา้นบาท และส่วนของยูโนแคล 2 และ 3 จาํนวนประมาณ 431 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. 

ไดร้บัเงินจากกลุ่มผูข้ายแลว้ และไดม้อบเงินจาํนวนดงักล่าวใหแ้ก่รฐับาล ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายก๊าซ 

ธรรมชาติน้ัน เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ หาก  ปตท. รบัก๊าซธรรมชาติไม่ไดต้ามปรมิาณท่ีตกลง

เพิ่มข้ึนมาน้ัน ปตท. จะตอ้งชาํระเงินดงักล่าวคืนใหแ้ก่กลุ่มผูข้ายดว้ย ในอตัรา 28.3562 บาทต่อหน่ึงพนั- 

ลูกบาศกฟุ์ต ในกรณีของสญัญายูโนแคล 1 และอตัรา 39.1818 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต สาํหรบั

สญัญายูโนแคล 2 และ 3 สาํหรบัปริมาณส่วนท่ีรบัไม่ได ้ ในสว่นสาระสาํคญัของขอ้ตกลงกบักลุม่ผูข้ายก๊าซ
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ธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ ซ่ึง  ปตท. ไดต้กลงรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปรมิาณขั้นตํา่

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  

(โดยการใหเ้ป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติแก่. ปตท.) ในอตัรารอ้ยละ 12 ของราคาก๊าซธรรมชาติตาม

สญัญา สาํหรบัปริมาณก๊าซธรรมชาติของสว่นท่ีเพิ่มท่ีขาดส่ง (Shortfall) ทั้งน้ี ปตท. จะนําสว่นท่ีประหยดั

ไดจ้ากการเจรจาครั้งน้ีไปใชใ้นการลดราคาก๊าซธรรมชาติใหแ้ก่ภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อไป 

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 ์ ถือหุน้คิด

เป็นรอ้ยละ 40 ของทุนชาํระแลว้ใน New Links  

ปี 2545 

กุมภาพนัธ ์ : ปตท. และบรษิัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํกดั ไดมี้การลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซอีเทน และผลิตภณัฑเ์อทิลีน 

จากโครงการเพิ่มผลการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี ของ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํกดั  

ซ่ึงคาดวา่จะเริ่มดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2548 

เมษายน  : วนัท่ี 25 เมษายน 2545 ปตท. และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งเอราวณัไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบั

ท่ี 15 (Fifteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงต่ออายุสญัญาฯเอราวณัออกไปจนหมดอายุสมัปทานใน

เดือนเมษายน 2555 สว่นผูข้ายก๊าซฯจะใหส้่วนลดราคาก๊าซฯรอ้ยละ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2545 

จนถึงเดือนมิถุนายน 2549 และ ส่วนลดราคารอ้ยละ 7 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 จนหมดอายุ

สมัปทาน นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนั ปตท. และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งยูโนแคล 2/3 ไดล้งนามในสญัญา

แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 14 (Fourteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงขยายพื้ นท่ีผลิตก๊าซฯตามสญัญาฯ

ของสญัญาฯยูโนแคล 2/3 ใหค้รอบคลุมถึงแปลง 10A/11A ส่วนผูข้ายก๊าซฯจะใหส้่วนลดราคารอ้ยละ 2 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 จนสญัญาฯหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2553 

กนัยายน : ปตท. ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษัท อมตะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สาํหรบั

การจดัหาก๊าซเพ่ือจาํหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

ตุลาคม : วนัท่ี 29 ตุลาคม 2545 ปตท. และ ผูข้ายก๊าซฯแหล่งเยตากุนไดล้งนามใน Side Letter Agreement ของ

สญัญาเยตากุน ซ่ึงช่วยบรรเทาขอ้ผูกพนั Take-or-Pay ของ ปตท. กล่าวคือ ปตท.  ตกลงรบัก๊าซฯเพิ่มข้ึน

จาก 200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัเป็น 260 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในเดือนตุลาคม 2545 เน่ืองจาก

ประเทศมีความตอ้งการใชก๊้าซฯเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาน้ัน โดยท่ีถา้หากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2545 ปตท.  

ไม่สามารถรบัก๊าซฯส่วนเพิ่มจาํนวน 60 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัได ้ ปตท. สามารถไปรบัในปี 2546 แทน 

โดยไม่คิดเป็นภาระ Take-or-Pay ของปี 2545 นอกจากน้ี ผูข้ายก๊าซฯตกลงเลื่อนกาํหนดการรบั DCQ  

ท่ี 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปจากวนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนกวา่การก่อสรา้ง Compressor  

ท่ี BVW#7 จะแลว้เสร็จ แต่ไม่เกินวนัท่ี 1 มกราคม 2548 และ หากการก่อสรา้ง Compressor ท่ี BVW#7 

ยงัไม่แลว้เสร็จโดยมีสาเหตุจากความลา่ชา้ของการอนุมติั EIA จะสามารถเลื่อนการรบัก๊าซฯท่ี 400 ลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปไดอ้กี 2 เดือน อีกทั้ง มีการเปลี่ยนเง่ือนไขการรบัก๊าซ Make-up จากแบบรายปี

เป็นแบบรายเดือน เพื่อให ้ปตท. สามารถ Make-up ใหห้มดไดเ้ร็วข้ึน สาํหรบัราคาก๊าซฯ ทั้งสองฝ่ายตก
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ลงใหร้าคาก๊าซฯสาํหรบัปริมาณก๊าซฯสว่นท่ีเกินกวา่ 300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในชว่งเดือนเมษายน 

2547 – ธนัวาคม 2550 มีค่าเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาน้ํามนัเตา นอกจากน้ัน ผูข้ายก๊าซฯตกลงใหเ้งิน

ช่วยเหลือในการดดัแปลงโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อใหโ้รงไฟฟ้าราชบรุีสามารถรบัค่าความรอ้นของก๊าซฯได้

สูงข้ึน  กฟผ. ดาํเนินการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าราชบุรีเพื่อใหส้ามารถรบัก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความรอ้นสูงข้ึน

แลว้เสรจ็ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงกบั ปตท. และต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2545 กฟผ.  

ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มราชบุรี ชุดท่ี 3 ใหบ้ริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุี จาํกดั (กฟผ. ไดโ้อนโรง 

ไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมราชบรุ ี ชุดท่ี 1 และ 2 ใหบ้ริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรุี จาํกดั ในวนัท่ี 18 เมษายน 

2545) 

พฤศจิกายน : วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูข้ายก๊าซฯแหล่งทานตะวนัไดล้งนามสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม 

ฉบบัท่ี 2 (Second Amendment) ตามขอ้ตกลงเบื้ องตน้ท่ีไดล้งนามไวเ้ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2544 

ธนัวาคม  : เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2545 ปตท.ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์LPG และ NGL กบับริษัทระยอง

โอเลฟินส ์ (ROC) สาํหรบัผลิตภณัฑ ์ LPG ในชว่งแรกจะเป็นการซ้ือขายแบบ Spot และหลงัจากโรงแยก 

ก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 แลว้เสรจ็ ปริมาณซ้ือขายจะเพิ่มเป็น 48,000 – 240,000 ตนัต่อปี และสาํหรบั 

ผลิตภณัฑ ์NGL มีปริมาณซ้ือขาย 72,000 – 200,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยสญัญาซ้ือขายจะมีอายุถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ปี 2546 

กุมภาพนัธ ์ : ปตท. จดัตั้ง บริษัท ตลิ่งชนั แมนเนจเมน้ท ์ แอนดเ์ซอรว์ิส จาํกดั ซ่ึงไดร้บัการจดทะเบียนจากกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์ 2546 เพื่อดาํเนินธุรกิจรบัจา้งบริหารรา้นคา้

สะดวกซ้ือ 7-Eleven ท่ี ปตท. เป็น Franchisee และรบัจา้งบริหารสถานีบริการ ปตท. ซ่ึงต่อมาในเดือน

มิถุนายน 2546 ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ ์จาํกดั โดยท่ี ปตท. ถือหุน้ (สามญั) 

รอ้ยละ 49 กลุ่มเจรญิโภคภณัฑแ์ละกลุ่มทิพยประกนัภยั ถือหุน้ (บุริมสิทธ์ิ) รอ้ยละ 31 และรอ้ยละ 20 

ตามลาํดบั 

เมษายน : ไดมี้การจดัตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง ปตท., กฟผ. และ กฟน. 

เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็นใหก้บัลูกคา้บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 2546 มีทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ 

กรกฎาคม  : คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให ้ ปตท. และบริษัทท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่

สามารถขอรบัการส่งเสริมการลงทุน และไดร้บัสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนจาก 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเห็นชอบมิใหนํ้าคาํสัง่ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรฐัมนตรีท่ีใช ้

กบัรฐัวสิาหกิจทัว่ไปมาใชบ้งัคบัแก่ ปตท. และบริษัทท่ีจะจดัตั้งข้ึนใหม่ รวมทั้งมิใหนํ้าประกาศ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ีเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุนในสว่นท่ีใช้

พิจารณาโครงการลงทุนท่ีเป็นรฐัวสิาหกิจและกิจการแปรรปูรฐัวิสาหกิจมาใชบ้งัคบักบั ปตท. ดว้ย 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 ปตท. ไดล้งนามสญัญาปรบัราคาขายผลิตภณัฑ ์ Ethane กบับริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) จากเดิมใชร้าคา Net Back จาก Agree Ethylene เป็นราคาอา้งอิงกบั HDPE  

(Film grade) สญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งไพลิน ไดล้งนามในสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติม

ฉบบัท่ี 3 (Third Amendment) โดย ปตท. จะซ้ือก๊าซฯ เพิ่มข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 โดยมีส่วนลด

ราคาก๊าซฯ รอ้ยละ 3 สาํหรบัปริมาณก๊าซฯ ทั้งหมด และหลงัจากการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซฯ เสน้ท่ี 3 แลว้
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เสร็จในตน้ปี 2549 ปริมาณการซ้ือขายก๊าซฯ จะเพิ่มข้ึนอีก โดยมีส่วนลดราคาก๊าซฯ มากข้ึนเป็นรอ้ยละ 5 

สาํหรบัก๊าซฯ ทั้งหมด 

 : เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งทานตะวนัและเบญจมาศ (B8/32) ได ้

ลงนามในสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 (Third Amendment) โดย ปตท.และผูข้ายก๊าซฯ จะขยายระยะเวลา

ในการซ้ือก๊าซฯ สว่นเพิ่มออกไปเป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน จากวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2550 โดยปริมาณก๊าซฯ ส่วนท่ีเกินกวา่ 145 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็น 230 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั จะมีสว่นลดราคารอ้ยละ 12 

  : เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งเอราวณัและยูโนแคล 2&3 ไดล้งนามใน 

Heads of Agreement โดย ปตท.จะซ้ือก๊าซฯ เพิ่มข้ึนจากปริมาณตามสญัญาปัจจบุนั หลงัจากโครงการ 

ก่อสรา้งท่อส่งก๊าซฯ เสน้ท่ี 3 แลว้เสร็จ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งอาทิตยไ์ดล้งนามใน Heads of 

Agreement โดยทางผูผ้ลิตจะส่งก๊าซฯ จาํนวน 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ใหก้บั ปตท. เป็นเวลาอยา่ง

น้อย 20 ปี ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัปริมาณสาํรองก๊าซฯ โดยเริ่มส่งก๊าซฯ ไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมติัและออกบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนสาํหรบัโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 โดยจดัอยูใ่นประเภทกิจการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็น

พิเศษ (กิจการสาธารณูปโภค และบริการพื้ นฐาน) 

  : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบการดาํเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรบัปรุง) ทั้ง 10 โครงการ โดยแบ่งเป็นระยะท่ี 1 จาํนวน 

4 โครงการ และระยะท่ี 2 จาํนวน 6 โครงการ 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการ

จดัจาํหน่ายและการคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2546 ปตท.มีการลงทุนในบริษัทต่างๆ จาํนวนรวม 37 บริษัท ในจาํนวนน้ีมีบรษิัทท่ีมีความเป็นไปไดห้รืออยู่

ระหวา่งการขาย/ถอนตวัหรือเลกิกิจการ จาํนวน 3 บริษัท 

โครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ธุรกิจหลกั 

2.2.1.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่

การสาํรวจและผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการ 

จดัจาํหน่าย  ทั้งน้ี การสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. ดาํเนินการโดยบริษัทยอ่ย คือ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี

มีบทบาทสาํคญัอยา่งย่ิงในการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 

2.2.1.2 ธุรกิจนํา้มนั  

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั โดยครอบคลุมการตลาดคา้ปลีก การตลาดพาณิชย ์ การตลาดต่างประเทศ 

และผูค้า้น้ํามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 
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(2) การคา้สากล (Trading) ไดแ้ก่ การนําเขา้และการส่งออกน้ํามนัดิบ/คอนเดนเสท และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ซ่ึง

รวมถึงวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีดว้ย 

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. ยงัมีการลงทุนในบริษัทท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัน้ํามนัอีกดว้ย 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 

 ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ 

ปตท.  และมีการลงทุนในบริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสายการเงินและบญัชีองคก์ร 
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แผนภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีครบวงจรครอบคลุมตั้งแตธ่รุกิจปิโตรเลียมขั้นตน้ ขั้นกลาง จนถึงขั้นปลายในประเทศ

ไทย

 

โครงสรา้งการดาํเนินธุรกิจของ บมจ. ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ธุรกิจกา๊ซธรรมชาต ิ

    ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่าย  

    ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

    ธุรกิจโรงแยกก๊าซ 

    ธุรกิจสาํรวจและผลิต 

 (ดาํเนินการโดย บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 

ธุรกิจนํ้ามนั 

การคา้สากล (Trading) 

 น้ํามนัดิบ/คอนเดนเสท 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

การจดัจาํหน่าย (Marketing) 

 ตลาดคา้ปลีก  

 ตลาดพาณิชย ์

 ตลาดต่างประเทศ 

 บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม /1 (63.61%) 

 บจ. ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย  

(ประเทศไทย)                              (50.00%) 

 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.  

Bhd.                                       (50.00%) 

 บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ   (49.00%) 

ธุรกิจปิโตรเคมี 

 บมจ. ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั /1        (44.92%) 

 บมจ. อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย)/1   (46.33%) 

 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ/1          (37.99%) 

 บจ. ไทยพาราไซลีน                  (23.48%) 

 บมจ. ปุ๋ยแห่งชาติ/1                 (20.44%)  

 

ธุรกิจการกลัน่ 

 บจ. ไทยออยล ์                 (49.99%) 

 บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง     (36.00%) 

 บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง    (36.00%) 

 บมจ. บางจากปิโตรเลียม/1        (20.01%) 

ธุร
กิจ

ห
ลกั

 
กา

รล
งท

ุน
ใน

บ
ริษ

ัท
ต

่าง
ๆ

 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บมจ. ปตท. 

/1 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อ่ืนๆ 

 บมจ. ไทยลูบ้เบส                  (48.38%) 

 บมจ. ทิพยประกนัภยั/1          (13.33%) 
 บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น              (35.00%) 

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

 PTT Philippines, Inc.                           (100.00%) 

 บจ. ปตท.(กมัพูชา)                             (100.00%) 

 กลุ่ม Subic Bay จาํนวน 4 บริษัท            (50.00%) 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ ์                (49.00%) 

 บจ. ไทยลูบ้เบล็นดิ้ ง                               (48.95%) 

 Vietnam LPG Co., Ltd.                           (45.00%) 

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

 บจ. ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย)                     (35.00%) 

 บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย                              (30.60%) 

 บจ. บริการน้ํามนัอากาศยาน                                      (16.67%) 

 บมจ. บริการเชื้ อเพลงิการบินกรุงเทพ 1/           (7.06%) 

 บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ                                 (2.76%) 

      บริษัทที่อยู่ระหว่างขาย/ถอนตวั/เลกิกิจการ 

 กลุ่ม PetroAsia จาํนวน 4 บริษัท          (15.00-25.00%) 

 บจ. ปตท.มารท์                               (49.00%) 
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โรงแยกก�าซ

ธรรมชาติ

ผู�ประกอบการ

สํ ารวจและผลิต

ป�โตรเลียม

(ปตท.สผ.)

ก�าซธรรมชาติ

การจัดหาน้ํ ามนัดิบ

ระบบท�อส�งก�าซ

ธรรมชาติ

ขั้นต�น ขั้นกลาง

บริษัทป�โตรเคมี

ในกล�ุม

การค�า

การตลาด

และการค�า

การตลาด

และการค�า

ก�าซธรรมชาติ ลูกค�า

ขั้นปลาย
ก �

าซ
ธ
รร

ม
ชา

ต
ิ

น
ํ ้ า

ม
ัน

การจัดหา

ก�าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ�จากโรงแยกก�าซธรรมชาติ

คอนเดนเสทและน้ํ ามนัดิบ

การตลาด

และการค�าการจัดหาป�โตรเลียม

บริษัทโรงกลัน่

น้ํ ามนั

ในกล�ุม

คอนเดนเสท

น้ํ ามนัดิบ

2.3  โครงสรา้งรายไดข้อง ปตท. และบริษัทยอ่ย แบ่งตามสายผลิตภณัฑ ์
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ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย รอ้ยละการถือหุน้ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

  ของบริษัท ลา้นบาท  รอ้ยละ ลา้นบาท  รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ผลิตภณัฑก์า๊ซ บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  119,538.04 31.13 119,334.79 29.19 137,536.60 26.82 

 บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน้ํามนั)-รวมชดเชย LPG  22,152.41 5.77 21,310.38 5.21 24,853.80 4.85 

 ปตท.สผ. /1 21,674.98 5.64 23,341.74 5.71 26,653.20 5.20 

 หกั รายไดค่้าก๊าซ ปตท.สผ.ขายให ้บมจ.ปตท.  (20,682.17) (5.39) (21,662.14) (5.30) (24,230.16) (4.73) 

 หกั  ค่าภาคหลวง  (3,199.08) (0.83) (3,423.65) (0.84) (4,021.07) (0.78) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์า๊ซ   139,484.18 36.33 138,901.12 33.98 160,792.37 31.36 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน้ํามนั)  220,561.82 57.44 224,535.52 54.92 284,351.50 55.46 

 ปตท.สผ. /1 6,506.11 1.69 6,890.68 1.69 8,473.47 1.65 

 หกั รายไดค่้าน้ํามนัดิบ ปตท.สผ.ขายให ้บมจ.ปตท.  (5,569.55) (1.45) (6,532.17) (1.60) (7,869.95) (1.53) 

 PTT Philippines,Inc. 100.00 546.55 0.14 424.34 0.10 442.70 0.09 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. 100.00 2,029.38 0.53 7,003.04 1.71 8,639.63 1.68 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. 100.00   381.23 0.09 474.78 0.09 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   224,074.31 58.36 232,702.64 56.92 294,512.13 57.44 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจน้ํามนั)  14,343.35 3.74 14,906.20 3.65 23,836.40 4.65 

 Thai Olefins Public Co.,Ltd. (TOC) /2   13,242.26 3.24 14,868.08 2.90 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   14,343.35 3.74 28,148.46 6.89 38,704.48 7.55 

4.  อื่นๆ         

      4.1  รายไดอ่ื้นๆ   5,460.10 1.42 6,348.41 1.55 5,103.14 1.00 

4.2 กาํไร(ขาดทุน) จาก 

อตัราแลกเปล่ียน 

  3,013.62 0.78 549.62 0.13 

 

1,334.65 0.26 

รวมรายไดอ้ื่นๆ   8,473.72 2.21 6,898.03 1.69 6,437.79 1.26 
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5.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 

      จากเงินลงทุนฯ 

  (2,399.25) (0.62) 2,162.76 0.53 12,296.40 2.40 

รวมรายได ้   383,976.31 100.00 408,813.01 100.00 512,743.17 100.00 

/1  ปี 2544 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. รอ้ยละ 60.97 

   ปี 2545 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. รอ้ยละ 62.84 

   ปี 2546 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. รอ้ยละ 63.61 

   /2 ปี 2544 ปตท. ไม่ไดร้วม TOC เขา้มาในงบการเงินรวมของ ปตท. 

             ปี 2545 ปตท. รวม TOC เขา้มาในงบการเงินรวมของ ปตท.ในสดัส่วนรอ้ยละ 63.03 

             ปี 2546 ปตท. นาํผลการดาํเนินงานของ TOC ระหวา่งเดือนมกราคม – ตลุาคม 2546 เขา้มาในงบการเงินรวมของ ปตท. ในสดัส่วนรอ้ยละ 63.03 
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3. การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ 

3.1 ธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ 

ณ ปัจจบุนั ปตท.และบรษิัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจรเพียงราย

เดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสาํรวจและผลิต การจดัหา การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซ 

ธรรมชาติ และการจดัจาํหน่าย โดย ปตท.เป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Network) เพียงรายเดียวในประเทศไทย และเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

และดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในของ ปตท. 

และบรษิัทในกลุ่มท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. แบ่งออกเป็น 

4 หน่วยธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่  

(1) หน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รบัผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศเพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ ่

(2) หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รบัผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรกัษา และ

พฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) หน่วยธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รบัผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจุบนั

มีจาํนวนทั้งสิ้ น 4 โรง  

(4) หน่วยธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รบัผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อ

จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเชื่อมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

ไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรม เพื่อจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

ในปี 2546 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซรวม 137,536.6 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการ

จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหก้บัผูบ้ริโภคผ่านหน่วยธุรกิจน้ํามนัอีก 24,853.8 ลา้นบาท (รวมเงินชดเชยกองทุนก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว)  

นอกเหนือจากหน่วยธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ปตท. มีบริษัทในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีมีบทบาทสาํคญัและชว่ย

ส่งเสริมใหก้ลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

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

ปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท.

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. ถือหุน้ใน ปตท.สผ. สดัส่วนรอ้ยละ 63.61 ของทุน

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

(2) บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นการรว่มทุนระหวา่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่ง

ประเทศเบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวลัย ์จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสรา้งระบบท่อยอ่ย เพื่อขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สดัสว่น

รอ้ยละ 49 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

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

ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลาํดบั โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad 

(“Petronas”) บริษัทน้ํามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 เท่ากนั ในทั้งสองบริษัท  ทั้งน้ี 
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บริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ี

ไดจ้ากแหล่งพื้ นท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มา

ใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และขนส่งต่อไปท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ 

และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อไปท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย  ส่วน Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) 

ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

(4) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั เป็นบรษิัทท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั กฟผ. 

และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็นใหก้บัลูกคา้บริเวณ

สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั สดัสว่น

รอ้ยละ 35 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

 

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  
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3.1.1 การจดัหากา๊ซธรรมชาต ิ

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย 

ปตท. เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งสิ้ น 9 ฉบบั แบ่งเป็น

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 7 ฉบบั ไดแ้ก่ สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 (ซ่ึงรวมถึงแหล่งเอราวณั) 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 2-30

/1 สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ 

แหล่งน้ําพอง และแหล่งเจดีเอ1

/2 และสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แหล่งยาดานา 

และแหล่งเยตากุน ในสหภาพเมียนมาร ์ ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสมัปทาน

ก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสดัสว่นการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2544-2546  เป็นดงัน้ี  

 

แหลง่/แปลงสมัปทาน/1 

ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

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

ในประเทศ       

- ยูโนแคล/2 853 37.2 830 33.3 849 32.0 

- บงกช 549 23.9 530 21.3 488 18.4 

- ไพลิน 149 6.5 235 9.4 331 12.5 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 187 8.2 225 9.0 249 9.4 

- น้ําพอง 58 2.5 56 2.2 48 1.8 

รวมการจดัหาในประเทศ 1,796 78.3 1,876 75.2 1,965 74.1 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา 379 16.5 418 16.8 411 15.5 

- เยตากุน 119 5.2 200 8.0 275 10.4 

รวมการจดัหาจากตา่งประเทศ 498 21.7 618 24.8 686 25.9 

รวมการจดัหาทั้งหมด 2,294 100.0 2,494 100.0 2,651 100.0 

ราคาซื้ อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

122.5 120.6 126.5 

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

/1 ไม่รวมการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ เน่ืองจากยงัไม่ไดด้าํเนินการผลติ 

/2 รวมแหล่ง/แปลงสมัปทานภายใตส้ญัญาซื้อก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 และยโูนแคล 2-3 

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

แหล่งฟูนาน จกัรวาล โกมิน สุราษฎร ์ปลาหมึก ตราด และปะการงั 
/2  ปัจจุบนั ยงัไมไ่ดด้าํเนินการผลิต โดยในเดือนตุลาคม 2542 มีการลงนามในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติท่ีผลิตไดจ้ากแปลงเอ 18 ในแหลง่    

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

ไทย-มาเลเซีย (MTJA) และผูข้ายก๊าซธรรมชาติรายท่ีเหลือ โดยในสญัญาไดร้ะบุใหเ้ริม่รบัก๊าซธรรมชาติในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2545  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ริ่ม

ดาํเนินการก่อสรา้ง ความล่าชา้ของโครงการส่วนหน่ึงมสีาเหตุมาจากการรอผลการอนุมติัรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ คาํสัง่ของ 

รฐับาลใหท้บทวนโครงการ และในท่ีสุด ไดม้ีการกาํหนดใหย้า้ยแนวท่อก๊าซฯข้ึนฝั่ง ซึ่ง ปตท. และ เปโตรนาส ไดย้กอา้งความลา่ชา้ดงักล่าว

เป็นเหตุสุดวิสยัตามสญัญา ทั้งน้ี ปตท. และ เปโตรนาส จะเจรจาหาขอ้ยติุกบัผูข้ายก๊าซฯในเรื่องภาระ Take-or-Pay เน่ืองจากความล่าชา้ 

ขา้งตน้ต่อไป 
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เง่ือนไขหลกัของสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหวา่ง ปตท.และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายุสญัญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สญัญา 

ตกลงท่ีจะซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสญัญา เช่น ปากหลุม หรอืจุดส่งมอบอื่นๆ แลว้แต่สญัญากาํหนด

ในปริมาณ คุณภาพ และความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหน้าท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให ้ ปตท.สามารถเรียกรบัก๊าซ 

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

ในขณะท่ี ปตท.จะตอ้งรบัก๊าซธรรมชาติใหไ้ดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่รายวนั (Daily Contracted Quantity หรือ 

DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกวา่ CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาได ้ หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถผลิตและส่งมอบได ้

อยา่งไรก็ตาม หากในปีสญัญาใด ปตท.ไม่สามารถรบัก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํา่ไดค้รบตามท่ีกาํหนดสาํหรบั

ปีสญัญาน้ัน (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท.จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดร้บั (Take-or-

Pay) โดยมีสิทธิรบัก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซ

ธรรมชาติในส่วนน้ันอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท.จะใชส้ิทธิในการรบัก๊าซธรรมชาติสาํหรบัปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ 

ดงักล่าว ปตท.จะตอ้งรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติใหไ้ดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ตามสญัญาสาํหรบัปีน้ันๆ ก่อน  

ในทางกลบักนั กรณีท่ี ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกวา่ปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํา่ของปีสญัญาใดๆ ปตท.จะสามารถนํา

ปริมาณก๊าซธรรมชาติสว่นเกินน้ันแต่ไม่รวมสว่นท่ีเกินกวา่ CDC ตามสญัญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติขั้นตํา่ในปีสญัญาต่อๆ ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินรอ้ยละ 15 หรือรอ้ยละ 20 แลว้แต่สญัญา ของปริมาณซ้ือก๊าซ 

ธรรมชาติขั้นตํา่ในปีสญัญาดงักล่าว โดยสิทธิดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินน้ันๆ จะสิ้ นสุดภายในระยะเวลา 5 ปี 

นับจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  

ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท.ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท.เรียกรบัจาก

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท.จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรบัจริง โดยมีสิทธิ

ไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ 25 สาํหรบัราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนน้ัน หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่

สญัญา ทั้งน้ี เม่ือสิ้ นปีสญัญา ปตท.สามารถนําปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซ 

ธรรมชาติขั้นตํา่รายปีของ ปตท. ได ้

สาํหรบัการรบัก๊าซฯ จากแหล่งยาดานาและเยตากุน เน่ืองจากเกิดความลา่ชา้ในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าราชบุรี ทาํให้

โรงไฟฟ้าราชบุรีไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2541 และการลงนามในสญัญา Ratchaburi Master Gas Sales 

Agreement กบั กฟผ.ล่าชา้ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจากเกิด

ความตกตํา่ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความล่าชา้ในการก่อสรา้งโครงการท่อส่งก๊าซราชบุร-ีวงัน้อย ส่งผลให ้ ปตท.ชาํระค่าก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนตามเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 เป็น

จาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี มติคณะรฐัมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 กาํหนดใหจ้ดัสรรภาระค่าดอกเบี้ ยท่ี

เกิดจากภาระ Take or Pay ใหห้น่วยงานต่างๆร่วมรบัผิดชอบ โดย ปตท.รบัภาระรอ้ยละ 11.4 กฟผ.รบัภาระรอ้ยละ 12.8 

และสว่นท่ีเหลืออกีรอ้ยละ 75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็นผูร้บัภาระ อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งปี 2544 – 2546 ปตท.

สามารถรบัก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ท่ีตอ้งรบั (Make-up) มีผลใหเ้งินจ่าย

ล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 3,587.5 ลา้นบาท ดงัน้ัน ยอดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 32,678.3 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

สาํหรบัราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเริ่มตน้  

(Initial Base Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรบัราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํา่สุด เพื่อคุม้ครองผูซ้ื้อ

และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ โดยสตูรปรบัราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคาน้ํามนัเตากาํมะถนัปาน
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กลางในตลาดสิงคโปร ์อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศ

ไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของสหรฐัอเมริกาสาํหรบัธุรกิจน้ํามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรบัราคาซ้ือขายก๊าซ 

ธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนัไปในแต่ละสญัญา กลา่วคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สญัญา 

ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผ่าน (Pass through) ไปใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึง

เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสญัญาขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหค้วามเสี่ยงของ ปตท.จากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํา่ 

สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสญัญามีขอ้กาํหนดเรื่องเหตุสุดวสิยัซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรอืผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถยกเป็นเหตุในการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาได ้ ซ่ึงเหตุสุดวิสยัท่ีกาํหนดในสญัญาดงักล่าวหมายรวมถึง

เหตุการณใ์ดๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยคู่สญัญาไม่สามารถควบคุมได ้ นอกจากน้ี สญัญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดใหก้รณีท่ี 

ปตท. ไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึนกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุใหลู้กคา้ดงักลา่ว 

ไม่สามารถรบัซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.ได ้ ซ่ึงในการน้ี ปตท.จะอา้งเหตุสุดวิสยัดงักล่าวไดต่้อเม่ือ ปตท.จะตอ้งลดปริมาณ

รบัก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสดัส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 

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 ณ 31 ธนัวาคม 2546 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวม

ประมาณ 2,400 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 1,031 กิโลเมตร และ

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ความยาวประมาณ 1,369 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ/

Distribution Pipeline อีกประมาณ 304 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร ์ ท่ีชายแดนไทย- 

สหภาพเมียนมาร ์ เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ 

ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณร์วมก๊าซธรรมชาติ 

(Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยใหมี้ค่าความรอ้นคงท่ี

เป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  





  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                                                แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

ptttf.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 26 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 เป็นดงัน้ี 

 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 

ความยาวรวม 

 

ขนาดท่อ 

ความสามารถสูงสุดในการส่ง

ก๊าซธรรมชาติ/1 

 

ปีที่เริ่ม 

 

รายละเอียด 

 (กิโลเมตร) (น้ิว) (ลา้น ลบ.ฟุต/วนั) ดาํเนินงาน  

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 765 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ตาํบลมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง 

แหลง่บงกช-เอราวณั (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยที่เชือ่มกบัแท่นเอราวณั 

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 955 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง ตาํบลมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง 

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  

(ท่อสายประธาน) 

104 28 500 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกกา๊ซธรรมชาตริะยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรง 

ไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้

(ท่อสายประธาน) 

57 28 n.a. /2 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ จงัหวดั

สมุทรปราการ 

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

บมจ. ปูนซีเมนตไ์ทย ที่อาํเภอท่าหลวง จงัหวดัสระบุร ี

แหลง่น้ําพอง-โรงไฟฟ้าน้ําพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งน้ําพอง ไปยงัโรงไฟฟ้าน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง 

(ท่อคู่ขนาน) 

105 28 600 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงั

โรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟ้าวงัน้อย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้า 

วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาตจิากชายแตนไทยและสหภาพ 

เมียนมาร-์โรงไฟฟ้าราชบุร ี

238 42 1,100 2541 เป็นระบบท่อจากจดุรบัมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร ์ ที่บา้นอีต่อง 

จงัหวดักาญจนบุรี เพ่ือนําก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไปยงัโรงไฟฟ้า

ราชบุรี จงัหวดัราชบุร ี

ราชบุร-ีวงัน้อย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อทีเ่ชื่อมตอ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบรเิวณสถานีวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ราชบุรีเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงัน้อย (ท่อคู่ขนาน) ที่สถานี 

วดัปริมาณก๊าซธรรมชาติวงัน้อย 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาตเิป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเสน้เท่าน้ัน และขึ้นอยุก่ับองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาต ิ
/2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได ้เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติทัง้ไปและยอ้นกลบั (Reverse Flow)
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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 (ก๊าซหงุตม้) เป็นเชื้ อเพลงิในครวัเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาต ิ เป็นวตัถุดบิสาํหรบัป้อนเขา้โรงกลัน่น้ํามนัเพ่ือผลิตน้ํามนัสาํเรจ็รูป และเป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2546 ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้ น 4 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุด 1,180 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 และ 3 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถแยก

ก๊าซธรรมชาติได ้ 350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และ 350 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั 

และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ตั้งอยูท่ี่อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้

230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี สาํหรบังวดสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 และ 3 

ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นรอ้ยละ 107.63 รอ้ยละ 106.79 และรอ้ยละ 111.36 ตามลาํดบั ซ่ึง

เกินกวา่ความสามารถสูงสุดท่ีไดอ้อกแบบไว ้ สาํหรบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซ

ธรรมชาติคิดเป็นรอ้ยละ 72.99 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจบุนัไม่สามารถรองรบั

ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเต็มท่ีได ้ ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ

ในอนาคตสูงข้ึน โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพิม่การผลติได ้

สดัสว่นของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2544-2546  เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ก๊าซอเีทน (ตนั) 542,549 491,403 536,688 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 245,806 251,481 269,408 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,357,478 1,405,210 1,469,890 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 255,673 263,143 249,305 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)6  

สาํหรบัปริมาณการจาํหน่ายผลติภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในชว่งปี 2544–2546  

เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ก๊าซอเีทน (ตนั) 542,549 491,413 532,671 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 206,489 177,887 206,383 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,396,144 1,475,410 1,738,408/2 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1 (ตนั) 385,978 413,670 418,470 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  
/2 รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 202,660 ตนัเพ่ือนาํมาขายต่อ 
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3.1.4 การจดัจาํหน่ายกา๊ซธรรมชาต ิ

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลติไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิต 

ไฟฟ้ารายเล็กและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Pipeline) และท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 31 ธนัวาคม 2546 จาํนวนลูกคา้อุตสาหกรรม

มีทั้งสิ้ น 177 ราย นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดนํ้าก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑ์

ส่วนหน่ึงจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่ายผ่านหน่วยธุรกิจน้ํามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปรมิาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ 

ปตท.) ในช่วงปี 2544-2546 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

กลุ่มลกูคา้ 

ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

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

1. กฟผ. 1,069 46.7 1,074 43.4 990 37.6 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 360 15.7 486 19.6 662 25.1 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 349 15.2 375 15.2 401 15.2 

4. ลูกคา้อตุสาหกรรม/1 177 7.7 198 8.0 218 8.3 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 336 14.7 342 13.8 364 13.8 

รวม 2,291 100.0 2,475 100.0 2,635 100.0 

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 และก๊าซโซลีนธรรมชาติ เพ่ือจาํหน่ายใหก้ับลูกคา้ต่อไป และผลติภณัฑส่์วนหน่ึงจะจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํา้มันของ ปตท. โดยไม่รวม

ปรมิาณก๊าซโซลีนธรรมชาตทิี่ ไดจ้ากหน่วยควบคมุจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) จาํนวน 15.9 19.0 และ 20.6 ลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2544-2546  ตามลาํดบั 

โดยทัว่ไป โครงสรา้งราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผ่านท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซ 

ธรรมชาติและค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

สาํหรบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายและความเสี่ยงใน 

การดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดน้ันจะมีอตัราแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซ

ธรรมชาติ ปัจจุบนั ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรบั กฟผ. และผูผ้ลติไฟฟ้าอิสระเท่ากบั

รอ้ยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิด

จาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอสิระดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 2.15 บาท/ลา้นบีทียู ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กซ่ึงซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติในปริมาณท่ีตํา่กวา่ลูกคา้สองกลุ่มแรกน้ัน ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัรารอ้ยละ 9.33 ของ

ราคาเฉลี่ยของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รบัซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสมัปทานต่างๆ ทั้งน้ี  

ค่าตอบแทนท่ีคิดจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทียู 
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(2) อตัราค่าผ่านท่อ 

อตัราค่าผ่านท่อประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยสว่นแรกไดแ้ก่ ค่าบรกิารส่วนของตน้ทุนคงท่ี (“Demand Charge”) 

ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ้า่ยคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดใหมี้อตัราผลตอบแทนเงินลงทุนใน

ส่วนทุนของผูถื้อหุน้ (Internal Rate of Return on Equity) สาํหรบัระบบท่อปัจจบุนัเท่ากบัรอ้ยละ 18 และส่วน 

ท่ีสองไดแ้ก่ ค่าบริการสว่นของตน้ทุนผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการใหบ้ริการผนัแปร 

(Variable Cost) ของการใหบ้รกิารขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าผ่านท่อสาํหรบัการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้แต่ละรายน้ันข้ึนอยูก่บัพื้ นท่ี 

การใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• โซน 1 พื้ นท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 

• โซน 2 พื้ นท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 

• โซน 3 พื้ นท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 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. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอสิระจะตอ้งชาํระค่าผ่านท่อในสว่นของ Demand 

Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสญัญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํา่กวา่ปริมาณดงักล่าว 

ก็ตาม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กจะชาํระค่าผ่านท่อในสว่นของ 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 ในปี 2546 อตัราค่าผ่านท่อในส่วนของ Commodity Charge กาํหนดไวเ้ท่ากบั 

0.3418 บาทต่อลา้นบีทียู โดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 

สาํหรบัโครงสรา้งราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสรา้งราคา

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บักลุม่ลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กลา่วคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติ

ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท่้อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็น

การลว่งหน้า (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดใหแ้ข่งขนัไดก้บัราคาเชื้ อเพลิงทดแทน

อื่นๆ คือ น้ํามนัเตา  สว่นราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตาม

สูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็นรายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก สาํหรบัราคาก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกผ่านหน่วยธุรกิจ

น้ํามนัของ ปตท. จะอิงกบัราคาตลาดโลก 
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3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลยีม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัทยอ่ย ไดแ้ก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2546 ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

ทั้งหมดของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่ม ปตท.ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ  ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการ

ใหส้มัปทานของประเทศ น้ันๆ  เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Product Sharing Agreement/Contract หรือ 

Services Agreement โดยปัจจบุนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 

อินโดนีเซีย โอมาน และอยูร่ะหวา่งการขออนุมติัรว่มทุนในประเทศแอลจิเรีย สว่นการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. 

จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมติั

สมัปทาน (Concession)  การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสมัปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนใน

รูปแบบต่างๆท่ีรฐัพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรพัยากรปิโตรเลยีม  โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยูใ่นรูป ค่าภาคหลวง ภาษี

เงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นตน้ 

3.1.5.1 การลงทนุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ 

รวม 21 โครงการ แสดงตามสิทธิถือครองตามสดัสว่นการรว่มทุนในแต่ละโครงการ  เป็นดงัน้ี 

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 (1) รอ้ยละ 20 

โครงการของ ปตท.สผ. อ.  

8. โครงการพีทีทีอีพี 1 รอ้ยละ 100 

9. โครงการยาดานา (แปลง เอ็ม-5, เอ็ม-6)   รอ้ยละ 25.5 

10. โครงการเยตากุน รอ้ยละ 19.3178 

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

12. โครงการบงกช (แปลง บ1ี3/38)(2)  รอ้ยละ 44.4445 

13. โครงการดบัเบิ้ ลยู 7/38 (ดาํเนินเรื่องขอคืนสมัปทาน) รอ้ยละ 15 

14. แปลง แอล 22/43 รอ้ยละ 35 

15. แปลง จี 4/43 รอ้ยละ 15 

16. แปลง จี 9/43 รอ้ยละ 100 

17. โครงการแปลง เอ็ม -7 และ เอม็-9 รอ้ยละ 100 

โครงการของ PTTEP KV  

18. โครงการแปลง บี และ 48/95 รอ้ยละ 8.5 

โครงการของ PTTEP SV  

19. โครงการแปลง 52/97 รอ้ยละ 7 
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โครงการของ PTTEP  HV 

20. โครงการแปลง 9-2 รอ้ยละ 25 

โครงการของ PTTEP  HL 

21. โครงการแปลง 16-1 รอ้ยละ 28.5 

โครงการของ PTTEP  ME 

22. โครงการแปลง 44 รอ้ยละ 100 

 โครงการของ PTTEP AG 

 23.  โครงการแปลง 443เอ และ 416บ ี รอ้ยละ 35 

หมายเหตุ  : (1)   นับเป็นโครงการเดยีวกับโครงการอี 5  แต่ดว้ยมีผูด้าํเนินโครงการคนละราย  การนับสินทรพัยจ์ึงแยกกัน 

       (2)   นับเป็นโครงการบงกช  แต่ดว้ยการถือครองสิทธิสมัปทานเป็นคนละบรษิัทกัน  จึงแยกสินทรพัยอ์อกจากกัน 

- ปตท.สผ.อ. หมายถึง  บรษิัท ปตท.สผ. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกัด 

- PTTEP KV หมายถึง  บรษิัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวยีดนาม จาํกัด 

- PTTEP SV หมายถึง  บรษิัท พีทีทีอีพี เซาทเ์วสต ์เวยีดนาม จาํกัด 

- PTTEP HV  หมายถึง  บรษิัท พีทีทีอีพี ฮอนวู  จาํกัด 

- PTTEP HL หมายถึง  บรษิัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จาํกดั 

- PTTEP ME  หมายถึง  บรษิัท พีทีทีอีพี  มิดเดิ้ลอีส จาํกัด 
-     PTTEP AG หมายถึง บรษิัท พีทีทีอีพี อัลจีเรยี จาํกดั 

การลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ยเป็นการรว่มลงทุนกบับรษิัทสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนําจาํนวน 17 

โครงการและเป็นการลงทุนโดยบริษัทยอ่ยของ ปตท.สผ. แต่เพียงผูเ้ดียวอีก 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการ

แปลง 44 โครงการแปลง เอม็-7 และเอ็ม-9 และโครงการแปลง จี 9/43 ในโครงการลงทุนทั้งหมด ปตท.สผ. เป็น

ผูด้าํเนินการ (Operator) 6 โครงการ คือ โครงการบงกช  โครงการอาทิตย ์  โครงการพีทีทีอีพี 1  โครงการแปลง 44 

โครงการแปลง  เอ็ม-7 และ เอม็-9 และโครงการจี 9/43 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 40 ในบริษัท New Links Energy Resources จาํกดั (New Links) ซ่ึง

เป็นผูถื้อหุน้หลกัในบริษัท PT Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) ซ่ึงเป็นบริษัทสาํรวจและผลิตน้ํามนัดิบและก๊าซ

ธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  New Links มีสดัส่วนการถือหุน้ใน Medco รอ้ยละ 85.51  ดงัน้ัน 

ปตท.สผ. จึงเป็นเจา้ของ Medco ทางออ้ม รอ้ยละ 34.20 และในปี 2546 ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย ไดร้บัเงินปันผลจาก New 

Links เป็นจาํนวน 625 ลา้นบาท  นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร้่วมทุนรอ้ยละ 26 ในบริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจ

ไฟฟ้าดว้ย และในปี 2546 ปตท.สผ.และบริษัทยอ่ย ไดร้บัเงินปันผลจาก บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร ์จาํกดั เป็นจาํนวน 58.45 

ลา้นบาท 

3.1.5.2 ปรมิาณสาํรองปิโตรเลียม 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึงปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวศิวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมิน   

ทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยา และวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อใหไ้ดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน  โดยปริมาณ

สาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของ

แหล่งปิโตรเลียม  

ปตท.สผ.จะไม่ถือวา่ปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพสิูจน์แลว้ จนกวา่จะมีการทาํสญัญาซ้ือ

ขายก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงัน้ัน ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ี จึงไม่รวมปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมท่ีเพิ่งสาํรวจพบในแปลงสาํรวจ บี และ 48/95 แปลงสาํรวจ 52/97 แปลงสาํรวจ 9-2 และแปลงสาํรวจ 16-1 

นอกชายฝ่ังประเทศเวียดนาม เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชย ์ และ ปตท.สผ. อาจปรบัปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมพสิูจน์แลว้เพิ่มข้ึนเม่ือ ปตท.สผ.คาดวา่ปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพิ่มข้ึนสามารถนํามาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้าร
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ดาํเนินงาน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่ ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. 

Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณสาํรองสว่นท่ีเพิ่มข้ึน แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสจูน์แลว้

ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกวา่เน่ืองจากจะปรบัปริมาณสาํรองส่วนเพิ่มต่อเม่ือมีการทาํสญัญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่าน้ัน 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

ส่วนแบ่งท่ีถือหุน้ใน Medco(1) 

510 

258 

61 

519 

249 

58 

614 

268 

55 

Total Worldwide 829 826 937 

หมายเหตุ  : (1)  ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ Medco ไดร้บัการรบัรองจาก Gaffney, Clines & Associates (Consultants) Pte. Ltd. แลว้  

       ณ วนัที่ 1 มกราคม ของปีถดัไป 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. รวมส่วนแบ่งตามสดัส่วนการถือหุน้ใน Medco คิดเป็นก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 

83.8 หรอื 5,230 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  และคิดเป็นน้ํามนัดิบและคอนเดนเสทรอ้ยละ 16.2 หรือ 152 ลา้นบารเ์รล 

นอกจากน้ีส่วนปริมาณสาํรองท่ีคาดวา่จะมีเพิ่มของ ปตท.สผ. (Probable and Possible Reserves) ซ่ึงมีความไม่

แน่นอนสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณสาํรองพิสจูน์แลว้ โดยรวมสว่นแบ่งตามสดัสว่นการถือหุน้ใน Medco ดว้ย คาดวา่จะมี

ประมาณ 1,376 ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

3.1.5.3  ผลการดาํเนินงาน 

(1)  การผลิต 

 โครงการท่ี ปตท.สผ.และบริษัทยอ่ยร่วมลงทุนดงักล่าว  เป็นโครงการท่ีมีการผลติเชิงพาณิชยแ์ลว้ 8 โครงการ 

ประกอบดว้ย โครงการบงกช โครงการไพลิน โครงการเอส 1 โครงการอ ี5 โครงการยูโนแคล 3 โครงการพีทีทีอีพี 1 

โครงการยาดานา และ โครงการเยตากุน  โดยมีอตัราการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในปี 2546 คิดเป็น 44.2 ลา้นบารเ์รล

เทียบเท่าน้ํามนัดิบ หรือประมาณ 120,000 บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ประมาณ 10,000  

บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่ม

การผลิตในโครงการไพลนิ และการเพิ่มสดัส่วนการถือหุน้ในโครงการเยตากุน  โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการ 

ไม่รวมปริมาณการผลิตปิโตรเลยีมจากโครงการ Medco ในช่วงปี 2544-46 เป็นดงัน้ี  

หน่วย  : บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

ปริมาณการผลิต ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

รวมทุกโครงการ 99,000 110,000 120,000 

           (2)  การจดัจาํหน่าย 

ผลิตภณัฑท่ี์ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  ทาํการผลิตเพื่อจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้ํามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ  ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบรษิัทยอ่ย    คิดเป็น

รอ้ยละ 96.95 ของผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ ปตท.สผ. ในรอบปี 2546 (ยกเวน้ก๊าซธรรมชาติจากโครงการ   เอส 1 ซ่ึง  

ปตท.สผ. จาํหน่ายใหก้บั กฟผ.)  สาํหรบัการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว กบั 

ปตท.สผ. อายุสญัญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปรมิาณซ้ือขายขั้นตํา่เป็นรายปี    ส่วนการซ้ือขายน้ํามนัดิบและ 
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คอนเดนเสท จะอิงราคาน้ํามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัน้ํามนัดิบท่ีผลิตได ้ เพื่อใหส้ามารถสะทอ้นมูลค่าของ

ผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด  โดย ปตท. ทาํสญัญาซ้ือขายน้ํามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 

สาํหรบัปี 2546  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมทั้ง 4 ชนิดเฉลี่ย 107,299 บารเ์รล 

ต่อวนั  เพิ่มข้ึนจากปีก่อนรอ้ยละ 5  โดยการจาํหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการขายก๊าซธรรมชาติของโครงการไพลิน   

โครงการเยตากุน และการขายคอนเดนเสทของโครงการไพลิน ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ.และ

บริษัทยอ่ย ไม่รวมการจาํหน่ายปิโตรเลียมจากโครงการ Medco ในชว่งปี 2544-2546 เป็นดงัน้ี 

 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

น้ํามนัดิบ (พนับารเ์รลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 

คอนเดนเสท (พนับารเ์รลต่อวนั) 

        5.9 

    475 

      75.1 

      12.0 

           6.2 

       536 

         74.6 

        13.0 

          6.2 

      555 

        69.1 

        14.7 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์

(บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนั) 

      91,623       101,736       107,299 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉลี่ย 

(เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ) 

      18.68         18.59         20.62 

สาํหรบัน้ํามนัดิบจากสญัญาแบ่งปันผลผลิต Rimau ในประเทศอนิโดนีเซีย  ซ่ึงเป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ของ  

ปตท.สผ. จากการเป็นผูถื้อหุน้ใน Medco  ปตท. เป็นตวัแทนในการจดัจาํหน่ายใหก้บั ปตท.สผ.  โดยในปีท่ีผ่านมา ปตท.   

ไดท้าํสญัญาขายน้ํามนัดิบดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ในลกัษณะของ Term Contract เป็นเวลา 1 ปี  ซ่ึงเป็นวิธีการประกนัตลาดและ

รายไดท่ี้แน่นอนวธีิหน่ึง  ทั้งน้ี ปตท. มีแนวนโยบายจะนําน้ํามน้ดิบซ่ึงเป็นผลประโยชน์จากการลงทุนในต่างประเทศของ 

ปตท.สผ. เขา้มาเสริมความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใหก้บัประเทศไทย โดยการจดัหาในลกัษณะน้ีจะตอ้งคาํนึงถึงคุม้ค่าใน

เชิงเศรษฐศาสตรด์ว้ย 

(3)  การบริหาร 

ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอ้าํนาจหน้าท่ีในการกาํหนด

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ.  ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2546 คณะกรรมการ 

ปตท.สผ. ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน  เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 9 คน นอกจากน้ี  

ผูบ้ริหารของ ปตท. ไดร้บัคดัเลอืกตามระเบียบวา่ดว้ยคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.สผ. ดว้ย 

 

(4)  การเงิน 

       ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในชว่งปี 2544-2546  เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) 

กาํไร (ขาดทุน) 

29,286 

18,391 

10,895 

31,774 

19,720 

12,054 

37,014 

24,986 

12,028 
    

สินทรพัยร์วม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

77,729 

46,618 

31,111 

84,393 

45,938 

38,455 

92,576 

46,902 

45,674 
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(5)  ผลดา้นปฏิบติัการ 

ในรอบปี 2546 ปตท.สผ. สามารถดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีการ

ขยายการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท.  

และ   แผนธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีการดาํเนินการลงทุนท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- การไดร้บัอนุมติัสญัญาสมัปทานปิโตรเลียม ใหเ้ป็นผูร้บัสิทธิในการเป็นผูด้าํเนินการทั้งหมดในแปลงสมัปทาน      

จี 9/43  ซ่ึงเป็นพื้ นท่ีทบัซอ้นไทย-กมัพูชา โดย ปตท.สผ. จะสามารถเขา้ดาํเนินการในพื้ นท่ีสมัปทานไดเ้ม่ือ       

มีการเจรจาตกลงกนัไดแ้ลว้ระหวา่งทั้งสองประเทศ และ เป็นผูร้ว่มทุนในแปลงสมัปทาน จี 4/43 และ แอล 

22/43 

- การเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในโครงการเยตากุน ประเทศสหภาพพม่าจากเดิมรอ้ยละ 14.1667 เป็นรอ้ยละ 

19.3178 

- การเขา้รว่มลงทุน รอ้ยละ 35 กบั บรษิัท Petrovietnam Investment & Development Company (PIDC)  

ในแปลงสาํรวจปิโตรเลียม 433เอ และ 416บี ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศอลัจีเรีย ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งดาํเนินการขออนุมติัรว่มทุนจากรฐับาลแอลจีเรีย 

- การประมูลแปลงสมัปทานและไดร้บัสิทธิเป็นผูด้าํเนินการในสมัปทานแปลงสาํรวจปิโตรเลียม เอ็ม-7 และ 

เอ็ม-9 ในประเทศสหภาพพม่า 

- การเขา้ซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษัทไทยเชลลฯ์  ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินงานและถือสดัส่วนรอ้ยละ 75 ในแปลงสมัปทาน

เอส 1 ซ่ึงรวมถึงการไดร้บัโอนสทิธ์ิทั้งหมดในแปลงสมัปทานหมายเลข แอล 22/43 และ บี 6/27 หรือ 

แหล่งนางนวล  ซ่ึงเป็นแหล่งน้ํามนัดิบในอ่าวไทย เป็นเงินทั้งสิ้ นประมาณ 205 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  ทาํให ้

ปตท.สผ. และ บริษัทยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดและเป็นผูด้าํเนินการในแหล่งน้ํามนัดิบบนบกท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ 

- การลงนามในสญัญาขอ้ตกลงเบื้ องตน้ (Heads of Agreement, HOA) ในสญัญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติใน

โครงการอาทิตย ์กบั ปตท. ในเดือน พฤศจิกายน 2546 และมีกาํหนดลงนามในสญัญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติ (Gas Sales Agreement, GSA) ในเดือนมกราคม 2547 ซ่ึงเป็นการสรา้งความมัน่คงในระบบ

การ 

จดัหาพลงังานของประเทศไทยในระยะยาว 

3.1.5.4  แผนการลงทนุในอนาคต 

ปตท. มีนโยบายให ้ปตท.สผ. ใหค้วามสาํคญัต่อการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั  เพื่อ 

ตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานภายในประเทศ  โดยมุ่งพฒันาโครงการในประเทศไทย  และขยายการลงทุนในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค  อาทิ ในประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย สหภาพพม่า และเวียดนาม เป็นตน้  ในขณะเดียวกนัพิจารณาโอกาส

การลงทุนในภูมิภาคตะวนัออกกลางและอาฟริกา  ซ่ึงมีศกัยภาพปิโตรเลียมสูงและประเทศไทยตอ้งพึ่งพาการนําเขา้จาก 

ภูมิภาคน้ี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากความตอ้งการของ ตลาด เงินลงทุน ผลตอบแทน  โครงการท่ีมี

ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  มีบริษัทร่วมทุนในโครงการท่ีดี  และอยูใ่นประเทศท่ีมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ปตท. มีนโยบายให ้ปตท. หรือ ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองในต่างประเทศ เพื่อแสวงหา

โอกาสการลงทุนในธุรกิจท่ีใหผ้ลลพัธเ์ชิงกลยุทธท่ี์สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บั Value Chain  ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ปตท  

 สาํหรบัในปี 2547  ปตท.สผ. คาดวา่จะไดร้บัสมัปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยเพิ่มอีก จาํนวน 2 แปลง ไดแ้ก่ 

แปลง แอล 53/43 และ แอล 54/43  ซ่ึงเป็นแปลงสมัปทานบนบก  ติดกบัโครงการพีทีทีอีพ ี1  ท่ีมีศกัยภาพเป็นน้ํามนัดิบ 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. มีแผนท่ีจะเริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตยป์ระมาณกลางปี 2549  ในปริมาณวนัละ 330 
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ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เพื่อจดัหาก๊าซธรรมชาติใหก้บั ปตท. ใหมี้ปริมาณเพียงพอรองรบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึน    

ในอนาคตตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 ของ ปตท.  โดย ปตท.สผ. ไดมี้การเตรียมความพรอ้มอยา่งดี

เพื่อใหก้ารดาํเนินการพฒันาโครงการเป็นไปไดต้ามแผน  โดยมุ่งเน้นให ้เกิดการดาํเนินการท่ีมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น 

อาทิ ดา้นการเป็นผูด้าํเนินการบริหารโครงการ  ดา้นเทคนิคสนับสนุน ดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นการจดัสรรและจดัเตรียม

บุคลากร ดา้นการจดัหาเงินทุน เป็นตน้ 

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจกา๊ซธรรมชาต ิ

3.1.6.1 บรษิัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด 

บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษัทรว่มทุนระหวา่ง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่ง

ประเทศเบลเย่ียม และบริษัท ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดาํเนินธุรกิจพฒันา

และก่อสรา้งระบบท่อยอ่ยเพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 

500 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสรา้งระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ 

ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชท่้อเหล็ก และท่อ High Density Polyethylene  (HDPE) ซ่ึงเชื่อมต่อจากระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

มี ปตท. เป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพื่อการก่อสรา้งระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ  

(1)  การจดัหา 

  ปตท.  เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดใหก้บับริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  โดยมีสญัญาซ้ือ

ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพื้ นท่ี  อายุสญัญา 10 ปี  และมีโครงสรา้งราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือ

ก๊าซธรรมชาติ อตัราค่าผ่านท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2)  การจดัจาํหน่าย 

 ในปี 2546 บริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้ นท่ีอุตสาหกรรม 6 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอตุสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั พื้ นท่ีอตุสาหกรรมบริเวณรงัสิต สวนอตุสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสญัญา

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลูกคา้มีอายุสญัญา 5-7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บัเชื้ อเพลิง

ทดแทน คือ น้ํามนัเตา หรือก๊าซหุงตม้  ผลการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

ในชว่งปี 2544-2546 เป็นดงัน้ี 

การจดัจาํหน่าย ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 19.0 21.9 23.4 

จาํนวนลูกคา้ (ราย) 62 66 80 

บริษัท  ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  มีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2547 เฉลี่ยวนัละ  25 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  และในอนาคตมีแผนการขยายระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีก 2 พื้ นท่ี ไดแ้ก่ นิคมอุตสาห-

กรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

นอกจากน้ี บรษิทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ไดเ้พิ่มชอ่งทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  โดยการรว่มทุน

สดัสว่นรอ้ยละ 50 ในบริษัท อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพื่อดาํเนินการก่อสรา้งระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  ในปี 2546 บริษัท 
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อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีลูกคา้รบัก๊าซธรรมชาติแลว้จาํนวน 13 ราย มีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ

เฉลี่ยวนัละ 0.6 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต และมีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2547 เฉลี่ยวนัละ  2.0 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

(3) การบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 คน  ปตท.เป็น

ผูแ้ต่งตั้งจาํนวน 6 คน  รวมประธานกรรมการ  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารของบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ซ่ึงรวมตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป 

 (4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ในช่วงปี 2544-2546 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม 1,183 1,442 1,744 

ค่าใชจ้่ายรวม 1,083 1,211 1,367 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 100 231 377 
    

สินทรพัยร์วม 1,070 1,170 1,294 

หน้ีสินรวม 264 403 357 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 806 767 937 

(5) การเพิ่มสดัส่วนการลงทุน 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2547  ไดมี้มติอนุมติัให ้ ปตท. เพิ่มสดัสว่นการ 

ลงทุนในบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  โดยซ้ือหุน้จากบริษัท Suez-Tractebel S.A. ในสดัส่วนรอ้ยละ 9 หรอื 

คิดเป็นจาํนวน 450,000 หุน้  ภายในวงเงิน 173.20 ลา้นบาท  ซ่ึงจะทาํให ้ ปตท. ถือหุน้ในบรษิัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซ- 

ธรรมชาติ จาํกดั เป็นรอ้ยละ 58  การเพิ่มสดัส่วนการลงทุนของ ปตท. เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจของ บริษัท ปตท. จาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. มีผลประกอบการท่ีดี  มีศกัยภาพในการสรา้งมูลค่าเพิ่ม และ

สามารถสรา้งผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสมให ้ปตท. 

 

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

ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร้่วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั ข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ข้ึนใน

ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดยบริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจ

ใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพื้ นท่ีพฒันารว่มไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ 

เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และส่งไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย  รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดั

สงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากจงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน Trans 

Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อจาก

ชายแดนไทย-มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  บริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 5,442.15 ลา้นบาท และบริษัท Trans Thai-Malaysia(Malaysia) Sdn.Bhd. มีทุน

ชาํระแลว้ 30.63 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนั

ทั้งสองบริษัท 
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 (1) ลกัษณะของโครงการ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี  1 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพื้ นท่ีเจดีเอไปท่ี 

อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 277 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติ

สูงสุดประมาณวนัละ 1,020 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต   

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไปยงั

ชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไป

เชื่อมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ในรฐัเคดาห ์ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 

กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

- ก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรบัก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ต ใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนําข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวปีละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไป

กบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 

กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรฐัปีนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวนัละ 1,166 ตนั 

ระยะท่ี  2 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 28 น้ิว จากแปลงเอ 18 ไปยงัจุดรบัก๊าซธรรมชาติ

ของ ปตท. ในแปลงบี 17 ในพื้ นท่ีเจดีเอ รวมเป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 600 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เชื่อมเขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 โดยคาดวา่จะเริ่มทาํการส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณ

ปี 2551 

- ก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 2 มีขนาดความสามารถรบัก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ต โดยตั้งอยูใ่นพื้ นท่ีเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 เพื่อขยายการใหบ้ริการแยกก๊าซ

ธรรมชาติท่ีนําข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา 

(2) ความกา้วหน้า 

บริษัทไดท้าํสญัญาก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซเม่ือเดือนเมษายน 2546  และสญัญาก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

เม่ือเดือนสิงหาคม 2546  ปัจจบุนักาํลงัดาํเนินการก่อสรา้งโครงการระยะท่ี 1   ซ่ึงบริษัทคาดวา่ท่อส่งก๊าซท่ีสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตจะ

ส่งมอบครบทุกขนาดภายในเดือนมีนาคม 2547   โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลอยูร่ะหวา่งกระบวนการพอกท่อ เพื่อ

ป้องกนัการกดักร่อนและพอกทบัดว้ยคอนกรีตเพื่อถ่วงน้ําหนัก  ส่วนท่อก๊าซบนบกซ่ึงประกอบดว้ยท่อส่งก๊าซธรรมชาติและท่อ

ส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยูร่ะหวา่งกระบวนการเคลือบท่อป้องกนัการกดักร่อน โดยบรษิทัไดเ้ริ่มวางท่อก๊าซในฝ่ังประเทศ

มาเลเซีย ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2546 และมีแผนเริม่ดาํเนินการในฝ่ังประเทศไทยประมาณเดือนมีนาคม 2547  และมีกาํหนด

แลว้เสรจ็สามารถเริ่มรบัก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณตน้ปี 2548  สว่นการก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัทไดจ้ดัซ้ือท่ีดิน

เพื่อก่อสรา้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติประมาณ 945 ไร ่  ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งกระบวนการออกแบบรายละเอียดของโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติและสัง่ซ้ือวสัดุอุปกรณ ์ โดยมีกาํหนดแลว้เสร็จสามารถเริ่มทาํการผลิตไดป้ระมาณตน้ปี 2549 

ในขั้นตอนการก่อสรา้ง  บรษิัทไดยึ้ดถือแนวปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามท่ี

กาํหนดไวใ้นรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  ภายใตก้ารตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ของคณะกรรมการกาํกบั ดูแล และ
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ควบคุมการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการสิ่งแวดลอ้ม  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย และคณะกรรมการกาํกบั  

ดูแล และควบคุมการดาํเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย 

  (3) การบริการ 

  บริษัทจะใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้

 ของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการจดัทาํสญัญา

ใหบ้ริการ (Service Agreement) โดยบริษัทจะเริ่มใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติประมาณตน้ปี 2548 และใหบ้ริการแยกก๊าซ

ธรรมชาติและขนส่งก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ประมาณตน้ปี 2549 

  (4) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ทรานส ์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) 

Sdn. Bhd.  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน  ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง จาํนวน 3 คน  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให ้

ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบรษิัทดว้ย ซ่ึงรวมตาํแหน่งประธานกรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ 

ปตท. และ Petronas จะสลบักนัดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

  (5) การจดัหาเงินกู ้

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2547  ไดอ้นุมติัหลกัการให ้ ปตท. ใหก้าร

สนับสนุนเช่นเดียวกบั Petronas ในการจดัหาเงินกูจ้าํนวนประมาณ 520 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ของบริษัท ทรานส ์ ไทย-

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

Corporate Finance  เน่ืองจากทั้งสองบริษัทมีผูถื้อหุน้ท่ีมีสถานะการเงินท่ีแข็งแรง  เป็นท่ีเชื่อถือของสถาบนัการเงิน จึง

สามารถจดัหาเงินกูท่ี้มีตน้ทุนทางการเงินตํา่และมีอายุเงินกูย้าว 20 ปี  โดยมีเง่ือนไขกาํหนดใหผู้ถื้อหุน้จะตอ้งใหค้วาม

ช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ทั้งสองบรษิัทในรปูเงินกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Loan) ตามสดัส่วนการถือหุน้  ในกรณีท่ี

ทั้งสองบริษัทไม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบี้ ยใหต้ามกาํหนด โดยใหด้อกเบี้ ยในอตัราท่ีตกลงกนั  ซ่ึงทั้ง ปตท. และ 

Petronas  พิจารณาแลว้ยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าว  เน่ืองจากผูถื้อหุน้ทั้งสองเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเอง  และไดมี้การ

กาํหนดโครงสรา้งค่าบริการท่ีจะมีผลทาํใหบ้ริษัทมีผลการดาํเนินงานท่ีดีมีความสามารถในการจ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ละ

ดอกเบี้ ยเงินกูไ้ดต้ลอดอายุสญัญาเงินกู ้  รวมทั้งสามารถใหผ้ลตอบแทนการลงทุนในสว่นของผูถื้อหุน้ (IRROE) ในอตัรา

ประมาณรอ้ยละ 12-15 

3.1.6.3 บรษิัทผลิตไฟฟ้าและนํา้เยน็ จาํกัด 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั เป็นบริษัทท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง ปตท. กบั กฟผ. และ 

กฟน. จดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็น ใหก้บับริษัท 

ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.) และลกูคา้อื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2546 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 ของทุน

ชาํระแลว้ 

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็น สาํหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ผลติไฟฟ้าและน้ําเย็น 

จาํกดั เป็นโครงการท่ีสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

และนําพลงังานความรอ้นท่ีเหลอืมาผลิตไอน้ํา และนําไอน้ําท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม ส่วนไอน้ํา 

ท่ีเหลือนํามาใชป้ระโยชน์ในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชใ้นระบบปรบัอากาศ จึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 
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(1) ลกัษณะของโครงการ 

- ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combine Cycle รวมประมาณ 50 

Megawatt (MW.) และหน่วยผลิตน้ําเย็นแบบ Stream Absorption Chiller (SAC) มีกาํลงัการผลิตน้ําเย็นประมาณ 16,800 

Refrigerant Ton (RT) 

- การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้- 

ลาดกระบงั เขา้สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดวนัละ 25 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

(2) ความกา้วหน้า 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2545 คณะกรรมการ บทม. ไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการตามขอ้เสนอของโครงการ

ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น (Definitive Proposal) ตามท่ีผูร้่วมทุนเสนอ และเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2546 คณะกรรมการ

ผูช้าํนาญการ สาํนักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ในสว่นของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและหน่วยผลิตน้ําเย็นของโครงการ 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2546 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ไดร้บัสมัปทานการประกอบกิจการไฟฟ้าจาก

กรมธุรกิจ 

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ส่วนการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) 

ปัจจุบนั บรษิัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ไดด้าํเนินการจดัจา้งผูร้บัเหมาในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าและหน่วย

ผลิตน้ําเย็น รวมทั้งผูร้บัเหมาก่อสรา้งวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยหน่วยผลิตน้ําเย็นมีกาํหนดเสรจ็ประมาณปลายปี 2547 

และโรงไฟฟ้ามีกาํหนดเสรจ็ประมาณไตรมาส 2 ปี 2548 

(3) การจดัหาเชื้ อเพลิง 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั จะใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ํา ซ่ึง 

ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติใหท้ั้งหมด โดยจะมีสญัญาระยะยาวในการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในระยะแรกจะมี

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติประมาณวนัละ 10 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

(4) การจดัจาํหน่าย 

ในระยะแรก บริษทั ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั จะจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็นใหก้บั บทม. โดยจะมีสญัญา

ระยะยาวในการซ้ือขายไฟฟ้าและน้ําเย็น ซ่ึงมีแผนจะเริ่มจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็นใหก้บั บทม. ประมาณตน้ปี 2548 และใน

อนาคตบรษิัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั มีแผนท่ีจะขยายตลาดเพิ่มโดยจาํหน่ายน้ําเย็นและไอน้ําใหก้บับริษัท การบินไทย 

จาํกดั และอยูร่ะหวา่งการเจรจาจาํหน่ายน้ําเย็นและไอน้ําใหก้บัอาคารอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 

(5) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

จาํนวน 2 คน รวมประธานกรรมการดว้ย นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ดว้ย 
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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 และส่วนท่ี 3 การตลาดต่างประเทศ (International Marketing) เป็นการขายส่งออก 

ผลิตภณัฑข์อง ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บั ปตท. โดยการขายผ่านบริษัทท่ี ปตท.

ไปลงทุน บริษัทรว่มทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษัทน้ํามนัอื่นๆ ในต่างประเทศ ซ่ึงนอกเหนือจากการจดัจาํหน่าย

ใน 3 ส่วนหลกัๆ แลว้ยงัมีการจดัจาํหน่ายน้ํามนัประมงในเขตต่อเน่ือง 12-24 ไมลท์ะเล และการจดั

จาํหน่ายน้ํามนัในทะเลนอกราชอาณาจกัร 

(2) การคา้สากลและการนําเขา้ส่งออกน้ํามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  

(Oil Trading) ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการนําเขา้สง่ออกน้ํามนัและผลิตภณัฑน้ํ์ามนั โดยจดัหา

น้ํามนัดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งภายในประเทศ และแหล่งภายนอกประเทศ เพื่อจาํหน่ายใหก้บั 

โรงกลัน่น้ํามนัและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งคา้น้ํามนัดิบและคอนเดนเสทในตลาดเปิดเพื่อทาํกาํไรจาก

การซ้ือขาย รบัซ้ือน้ํามนัสาํเรจ็รูปจากโรงกลัน่ภายในประเทศและจากแหล่งต่างประเทศ เพื่อจาํหน่ายใน 

ต่างประเทศ รวมถึงการนําเขา้น้ํามนัสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรปูเพื่อการคา้ โดยจาํหน่ายใหก้บัโรงกลัน่ โรงงาน

อุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากน้ียงัดาํเนินธุรกิจการคา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีอีกดว้ย 

 ปตท.มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจน้ํามนัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลัง 

การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และการขายน้ํามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่ง (Reseller) 

โดยขายน้ํามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหแ้ก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 การ

บริหารความเสี่ยงจากการคา้น้ํามนั การจดัหาการขนส่งทางเรือระหวา่งประเทศ  

 นอกจากธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุนแลว้ ปตท.ยงัมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินธุรกิจน้ํามนัทั้งภายในและภายนอกประเทศจาํนวน 21 บริษัท (ดูรายละเอียดในภาพ “โครงสรา้ง

การดําเนินธุรกิจของ บมจ. ปตท.และบริษัทในกลุ่ม” ) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลัก และ

เพื่อส่งเสริมให ้ปตท.สามารถดาํเนินธุรกิจน้ํามนัอยา่งครบวงจรและสามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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ธุรกิจนํ้ามัน

การจัดจําหน่าย

การตลาดค้าปลีก

n สถานีบริการ

n ธุรกิจค้าปลีกเสริม

n อื่นๆ

การตลาดพาณิชย์

n ตลาดรัฐและอุตสาห

กรรม

n ตลาดอากาศยาน

และเรือขนส่ง

n ตลาดก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

การตลาดต่างประเทศ

n ขายนํ้ามันและก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวไปยัง

ต่างประเทศฝ่านบริษัทที่

ปตท.ลงทุนเอง บริษัท

ร่วมทุน และบริษัท

นํ้ามันอื่นๆ

การนําเข้า/ส่งออก/การ
ค้าสากลนํ้ามันดิบ/

คอนเดนเสท

การค้าระหว่างประเทศ

การจัดหาและจัดส่ง

n การจัดหา ขนส่งและจําหน่ายนํ้ามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ผู้ค้า

นํ้ามันมาตรา

7n การจัดหา ขนส่งและรับซื้อนํ้ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นนํ้ามัน

การปฏิบัติการคลัง

การบริหารบริษัทในเครือ

การวิเคราะห์และ บริหารความเสี่ยง

การจัดการขนส่ง

n การบริหารคลังและท่าเรือปิโตรเลียม คลังนํ้ามัน คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว คลังสถานีเติมนํ้ามันอากาศยาน ทั่วประเทศ

n ดูแลบริษัทร่วมทุนที่อยู่ใน กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน

การนําเข้า/ส่งออก/การ
ค้าสากลนํ้ามันสําเร็จรูป

การนําเข้า/ส่งออก/การ
ค้าสากลวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

 

 

แผนภาพแสดงโครงสรา้งธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. 
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3.2.1 ลกัษณะของสินคา้และผลิตภณัฑ ์

สินคา้และผลิตภณัฑข์องธุรกิจน้ํามนัของกลุ่ม ปตท. แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1.1 น้ํามนัดิบ 

3.2.1.2 คอนเดนเสท 

3.2.1.3 ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิง 

3.2.1.4 ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลืน่ 

3.2.1.5 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.1.1 นํา้มนัดิบ 

น้ํามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคารบ์อน คุณภาพของน้ํามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัชนิดของ

อินทรียส์ารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้ นผิวโลก  

ในประเทศไทยมีแหล่งน้ํามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณน้ํามนัดิบท่ีขุดพบและนําข้ึนมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณ

รอ้ยละ 10 ของความตอ้งการน้ํามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศไทย ดงัน้ัน จึงตอ้งนําเขา้น้ํามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่

นําเขา้จากกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง เช่น สหรฐัอาหรบัอมิิเรตส ์ โอมาน อิรกั คูเวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร ์

เป็นตน้ และน้ํามนัดิบจากกลุ่มประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นตน้  

3.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะไดส้่วนท่ีเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิและความดนับรรยากาศท่ีเรียกวา่ 

คอนเดนเสท ซ่ึงจะถูกแยกออกและขนส่งโดยทางเรือ การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทยในปี 2546 มีปริมาณรวมทั้งสิ้ น 

3,349 ลา้นลิตร (23,161 พนับารเ์รล หรือ 63,455 บารเ์รลต่อวนั) เฉลี่ยวนัละ 9.2 ลา้นลติร เพิ่มข้ึนจากปี 2545 รอ้ย

ละ 18  

3.2.1.3 ผลิตภณัฑน์ํา้มนัเชื้อเพลิง 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวา่ ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพจี ี เป็นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนจาํพวกก๊าซ 

โปรเพนและก๊าซบวิเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ หรอืการกลัน่น้ํามนัจาก

โรงกลัน่น้ํามนั จะมีสภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั สว่นมากนําไปใชใ้นงานหุงตม้ในครวัและใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงใน

งานอุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามรอ้นสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง่้ายและสะดวกในการใช้

งาน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนน้ํามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะราคา

ถูกและมีค่าออกเทนสูง ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวใหก้บัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่าย

ใหก้บัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง พ.ศ. 2543 เพื่อจาํหน่ายต่อใหก้บัผูใ้ช ้

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) น้ํามนัเบนซิน (Gasoline) 

น้ํามนัเบนซินเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลงิประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํา่ เหมาะสาํหรบัใชง้านกบั

เครื่องยนตเ์บนซินทุกชนิด น้ํามนัเบนซินไดม้าจากการผสมน้ํามนัเบาท่ีมีชว่งจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัรา

ท่ีเหมาะสม และมีสว่นผสมของสารกนัน็อคและอืน่ๆ เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด สาํหรบัประเทศไทยน้ัน 

น้ํามนัเบนซินแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ น้ํามนัเบนซินไรส้ารตะกัว่ออกเทน 91, ออกเทน 95 และ 

น้ํามนัแก๊สโซฮอล ์
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(3) น้ํามนัก๊าด (Kerosene) 

น้ํามนัก๊าดเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นสว่นใหญ ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงใหค้วาม

สวา่งตามชนบท ใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงสาํหรบัเครื่องยนตท่ี์ออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้หค้วามรอ้นในเตาอบ นําไปเป็น

ส่วนผสมในยาฆ่าแมลง น้ํามนัชกัเงา และสีน้ํามนั เป็นตน้  

(4) น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน (Aviation Fuel) 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีใชส้าํหรบัเครื่องบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เครื่องบินของกองทพัและเครื่องบิน

ฝึกนักบินเป็นน้ํามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเชื้ อเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากลสาํหรบัใชท้ัว่โลก 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

• น้ํามนัเครื่องบินไอพ่นพาณิชย ์(Jet A-1) สาํหรบัใชง้านกบัเครือ่งบินพาณิชยข์องสายการบินทัว่ไป  

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

• น้ํามนัเบนซินเครื่องบินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สาํหรบัใชง้านกบัเครือ่งบินเครื่องยนตล์ูกสูบ 

เช่น เครื่องบินฝึกนักบิน เครือ่งบินเล็กสว่นตวั 

 (5) น้ํามนัดีเซล (Diesel) 

เป็นน้ํามนัท่ีมีจุดเดือดสูงกวา่น้ํามนัก๊าด เหมาะสาํหรบัรถประเภทเครื่องยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ  

รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเครื่องกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนัน้ํามนั

ดีเซลเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีมีปรมิาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 46  แบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

• น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่น้ํามนัโซล่า มีคุณสมบติัเหมาะสาํหรบั

เครื่องยนตท่ี์มีรอบหมุนเร็ว ไดแ้ก่ รถยนต ์รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เป็นตน้ 

• น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ (Low Speed Diesel) หรอืเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่น้ํามนัข้ีโล ้ หรือ Industry Diesel 

Oil(IDO) เหมาะสาํหรบัใชก้บัเครื่องยนตท่ี์มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา้ ใชส้าํหรบังานหนักต่อเน่ือง

โดยมีรอบคงท่ี ไดแ้ก่เรือประมงบางประเภท หรือเครื่องยนตท่ี์ติดตั้งตามโรงงานต่างๆ เครื่องผลิตไฟฟ้า 

เป็นตน้ 

• น้ํามนัดีเซล-ปาลม์(บรสุิทธ์ิ)  เป็นน้ํามนัดีเซลหมุนเร็วผสมน้ํามนัปาลม์บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่า 

น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยกวา่ 

(6) น้ํามนัเตา (Fuel Oil) 

เป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจุดเดือดสูงสุดของน้ํามนัดิบ เป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีหนักและมีจุดเดือดสูง

ท่ีสุด น้ํามนัเตาจดัเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามรอ้นสูง 

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดข้ึนอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา  โดยทัว่ไป 

น้ํามนัเตาใชส้าํหรบัเป็นเชื้ อเพลงิในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรบัประเทศไทย จดัแบ่ง

น้ํามนัเตาออกเป็น 5 ชนิด คือ ชนิดท่ี 1, 2, 3, 4 ตามความหนืด และชนิดท่ี 5 ซ่ึงมีจุดไหลเท (Pour Point) สูง 

3.2.1.4 ผลิตภณัฑน์ํา้มนัหลอ่ลื่ น 

• ปตท.ผลิตและจดัจาํหน่ายน้ํามนัหล่อลื่นท่ีใชก้บัยานพาหนะและอุตสาหกรรมและไดพ้ฒันาผลติภณัฑใ์หม่ทุกปี 

ไดแ้ก่ น้ํามนัหล่อลื่นสาํหรบัเครือ่งยนต ์

• น้ํามนัเกียร ์

• น้ํามนัไฮโดรลิค  

• น้ํามนัเบรค  

• จารบี และ  
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• น้ํามนัหล่อลื่นสาํหรบังานอุตสาหกรรม 

3.2.1.5  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  ไดแ้ก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นตน้ เพื่อเป็นวตัถุดิบสาํหรบัการผลิต

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายต่อไป 

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 2546 ปตท.และบรษิัทยอ่ย (PTT Philippines, Inc., PTT Cambodia Co.,Ltd. และ PTT International Trading 

Pte., Ltd.) มียอดจาํหน่ายน้ํามนัสาํเรจ็รปูในประเทศเป็นจาํนวนรวมทั้งสิ้ น 14,698 ลา้นลติร  หากไม่รวมน้ํามนัเตาท่ี

จาํหน่ายให ้กฟผ. แลว้ ปตท. จะมียอดจาํหน่ายคิดเป็นจาํนวน 13,988 ลา้นลิตร สาํหรบัการจดัจาํหน่ายในประเทศ ปตท. 

มีส่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 31.6  หากไม่รวมน้ํามนัเตาท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ. แลว้ ปตท. จะมีสว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 30.5  

มูลค่าการจดัจาํหน่ายน้ํามนัของ ปตท. ในชว่งปี 2544-2546  

ผลิตภณัฑ/์การจาํหน่าย ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

การจดัจาํหน่าย/การตลาด    

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 11,820 12,642 13,988 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 12,466 13,221 14,698 

ส่วนแบ่งการตลาด (รอ้ยละ) /2    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 29.1 29.0 30.5 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ. 30.4 30.1 31.6 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)    

 ไม่รวมน้ํามนัเตา กฟผ.  117,171 121,886 149,802 

 รวมน้ํามนัเตา กฟผ.  122,657 126,173 155,138 

การสาํรอง (ความจุคลงั)    

 น้ํามนัดิบ น้ํามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,388 1,534 1,550 

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

สถานีบริการ ณ สิ้ นปี /3 (แห่ง) 1,430 1,411 1,389 

รา้นคา้กา๊ซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 992 1,015 1,007 

โรงบรรจุกา๊ซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 105 113 124 

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

นํา้มนัเครื่ อง ยางมะตอย และรวมยอดขายของ PTT Philippines, Inc., PTT Cambodia Co.Ltd. และ PTT International Trading Pte., Ltd.  แต่

ไม่รวมก๊าซปิโตรเลยีมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ไม่รวมผลิตภณัฑน์ํา้มนัเครื่ องและยางมะตอย 
/3 ของ ปตท. และผูแ้ทนจาํหน่าย (รวมสถานีบรกิารก๊าซ จาํนวน 8 แห่ง) 
/4  ของผูแ้ทนจาํหน่าย 
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ในปี 2546 ปตท. ยงัคงมีเป้าหมายในการรกัษาสว่นแบ่งการตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอากาศยาน

และเรือขนส่ง และมุ่งเน้นขยายส่วนแบ่งการตลาดของน้ํามนัหลอ่ลื่น โดยเน้นการสรา้งความมัน่ใจเรื่องคุณภาพน้ํามนั การ

ปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานีบริการน้ํามนัใหท้นัสมยัและสะดวกสบาย การบริการท่ีสรา้งความพึงพอใจต่อลูกคา้มากข้ึนโดย

ขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพื่อดึงดูดลูกคา้ ทั้งน้ี การลงทุนในสถานีบริการจะเน้นเฉพาะท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีท่ีมี

ศกัยภาพทางการคา้เท่าน้ัน รวมถึงการเพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั สาํหรบัในภูมิภาคอินโดจีนเน้นการ

ขายส่ง 

สาํหรบันโยบายการตั้งราคา ปตท.กาํหนดราคาขายใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึงการแข่งขนั ระดบัราคา

น้ํามนัในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลติภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนัในประเทศ 

ปี 2546 และเปรียบเทียบกบัปี 2545 

ผลิตภณัฑ ์ ส่วนแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 

ปี 2546 

ส่วนแบ่งตลาด (รอ้ยละ) 

ปี 2545 

เพ่ิม/(ลด) 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 36.3 34.5 1.8 

น้ํามนัเบนซิน 25.8 23.5 2.3 

น้ํามนัก๊าด 20.7 11.2 9.5 

น้ํามนัเครื่องบินพาณิชย ์(Jet A-1) 26.0 22.3 3.7 

น้ํามนัเครื่องบินทหาร (JP-5, JP-8) 100.0 100.0 - 

น้ํามนัเครื่องบินไอพ่นแบบใบพดั (AVGAS) 100.0 100.0 - 

น้ํามนัดีเซลหมุนเรว็ 27.0 26.2 0.8 

น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ 51.4 50.5 0.9 

น้ํามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให ้กฟผ.) 38.6 37.6 1.0 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลื่น /2 15.6 15.0 0.6 

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม 

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 

29.2 

30.4 

 

27.7 

28.8 

 

1.5 

1.6 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์
/1 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพื่ อนาํไปใชเ้ป็นวตัถดุิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 ไม่รวมนํา้มนัหลอ่ลื่ นพื้นฐาน 

3.2.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลกี (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูร้บัผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

เชื้ อเพลิงและน้ํามนัหล่อลื่นในตลาดคา้ปลีกใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปผ่านเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศ รวมทั้งรบัผิดชอบการ

กาํหนดกลยุทธต์ลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน และ

การบริหารสถานีบริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อลื่น และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกน้ํามนัจะ

ดาํเนินการขายผ่านสถานีบริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว้า่การแข่งขนัเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยคู่แข่ง

จะทวีความรุนแรงข้ึน ปตท.ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัจนข้ึนปีท่ี 11  ทั้งน้ี ในปี 

2546 ปตท.จาํหน่ายน้ํามนัเบนซินและน้ํามนัดีเซลผ่านตลาดคา้ปลีกรวมทั้งสิ้ น 5,731 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 

75.95 ของปริมาณการจาํหน่ายน้ํามนัเบนซินและน้ํามนัดีเซลในประเทศทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีการจดัจาํหน่ายไดผ่้าน

ช่องทางสถานีบริการ ปตท.รวม 1,389 แห่ง คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 7.6 ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบรษิัทผูค้า้น้ํามนั คู่แข่งท่ีสาํคญั

ในดา้นเครือข่ายสถานีบริการน้ํามนัของ ปตท.ไดแ้ก่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั และบริษทัน้ํามนัคาลเท็กซ(์ไทย) จาํกดั  
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ตารางจาํแนกสถานีบริการแบง่ตามผูป้ระกอบการ 

จาํนวนสถานีบริการ ณ 31 ธนัวาคม 2546 

ชื่อผูป้ระกอบการ จาํนวนสถานีบริการ รอ้ยละ 

1.  ปตท. 1,389 7.63 

2. บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,137 6.25 

3. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 668 3.67 

4. บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 658 3.62 

5. บริษัท น้ํามนัคาลเท็กซ ์(ไทย) จาํกดั 482 2.65 

6. บริษัท ภาคใตเ้ชื้ อเพลิง จาํกดั (มหาชน) 235 1.29 

7. บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั 141 0.77 

8. บริษัท สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 134 0.74 

9. บริษัท คูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 118 0.65 

10. บริษัท คอสโมออยล ์จาํกดั 95 0.52 

11. บริษัท น้ํามนัทีพไีอ จาํกดั 72 0.40 

12. บริษัท พี ซี สยามปิโตรเลยีม จาํกดั 23 0.13 

13. บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 3 0.02 

14. ผูค้า้น้ํามนัอิสระ /1 13,043 71.67 

รวมทั้งหมด 18,198 100 

     ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย.์  

      /1 ส่วนใหญ่เป็นสถานีบรกิารในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแ์ต่มีปรมิาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีนอ้ย 

                   สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเอง 

ทั้งหมด โดยการพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2546 ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งสิ้ น 36 สถานี 

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีประสบการณแ์ละสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสญัญาซ้ือขายน้ํามนัขั้นตํา่ตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. 

และใหส้ว่นลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสาํหรบัการซ้ือน้ํามนัในปรมิาณท่ีเกินกวา่ปริมาณขั้นตํา่ท่ีกาํหนด และมี

สญัญาเชา่ทรพัยส์ินจาก ปตท. เพื่อการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยู่

ทั้งสิ้ น 183 สถานี 

(3) สถานีบริการประเภท รว่มลงทุน (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหวา่ง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสดัส่วนในการรว่ม

ลงทุนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2546  ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งสิ้ น 295 สถานี 

(4) สถานีบริการประเภท สหกรณ ์และสวสัดิการราชการและรฐัวสิาหกิจ (Co-operative) 

ปตท. เป็นผูส้นับสนุนในส่วนสิ่งปลูกสรา้งและอุปกรณใ์นส่วนท่ีสหกรณห์รือส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายใหห้น่วยงานน้ันๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพื่อ
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รองรบัผูบ้ริโภคในสว่นของสหกรณ ์ และเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนักงานของหน่วยงานราชการหรือรฐัวสิาหกิจต่างๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งสิ้ น 119 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท 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 2546 ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ั้งสิ้ น 756 สถานี 

ตารางจาํแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

 จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1. COCO 27 1.89 36 2.56 36 2.59 

2. CODO 163 11.40 175 12.40 183 13.17 

3. Joint-Venture 306 21.40 302 21.40 295 21.24 

4. Co-Operative 113 7.90 120 8.50 119 8.57 

5. DODO 821 57.41 778 55.14 756 54.43 

รวม 1,430 100.0 1,411 100.0 1,389 100.0 

 ท่ีมา: ปตท. 

 นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดพ้ัฒนาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกเสริมอื่นๆ ท่ีสนับสนุนธุรกิจการตลาดคา้ปลีก 

น้ํามนั เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการน้ํามนัเพิ่มข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

เพิ่มผลกําไรของบริษัท โดย ปตท. มีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ เช่น รา้นคา้สะดวกซ้ือภายในสถานีบริการ 

(Convenience-Store) บริการลา้งรถอตัโนมติั ศูนยบ์ริการน้ํามนัหล่อลื่น และรา้นกาแฟ (cafe’ Amazon) เป็นตน้ 

นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการใหเ้ป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้ ปตท.มีแผนพฒันาสถานีบริการให้

เกิดภาพลักษณ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เช่น รา้นสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการเป็น 7-Eleven ซ่ึง ณ สิ้ น

เดือนธันวาคม 2546 มีรา้น 7-Eleven ในสถานีบริการรวม 204 แห่ง พรอ้มทั้งใหบ้ริการรูปแบบใหม่ Film Drop Point 

ร่วมกบัเพาเวอรบ์าย ใหบ้ริการรบัลา้งอดัรูปถ่าย 

3.2.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณชิย ์(Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ ซ่ึงรบัผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิงและน้ํามนั 

หล่อลื่นใหก้ลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษัทสายการบิน การเดินเรือขนส่ง หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และกลุ่มลูกคา้ 

ก๊าซหุงตม้ ในปี 2546 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามนัเบนซิน น้ํามนัเตา น้ํามนัเชื้ อเพลิงอากาศยาน น้ํามนั

ดีเซล ผ่านตลาดพาณิชยร์วมทั้งสิ้ นประมาณ 6,429 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 43.74 ของยอดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

น้ํามนัสาํเร็จรูปในประเทศทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มตลาดรฐัและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานราชการ  

จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ ทาํให ้ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน้ํ์ามนัสว่นใหญ่ใหแ้ก่

หน่วยงานของรฐับาล และรฐัวิสาหกิจและสามารถเสริมสรา้งฐานส่วนแบ่งลูกคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ในปี 2546 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งสิ้ นประมาณ 1,313 ลา้นลิตร ใหแ้ก่ลูกคา้ใน

กลุ่มน้ี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวนมากกวา่ 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. จะขายผลติภณัฑอ์า้งอิงตามราคาขายปลีกใน

ประเทศ แต่อาจมีสว่นลดในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก ต่อมาในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ไดมี้มติ

คณะรฐัมนตรใีห ้บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ไดร้บัสิทธิขายน้ํามนัใหห้น่วยงานรฐัได้

เช่นเดียวกนักบั ปตท. ทั้งน้ี กลุม่ตลาดรฐัวสิาหกิจและหน่วยราชการ จดัวา่เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีปริมาณการ

จาํหน่ายสูงสุดในธุรกิจการจดัจาํหน่ายผ่านตลาดพาณิชย ์แต่ลกูคา้ในกลุ่มน้ีจะมีระยะเวลาการเรียกเก็บ

เงินนานกวา่ลูกคา้กลุ่มอื่น ปตท.จึงเขา้ไปดูแลและอาํนวยความสะดวกในดา้นการบริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ี

มากข้ึน เพื่อรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีไวต้ลอดไป  

• ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ชื้ อเพลิงท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ น้ํามนัเตา ก๊าซหุงตม้ น้ํามนัดีเซล ยาง

มะตอย และผลิตภณัฑห์ล่อลืน่โดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ เช่น ผูป้ระกอบ 

กิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและ

ขนส่ง และผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. มีลูกคา้ใน

กลุ่มน้ีรวมทั้งประเทศจาํนวนมากกวา่ 1,400 ราย ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัท่ีจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้กลุม่น้ีโดยมาก

เป็นน้ํามนัเตา และน้ํามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในปี 2546 ปตท. ขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัใหแ้ก่ 

ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,878 ลา้นลิตร โดยมีสว่นแบ่งตลาดเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นรอ้ยละ 37 ในภาค 

อุตสาหกรรม แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัใหก้บัลูกคา้โดยทัว่ไป  ปตท. จะ

ลงทุนสรา้งอุปกรณใ์นการเก็บสาํรองเชื้ อเพลิงหรือสิ่งอาํนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อใหบ้ริการแก่ลูกคา้ราย

น้ันๆ รวมทั้งใหก้ารบริการแนะนําการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั สาํหรบัราคาขายจะใชร้าคาท่ี

อา้งอิงจากราคาขายปลีกในประเทศ ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ี ยงัมีโอกาสในการทาํตลาดอีกมาก จึงตอ้งเพิ่ม

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ เพื่อรองรบัการขยายตลาดในผลิตภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ยางมะตอย น้ํามนัหล่อลื่น 

พื้ นฐาน (Base Oil) และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

(2) กลุ่มตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  

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

ยอมรบัจากสายการบินระหวา่งประเทศกวา่ 40 ราย รวมถึงบริษัทการบินไทย นอกเหนือจากการจาํหน่ายน้ํามนั

ท่ีท่าอากาศยานกรุงเทพแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและใหบ้รกิารเติมน้ํามนัอากาศยานผูเ้ดียวในท่า

อากาศยานภูมิภาคทัว่ประเทศไทย  ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดในการจาํหน่ายน้ํามนัอากาศยานประมาณรอ้ยละ 

28.1 โดยในปี 2546 ปตท. ไดข้ายน้ํามันอากาศยานใหแ้ก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 1,437 ลา้นลิตร นอกจากน้ี 

ปตท.ยงัไดข้ยายการใหบ้ริการจาํหน่ายน้ํามนัใหก้บัท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพูชา 

และยังเป็นผูจ้ัดจําหน่ายน้ํามันอื่นๆ เช่น น้ํามันดีเซลหมุนชา้ และน้ํามันเตา สําหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศและเรือรบต่างๆ ท่ีเป็นลูกคา้อยูป่ระมาณ 100 ราย ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลยีมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูนํ้าในตลาดก๊าซปิโตรเลียม

เหลวและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2546 โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งสิ้ น 1,126 ลา้นลิตร หรอื 
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596,860 เมตริกตนั ปตท.มีคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

7 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีความจุรวมประมาณ 75,500 เมตริกตนั และมีรา้นคา้ท่ีเป็น

ตวัแทนจาํหน่ายก๊าซหุงตม้ 1,007 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 124 แห่ง อีกดว้ย 

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”) ซ่ึงบริหารโดยกระทรวงพลงังาน เป็นเครื่องมือในการรกัษาระดบัราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึง

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน ปตท. จะไดร้บัชดเชยจากเงินกองทุนฯ ในกรณีท่ีราคา 

ณ โรงแยกก๊าซสูงข้ึนตามราคาตลาดโลกและมีผลทาํใหผ้ลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าโรงกลัน่สูงกวา่

ราคาขายส่งท่ีรฐับาลกาํหนด ในทางกลบักนั กรณีท่ีราคา ณ โรงแยกก๊าซตํา่ลงตามราคาในตลาดโลกและมีผลทาํ

ใหผ้ลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหน้าโรงกลัน่ตํา่กวา่ราคาขายส่งท่ีรฐับาลกาํหนด ปตท. จะตอ้งส่งเงินเขา้

กองทุนฯ ซ่ึงปัจจุบนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 สาํนักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดก้าํหนดให ้

กองทุนฯ จ่ายเงินชดเชยเพื่อรกัษาระดบัราคา โดยกาํหนดใหจ้า่ยชดเชยในอตัรา 2.6191 บาทต่อกิโลกรมั ทาํให้

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิงมียอดคา้งชาํระค่าชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อ ปตท. จาํนวนทั้งสิ้ น 2,730 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเห็นชอบขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียม

เหลวและเงินกองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง โดยใหก้องทุนน้ํามนัเข้ือเพลิงจ่ายดอกเบี้ ยใหแ้ก่เจา้หน้ีในกรณีท่ีกองทุนไม่

สามารถชาํระเงินกองทุนคา้งชาํระขั้นตํา่ในแต่ละไตรมาส 

รฐับาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน เพื่อ

นําไปสู่การใชร้ะบบลอยตวัเต็มท่ีโดยสมบูรณเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ี 

มอบหมายให ้สนพ. กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์รบัไปดาํเนินการรว่มกนัเพื่อยกเลิกการควบคุมราคา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงรฐับาลก็ไดมี้การประกาศปรบัเพิ่มราคาขายปลีก เพื่อใหส้ะทอ้นถึงตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 2 ครั้ง 

ในปี 2546 จนในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2546 ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยูท่ี่ระดบั 15.81 บาทต่อกิโลกรมั 

3.2.2.3 การจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดตา่งประเทศ (International Marketing) 

 เป็นการดาํเนินการเพื่อขยายตลาดผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย 

อีกทั้งประเทศไทยอยูใ่นสภาวะอปุทานมากกวา่อุปสงค ์ ทาํให ้ ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู 

และก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส ์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม กมัพูชา  

มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร ์ ลาว และจีน ในลกัษณะของการขายผ่านบรษิัทท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือรว่มทุนในต่างประเทศ 

รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษัทน้ํามนัในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณท์างเศรษฐกิจและ 
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การเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีผลให ้ปตท. พิจารณาปรบัเปลี่ยนกลยุทธแ์ละนโยบายการ

ลงทุนในบางประเทศเพื่อใหเ้หมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนอยูเ่สมอ  

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. และบริษัทในเครือใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัและทาํกาํไรและเพื่อพฒันาความสามารถในการทาํกาํไรจากการคา้ 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและ ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ  เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนําเขา้น้ํามนัสาํเรจ็รปูมาโดยตลอด 

ปตท. จึงมีความคุน้เคยกบัธุรกรรมประเภทนําเขา้ (OUT-IN Trading) แต่หลงัจากการเปิดดาํเนินการของ โรงกลัน่น้ํามนั

ระยอง และ สตารปิ์โตรเลียมรีไฟน์น่ิง ทาํใหรู้ปแบบธุรกรรมเปลี่ยนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่ง

น้ํามนัสาํเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการในประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ 

(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 โดย ปตท. จะซ้ือน้ํามนัดิบในประเทศบางสว่นจากผูไ้ดร้บั

สมัปทานต่างๆ และจาํหน่ายน้ํามนัดิบดงักล่าวทั้งหมดใหก้บัโรงกลัน่น้ํามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่าง

ราคา (Margin) ซ่ึงในปี 2546 ปตท.มีการจดัหาน้ํามนัดิบจากแหล่งในประเทศ 30,138 บารเ์รลต่อวนั 

(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)์  
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คิดเป็นสดัสว่นประมาณ รอ้ยละ 50 ของกาํลงัการกลัน่ (Refinery Production Capacity) ของโรงกลัน่ไทยออยล ์

ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกวา่สดัส่วนการถือหุน้ ข้ึนกบัราคาท่ี ปตท.ขาย นอกจากน้ัน ยงัจดัหาใหบ้ริษัท  

บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่บางจาก) ดว้ย 

ในปี 2546 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบใหแ้ก่โรงกลัน่น้ํามนัทั้ง 4 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุน้อยูคิ่ดเป็นปริมาณ

ทั้งสิ้ นเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 35 ของปริมาณความตอ้งการน้ํามนัดิบเพื่อการกลัน่ของโรงกลัน่น้ํามนัทั้ง 4 แห่ง อีก

ทั้ง ปตท.ยงัทาํหน้าท่ีเป็น Marketing Arm ใหก้บั บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  

(ปตท.สผ.) สาํหรบัน้ํามนัดิบในต่างประเทศท่ี ปตท.สผ.เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรบัราคาขายใหโ้รงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกกาํไร (Margin) ซ่ึงจะเป็นไป

ตามกลไกตลาด 

การนาํเขา้และการทาํการคา้นํ้ามนัดิบระหว่างประเทศของ ปตท. 

หน่วย : พนับารเ์รล 

ชนิดน้ํามนัดิบ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

 ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

แหล่งตะวนัออกไกล       

มาเลเซีย 575 0.7 1,215 1.7 2,182 2.8 

อินโดนีเซีย 0 0 2,335 3.3 4,452 5.8 

บรูไน, เวียดนาม, จีน, พม่า 1,960 2.4 1,066 1.5 0 0 

รวมแหล่งตะวนัออกไกล 2,535 3.1 4,616 6.5 6,634 8.6 

แหล่งตะวนัออกกลางและอาฟริกา

ตะวนัตก 

      

โอมาน 13,717 16.8 10,929 15.4 7,433 9.7 

อิหร่าน 0 0 0 0 0 0 

สหรฐัอาหรบัอิมเิรตส ์ 42,828 52.4 31,160 51.0 39,250 51.0 

ซาอุดิอาระเบีย 4,938 6.0 0 0 7,161 9.3 

การต์า้ 1,571 1.9 0 0 1,648 2.1 

เยเมน 1,788 2.2 12,023 17.0 13,358 17.4 

ดูไบ 0 0 0 0 1,432 1.9 

คูเวต 9,403 11.5 0 0 0 0 

อาฟริกาตะวนัตก 5,020 6.1 7,105 10.0 0 0 

รวมแหล่งตะวนัออกกลางและอาฟริกา

ตะวนัตก 

79,265 96.9 66,217 93.5 70,282 91.4 

รวมทั้งสิ้ น 81,800 100 70,833 100 76,916 100 

ท่ีมา : ปตท. 

* รวมปริมาณการทาํการคา้น้ํามนัดิบระหว่างประเทศ 4,282 พนับารเ์รล 

(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 ์

ตอ้งการมีปริมาณลดลง ปรมิาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายใหแ้ก่โรงกลัน่ 

น้ํามนัในประเทศ โดยปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยล ์ 
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3.2.3.2 ธุรกิจการคา้ผลติภณัทน์ํา้มนัสาํเรจ็รูป (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา ส่งออก และทาํการคา้ระหวา่งประเทศสาํหรบัผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู น้ํามนัก่ึงสาํเร็จรูป ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว และผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ใหก้บักลุ่มธุรกิจ บริษัทในเครือ และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหห์าโอกาส

ในการทาํการคา้ การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํามนัสาํเร็จรปูทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท.มีสญัญารบั

ซ้ือน้ํามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ในประเทศ 4 โรงท่ี ปตท.ถือหุน้อยู ่ ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์ โรงกลัน่ระยอง โรงกลัน่สตาร ์

และโรงกลัน่บางจาก โดยมีขอ้ผูกมดัเรื่องปริมาณรบัซ้ือขั้นตํา่เฉพาะในสญัญาท่ีทาํกบั โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ระยอง และ

โรงกลัน่สตาร ์เท่าน้ัน 

 ปัจจุบนั ปตท.มีช่องทางการส่งออก 2 ช่องทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคา้น้ํามนัโลก (Open 

Market)  โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดร้บักาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ในปี 2546 ปตท.ทาํการคา้ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งสิ้ น  4,663 ลา้นลิตร 

3.2.3.3 ธุรกิจการคา้ผลติภณัทปิ์โตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบสาํหรบัโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และดาํเนินการคา้ (Trading) และ 

การตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ (By-Products) จากโรงงาน 

ปิโตรเคมี โดยครอบคลุมตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการดาํเนินการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural 

Gasoline) เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอตุสาหกรรมน้ํามนั 

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทอะโรเมติกส ์ ไดแ้ก่ เบนซีน โทลูอีน และพาราไซลีน โดย 

ปตท. เป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส ์ และใหบ้ริษัทอะโรเมติกสเ์ป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรง

ใหแ้ก่ลูกคา้ ดงัน้ัน ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ข้ึนกบัประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละผูซ้ื้อ โดย ปตท.จะไดร้บัค่าธรรมเนียมในการทาํการตลาดเฉลี่ยในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า

ผลิตภณัฑ ์

ปิโตรเคมีท่ีจาํหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปี 2546 ปตท. ทาํการคา้ผลติภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งสิ้ น  23,559 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 

3.2.4.1 การบรหิารและปฏิบติัการคลงั (Terminal Operations) 

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสาํรอง รบัจา่ย บรรจุผลิตภณัฑน้ํ์ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ 

(LPG) ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเก็บสาํรองรบัจ่าย และบรรจุผลิตภณัฑ ์ เพื่อการจ่ายโอนระหวา่งคลงัและจาํหน่าย

ใหลู้กคา้ทั้งทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมน้ํามนัอากาศยานจาํนวน 16 แห่ง คลงัปิโตรเลียม คลงั

น้ํามนั และ คลงัก๊าซ รวม 22 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพื่อใหบ้ริการลูกคา้และสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจน้ํามนัของ 

ปตท. ปตท.ไดพ้ฒันาคลงัปิโตรเลียมศรีราชาใหเ้ป็นคลงัปลอดอากร เพื่อการกกัเก็บและส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และได้

เริ่มพฒันาคลงัปิโตรเลียมศรีราชาใหเ้ป็นคลงัสรรพสามิตและคลงัสินคา้ปลอดอากร เพื่อส่งเสริมธุรกิจการนําเขา้และส่งออก

และเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมโดยใหเ้ช่าคลงัเก็บน้ํามนัเพื่อการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีคลงั
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ปิโตรเลียมศรรีาชายงัเป็นแหล่งสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจน้ํามนัเชื้ อเพลิงสาํหรบัเติมเรือเดินสมุทร เพื่อรองรบัการขยายตวั

ของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเติมน้ํามนัเชื้ อเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหน่ึงของภูมิภาค

เอเซีย 

คลงัปิโตรเลียมศรรีาชา ประกอบดว้ยพื้ นท่ี 2 สว่น ไดแ้ก่ คลงัน้ํามนัศรรีาชาและคลงัก๊าซเขาบอ่ยามีปริมาณความจุ

รวม 890 ลา้นลิตร มีท่าเทียบเรือจาํนวน 7 ท่า สามารถรบัเรอืเดินสมุทรไดต้ั้งแต่ขนาด 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  

ปตท.สผ. 

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) บริษัท เวลิดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษัท อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั เป็นตน้ ทั้งน้ีการขายใหแ้ก่ผูค้า้มาตรา 7 จะขายเม่ือ ปตท. มีอุปทานสว่นเกินท่ีเหลือ

จากการขายผ่านช่องทางต่างๆ แลว้ โดยในปี 2546 ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหแ้ก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็น

มูลค่า 15,588 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.05 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

3.2.4.3 การบรหิารความเสี่ ยงจากการคา้นํา้มนั (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จดัตั้งสายงานบริหารความเสี่ยง รบัผิดชอบการวิเคราะหแ์ละบริหารความเสีย่งของราคาในการซ้ือขายน้ํามนั 

และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ผ่านการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เช่น การป้องกนัความเสี่ยงดว้ยวิธีการทํา 

Swap Option รวมถึงการศึกษาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตน้ทุนน้ํามนัในถงั (Inventory Hedging) เป็นตน้  

 นอกจากน้ี สายงานบริหารความเสี่ยงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลกของ 

ปตท. โดยวิเคราะห์ ศึกษา ติดตามความเคลื่อนไหวราคาปิโตรเลียมตลอดจน อุปสงค์-อุปทาน แหล่งจัดหาและแหล่งจัด

จาํหน่ายน้ํามนัดิบ น้ํามนัสาํเร็จรูป ผลิตภณัฑพ์ิเศษ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เป็นตน้  

3.2.4.4 การจดัหาการขนส่งทางเรอืระหวา่งประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมธุรกิจการคา้สากล และการนําเขา้ส่งออกน้ํามนั โดย

การจัดหาเรือขนส่งใหห้น่วยงานภายใน และบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขนัและดําเนินธุรกิจแบบ

ครบวงจร   
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3.2.5 โครงสรา้งรายไดข้องธรุกิจนํ้ามนั  

ภาพรวมของธุรกิจน้ํามนัของ ปตท. ในปี 2546 มียอดจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่า

ทั้งสิ้ น 346,187 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคา่ของธุรกิจการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลแยกตามผลติภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนั/1 

 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2544 (ปรบัปรุงใหม)่ ปี 2545 ปี 2546 

 มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

17,246 

 

2,468 18,051 2,724 

 

21,109 

 

2,876 

- น้ํามนัเบนซิน 23,332 1,796 24,352 1,899 30,148 2,111 

- น้ํามนัก๊าด 101 7 93 7 107 7 

- น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน 13,585 1,456 11,173 1,327 14,080 1,454 

- น้ํามนัดีเซล 52,082 4,487 54,539 4,892 66,293 5,435 

- น้ํามนัเตา 13,654 2,079 15,037 2,159 18,455 2,416 

- อ่ืนๆ /2 2,657 173 2,928 213 4,946 399 

รวมมูลค่าการจดัจาํหน่าย 122,657 12,466 126,173 13,221 155,138 14,698 

มูลค่าการคา้สากล       

- น้ํามนัดิบ /3 72,893 10,814 79,712 12,031 102,595 13,815 

- คอนเดนเสท 16,257 2,297 16,107 2,390 26,070 3,372 

- น้ํามนัสาํเรจ็รูป  32,873 4,516 31,561 4,356 38,548 4,663 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 14,974 1,396 15,025 1,361 23,836 1,709 

รวมมูลค่าการคา้สากล /4 136,997 19,023 142,405 20,138 191,049 23,559 

รวมทั้งหมด 259,654 31,489 268,578 33,359 346,187 38,257 

ท่ีมา: ปตท. 
/1  รวมมูลค่าการจาํหน่ายของ PTT Philippines, Inc.  PTT Cambodia Co.,Ltd. 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 2544 

(ปรบัปรุงใหม)่ 

ปี 2545 ปี 2546 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil 

Marketing) 

- ตลาดคา้ปลีก 

- ตลาดพาณิชย ์

 

60,303 

 

61,810 

 

76,991 

    - ตลาดรฐัวิสาหกิจและหน่วยราชการ 12,737 12,519 13,288 

    - ตลาดอุตสาหกรรม 9,913 12,696 16,345 

    - ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง /2 16,092 14,753 18,988 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- ตลาดผลิตภณัฑน้ํ์ามนัหล่อลื่น 

- ตลาดต่างประเทศ 

- ตลาดผูค้า้น้ํามนัมาตรา 7 

10,530 

375 

1,686 

11,021 

9,227 

590 

1,420 

13,158 

11,002 

721 

2,215 

15,588 

รวมการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม /3 122,657 126,173 155,138 

การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Trading) 

- การคา้น้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 

- การคา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป 

- การคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี

 

 

89,150 

32,873 

14,974 

 

 

95,819 

31,561 

15,025 

 

 

128,665 

38,548 

23,836 

รวมการคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม /3 136,997 142,405 191,049 

รวมทั้งหมด 259,654 268,578 346,187 

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

 จะเห็นไดว้่าจากรายไดใ้นปี 2546 ของการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลของธุรกิจน้ํามนัรวม 346,187 ลา้นบาท 

ประมาณรอ้ยละ 55.19 มาจากการคา้สากล  และการนําเขา้ส่งออกน้ํามันรวมทั้งการบริหารความเสี่ยง  ในขณะท่ีส่วนท่ี

เหลือรอ้ยละ 44.81 มาจากการจดัจาํหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย การคา้ในตลาดคา้ปลีก ตลาดพาณิชย ์ตลาด

ต่างประเทศ และตลาดผูค้า้น้ํามนัมาตรา 7 ในอตัรารอ้ยละ  22.24  17.43  0.64 และ 4.5 ตามลาํดบั 

3.2.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจนํ้ามนั 

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ท่ีทาํหน้าท่ีสนับสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุน

ในบริษัทร่วมทุนท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัน้ํามนัทั้งในและต่างประเทศอีกจาํนวน 21 บริษัท โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและเพื่อส่งเสริมให ้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจน้ํามนัอยา่งครบวงจร และสามารถ

ใหบ้ริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครอืมีหน้าท่ีดูแลบรษิัทรว่มทุนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจน้ํามนัใหบ้ริหารงานอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ เอื้ อประโยชน์ต่อธุรกิจในกลุ่มน้ํามนัและธุรกิจอืน่ๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเน้นการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจและ

บริหารการลงทุนเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ 2 บรษิัท ดงัน้ี 
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1) บรษิัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกัด (บรษิัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย) 

บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย ดาํเนินธุรกิจขนส่งน้ํามนัผ่านทางท่อท่ีบริษัทลงทุนก่อสรา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2546 ปตท. ถือหุน้ในบรษิัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.6 ของทุนจดทะเบียน 2,877.5 ลา้นบาท  โดยมี 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่อื่น คือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 20.78 บริษัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

รอ้ยละ 15.0 และบรษิัท คาลเทกซเ์ทรดด้ิงแอนดท์รานสปอรต์ คอรป์อเรชัน่ รอ้ยละ 10.0 และผูถื้อหุน้อื่นๆ รวม รอ้ยละ 

23.6 

บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2534 โดยบริษัทลงทุนก่อสรา้งท่อขนส่งน้ํามนัระยะทาง

รวม 255 กิโลเมตรจาก ศรรีาชา เขา้สู่อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพื่อจดัส่งน้ํามนัอากาศยานเขา้สู่ท่าอากาศยาน-

กรุงเทพ (ดอนเมือง) และส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื่นๆ เก็บท่ีคลงัน้ํามนัสระบุรี ท่อส่งน้ํามนัของ บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

มีความสามารถส่งน้ํามนัได ้ 26,000 ลา้นลิตร ต่อปี  บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยขนส่งน้ํามนัผ่านท่อในปริมาณประมาณ

รอ้ยละ 31.6 ของความสามารถในการขนส่ง 

บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย อยูร่ะหวา่งดาํเนินการโครงการก่อสรา้งท่อส่งน้ํามนัอากาศยานจากลาํลูกกาไปยงั

สนามบินสุวรรณภูมิ และต่อท่อส่งน้ํามนัมาบตาพุด-ศรีราชา ใหแ้ลว้เสรจ็ ทั้งน้ี โดยทาํการเพิม่ทุนอีก 1,300 ลา้นบาท ใน

รูปหุน้ 

บุริมสิทธ์ิ ซ่ึงจะเป็นผลใหบ้ริษทัท่อส่งปิโตรเลียมไทยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 4,177.5 ลา้นบาท และสดัส่วนการถือหุน้

เปลี่ยนแปลงไปจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 (จดทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2547) 

2) บรษิัท ไทยลูบ้เบส จาํกัด (มหาชน) (บรษิัทไทยลูบ้เบส) 

บริษทัไทยลูบ้เบส ดาํเนินธุรกิจผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานและยางมะตอย โดยมีประเภทของผลิตภณัฑแ์ละกาํลงั

การผลิต ดงัน้ี 

 น้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานชนิดพาราฟินิค มีกาํลงัการผลิต 300 ลา้นลิตรต่อปี 
 ยางมะตอย มีกาํลงัการผลิต 350 ลา้นลิตรต่อปี 
 ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้มีกาํลงัการผลิต 600 ลา้นลิตรต่อปี 

ในเดือนธนัวาคม 2546 บริษทัไทยลูบ้เบส ไดด้าํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากศาล

ลม้ละลายกลาง ทาํการลดทุนจดทะเบียนจาก 5,000 ลา้นบาท เหลือ 1 ลา้นบาท แลว้จึงเพิ่มทุน ทาํใหทุ้นจดทะเบียนใหม่

เป็น 2,832.96 ลา้นบาท ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นการออกหุน้เพิ่มทุนรองรบัการแปลงหน้ีเป็นทุนจาํนวน 1,755.81 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมบางรายไดร้่วมซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งหมดจากกลุ่มสถาบนัการเงิน เป็นผลให ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2546 ปตท. ถือหุน้ในบริษัทไทยลูบ้เบส ในสดัส่วนรอ้ยละ 48.38 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 1,756.81 

ลา้นบาท โดยมีผูถื้อหุน้รายใหญ่อื่นๆ คือ บริษัท นิปปอน ออยล ์คอรป์อเรชัน้/บริษัท เอ็มโอซีโฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 

ถือหุน้รอ้ยละ 35.48 บรษิัท บพีี ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 8.06 บริษัท น้ํามนัปิโตรเลียมไทย จาํกดั ถือ

หุน้รอ้ยละ 4.84 บรษิัทสยามภณัฑก์รุ๊ป/บริษัท สยามลูบริแคน้ท ์อินดสัทรี จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 3.23 และบริษัท ไทยออยล ์

จาํกดั ถือหุน้รอ้ยละ 0.02 อยา่งไรก็ตาม บริษัท ไทยลูบ้เบส ยงัคงอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการออกหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ ตามท่ี

ระบุไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงคาดวา่จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ในปี 2547 อนัจะส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปลี่ยนแปลงไป 

ปตท. ไดอ้าศยัโรงงานผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐานของบริษัทไทยลูบ้เบส เป็นฐานในการผลิตน้ํามนัหล่อลื่นพื้ นฐาน

ป้อนเป็นวตัถุดิบหลกัแก่ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จาํกดั ในการผสมน้ํามนัหลอ่ลื่นตรา พีทีที (ptt) หลงัจากท่ีบริษัทไทยลูบ้

เบสไดห้ยุดดาํเนินการผลิตลงชัว่คราว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี บริษัท ไทยลูบ้เบส ไดเ้ริ่ม

เดินเครื่องผลิตใหม่ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2546 จนถึงตน้เดือนมกราคม 2547 เม่ือศาลลม้ละลายกลางเห็นชอบแผน

ฟ้ืนฟูกิจการในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2546 บริษัท ไทยลูบ้เบส จึงไดเ้ริ่มหาวตัถุดิบเองและนําวตัถุดิบเขา้กระบวนการผลิตไดใ้น

เดือนมกราคม 2547  
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3.3 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

ปตท.ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผ่านบริษัทในเครือ ซ่ึง ปตท.มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป  

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

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจการกลัน่ 

1. บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บรษิัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3. บรษิัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

4. บรษิัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

5. บรษิัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

1. บรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั 

2. บรษิัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

3. บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4. บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปิโตรเคมี   

ปตท. ไดร้่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปุ๋ ยผ่านบริษัทในเครือจาํนวน 5 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์

จาํกดั (มหาชน) (“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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกัด (มหาชน)  

บริษัทไทยโอเลฟินสป์ระกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลนี ซ่ึงรวมเรียกวา่  

“สารโอเลฟินส”์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.92 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญร่ายอื่นคือ บริษัท  

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

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 7.11รอ้ยละ 6.88 และรอ้ยละ 3.54 ตามลาํดบั 

โรงงานโอเลฟินสข์องบริษัท ไทยโอเลฟินส ์ ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่ม

ดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2538 โดยใชแ้นฟทาเป็นวตัถุดิบหลกั (Naphtha Based) ปัจจุบนัมีกาํลงั

การผลิต ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือเอทิลีน 385,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 190,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยได้

อื่นๆ ไดแ้ก่  

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

เทลก๊าซ (Tailgas) 

ธุรกิจปิโตรเคมี 

ปุ๋ยเคมี สารอะโรเมติกส ์สารโอเลฟินส ์

• บริษัทไทยโอเลฟินส ์

• บริษัทปิโตรเคมี

แห่งชาติ 

• บริษัทอะโรเมติกส ์

• บริษัทไทยพาราไซ

ลีน 

• บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ 
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ปัจจุบนั บริษัทไทยโอเลฟินส ์ อยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการสว่นขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีน โดยใชอ้ีเทนเป็นวตัถุดิบ 

ซ่ึงจะทาํใหมี้กาํลงัการผลิตเอทิลนีเพิ่มข้ึนอีก 300,000 ตนัต่อปี โครงการจะดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 

2548 สาํหรบัโครงการน้ี ปตท.ไดใ้หก้ารสนับสนุนเงินลงทุนโดยการซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 3,220 ลา้นบาท 

(เทียบเท่า 70 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) ซ่ึงไดมี้การชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

โรงงานโอเลฟินสข์องบริษัทถูกออกแบบใหมี้ความยืดหยุน่ในการเลือกใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลาย ซ่ึงถือเป็น

การช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคาน้ํามนัดิบท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนวตัถุดิบ ซ่ึง

ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ แนฟทาชนิดเบา ร่วมกบัวตัถุดิบอื่น ทั้งน้ี วตัถุดิบสว่นใหญจ่ะจดัหาจาก

แหล่งในประเทศ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษัทไทยโอเลฟินสไ์ดท้าํสญัญาขายผลิตภณัฑ ์ โดยเป็นสญัญาระยะยาว 15 ปี โดยตรงกบัลูกคา้กลุ่ม

โรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยมีการขายผลิตภณัฑคิ์ดเป็นประมาณรอ้ย

ละ 90 ของกาํลงัการผลิตติดตั้ง (Nameplate Capacity)  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไทยโอเลฟินส ์ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 

6 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

ของบริษัทไทยโอเลฟินส ์ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทไทยโอเลฟินส ์ในชว่งปี 2544- 2546 เป็นดงัน้ี 

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม 13,727 13,418 18,008 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (13,525)   (13,428) (16,531) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (311) 142 (70) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (109) 132 1,407 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (รอ้ยละ) 101 96 115 

สินทรพัยร์วม 23,662 26,658 32,361 

หน้ีสินรวม 13,629 14,880 12,261 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 10,034 11,778 20,100 

 

(5) การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2546 บริษัทไทยโอเลฟินส ์ไดแ้ปรสภาพจากบริษัทจาํกดัเป็นบริษัทมหาชนจาํกดั 

โดยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งเป็นทางการ และไดเ้ปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้จากหุน้

ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 10 บาท เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2546 ต่อมาในวนัท่ี 6 สิงหาคม 2546 บริษัทฯ ไดล้ด

ทุนจดทะเบียนจาก 11,703 ลา้นบาท เป็น 5,851.5 ลา้นบาท โดยเป็นการลดจาํนวนหุน้ลงจาํนวน 585.15 

ลา้นหุน้ และเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2546 บริษัทฯ ไดท้าํการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 

236 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เพื่อนําเงินไปลงทุนในโครงการผลิตโมโนเอทิลนีออกไซด/์เอทิลีนไกลคอล 

ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 8,211.5 ลา้นบาท และเสนอขายหุน้เพิ่มทุนโดยการทาํ Initial Public 

Offering (IPO) เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 
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บริษัท ไทยโอเลฟินส ์ไดจ้ดัตั้งบริษัททีโอซีไกลคอล จาํกดั โดยจดทะเบียนบริษัท เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 

2546 

(6) การปรบัโครงสรา้งหน้ี  

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2546 ไดมี้มติเห็นชอบในการสนับสนุนการออก

หุน้กูข้องบริษัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํนวน 10,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทนเงินกูเ้ดิมทั้งจาํนวน โดยมีเง่ือนไข ปตท.

จะตอ้งดาํรงสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท ไทยโอเลฟินส ์ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของหุน้ทั้งหมดของบริษัทฯ และ 

ปตท.ใหว้งเงินสินเชื่อทางการคา้เป็นจาํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และภาระในการทาํหน้าท่ีเป็น Clearing 

House ของ ปตท.จะหมดไป 

3.3.1.2 บรษิทั อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

บริษทัอะโรเมติกส ์ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสายอะโรเมติกสข์ั้นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 46.33  

โรงงานอะโรเมติกสข์องบริษัทตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ ์2540 มีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกั คือ พาราไซลีน 322,000 ตนัต่อปี เบนซีน 200,000 

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

ผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้เป็นสารปิโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟิเนท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซไฮโดรเจน คอนเดนเสท 

เรสิดิว และสารอะโรเมติกสห์นัก  

บริษัทฯ ไดด้าํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 1 (Debottlenecking Project Stage I ) แลว้เสร็จในเดือน

พฤษภาคม 2545 ท่ีผ่านมา ทาํใหก้าํลงัการผลิตสารอะโรเมติกสข์องบริษัทฯ เพิ่มข้ึนโดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีนเป็น 

394,000 ตนัต่อปี เบนซีน 333,000 ตนัต่อปี และโทลูอีน 140,000 ตนัต่อปี และบริษัทฯ มีแผนเพิ่มกาํลงัการผลิตสาร   

อะโรเมติกสโ์ดยดาํเนินโครงการขยายกาํลงัการผลิตระยะที 2 ซ่ึงจะทาํใหมี้กาํลงัการผลิตพาราไซลีนและเบนซีน เพิ่มข้ึนอีก 

จะดาํเนินการแลว้เสรจ็ไตรมาส 1 ปี 2547 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษัทอะโรเมติกส ์ คือคอนเดนเสท แนฟทา และไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน ซ่ึงปัจจุบนั ปตท.มี

สญัญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบับริษัทอะโรเมติกส ์ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสทจาํนวน 50,000  

บารเ์รลต่อวนั ใหแ้ก่บรษิัทอะโรเมติกส ์โดยอิงกบัตะกรา้ราคาน้ํามนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices)  

(2) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทอะโรเมติกสน้ั์น สว่นใหญ ่ ปตท. จะเป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายให ้ ภายใต้

สญัญาระยะยาว โดย ปตท. จะเป็นผูร้บัซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษัทอะโรเมติกส ์ และใหบ้ริษัทอะโรเมติกส์

เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงใหก้บัลูกคา้ การทาํสญัญาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษัทอะโรเมติกส ์ เป็นสญัญา “Take-

or-Pay” ท่ี ปตท.รบัประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํา่ตามสญัญา โดย ปตท.จะไดร้บัค่าดาํเนินการในการทาํตลาด

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

ปตท. มีหน้าท่ีในการรบัประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํา่  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทอะโรเมติกส ์ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 8 

คน และ ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษัทอะโรเมติกส ์ 
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทอะโรเมติกส ์ในช่วงปี 2544-2546  เป็นดงัน้ี 

             หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2544 
(ปรบัปรุงใหม)่ 

ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม   21,882 22,015 34,682 

คา่ใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (24,416) (22,517) (31,523) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (288) 294 845/1 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,822) (207) 4,004 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (รอ้ยละ) 122 94 104 

สินทรพัยร์วม 29,253 33,829 36,222 

หน้ีสินรวม 26,726 29,264 28,391 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,527 4,565 7,831 
/1 รวมกาํไรจากการปรบัปรุงมูลค่าสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม จาํนวน 397 ลา้นบาท 

(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2546 บริษัท อะโรเมติกส ์ ไดอ้อกตราสารหน้ีในรปูหุน้กูส้กุลเงินบาท ในวงเงิน 

12,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทนเงินกูเ้ดิมทั้งหมด โดยมีเง่ือนไขให ้ ปตท.ตอ้งถือหุน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 และ 

ปตท.ตอ้งใหว้งเงินสินเชื่อทางการคา้เป็นจาํนวน 90 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

(6) การเปลี่ยนแปลงในสว่นทุน 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ บริษัท อะโรเมติกส ์ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2546 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ 

ดาํเนินการเปลี่ยนแปลงในสว่นทุน ดงัน้ี 

ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจาํนวน 9,610 ลา้นบาท เป็น 9,580 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้

สามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 3 ลา้นหุน้ 

ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจาํนวน 9,580 ลา้นบาท เป็น 9,726 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญั

ใหม่ จาํนวน 14.6 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เพื่อรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ค) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจาํนวน 9,726 ลา้นบาท เป็น 972.6 ลา้นบาท โดยเป็นการลด

มูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท และโอนสว่นต่างท่ีเกิดจากทุนจด

ทะเบียนเดิมกบัทุนจดทะเบียนใหม่ ไปลดผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 

ง) โอนสว่นเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 2,702.75 ลา้นบาท และทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 1,795,415 

บาท ไปลดผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนการลดทุนกบักระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกลา่วไวภ้ายใตข้อ้ ก) แลว้เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2546 และจดทะเบียนการเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวภ้ายใตข้อ้ ข) แลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 

2547 การจดทะเบียนลดทุน ภายใตข้อ้ ค) ยงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

ptttf.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 62 

3.3.1.3 บรษิัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)  

บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต

และจาํหน่ายก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน (สารโอเลฟินส)์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 

37.99   

โรงงานของบรษิัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีใชก๊้าซเป็นวตัถุดิบหลกั (Gas Based) ตั้งอยูใ่นเขตนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชงิพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 ปัจจบุนัมีกาํลงัการผลิต 

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑห์ลกัคือเอทิลีน 437,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 127,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดคื้อ มิกซซี์ 4 

ไฮโดรเจน และก๊าซไนโตรเจน ทั้งน้ี บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติมีแผนท่ีจะเพิ่มกาํลงัการผลิตเอทิลีนอีก 24,000 ตนัต่อปี 

(Debottlenecking Cracker Phase II) โดยจะดาํเนินการแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ปี 2548 และอยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (High Density Polyethylene) ท่ีมีกาํลงัการผลิต 250,000 ตนัต่อปี โดยจะสามารถดาํเนินการ

ผลิตไดใ้นไตรมาสสามของปี 2547 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินสคื์อก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย ปตท. เป็น 

ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตส้ญัญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี  

นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2542  โดยไดมี้การแกไ้ขสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาวในส่วนของอีเทนท่ีกาํหนดราคา

โดยอา้งอิงจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ เป็นอา้งอิงราคาผลติภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายในตลาดโลก สญัญาเริ่ม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติไดท้าํสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑร์ะยะยาวโดยตรงกบัลูกคา้กลุ่มโรงงานผลติปิโตรเคมี 

ขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โดยมีการแกไ้ขสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัสญัญาซ้ือ

ขายวตัถุดิบของ ปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 5 คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารของปิโตรเคมีแห่งชาติ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 (4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ในชว่งปี 2544-2546 เป็นดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม 13,732    12,798 15,589 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (12,459) (11,490) (13,287) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 50 67 15 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,323 1,375 2,317 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (รอ้ยละ) 104 83 92 

สินทรพัยร์วม 25,680 26,406 27,770 

หน้ีสินรวม 7,102 7,328 6,716 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 18,578 19,078 21,054 
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3.3.1.4 บรษิัท ไทยพาราไซลีน จาํกัด  

 บริษัทไทยพาราไซลีนดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายสารพาราไซลีน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. 

ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 23.48 โดยมีผูถื้อหุน้ใหญร่ายอื่นคือ บริษัท เอ็ม โอ ซี โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษัท  

ไทยออยล ์ซ่ึงถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 45.56 และรอ้ยละ 19.69 ตามลาํดบั  

 ปัจจุบนั โรงงานของบริษัทไทยพาราไซลีน ไดด้าํเนินการก่อสรา้งโรงงานแลว้เสร็จ และไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์2545 โดยมีกาํลงัการผลิตพาราไซลีน 290,000 ตนัต่อปี   

(1) การจดัหาวตัถุดิบ  

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตพาราไซลีน ไดแ้ก่ มิกซไ์ซลีน  โดย บริษัท ไทยออยล ์ เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ

ดงักล่าว ดว้ยราคาอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษัทไทยพาราไซลีน ไดท้าํสญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง 

บางสว่น และทาํการส่งออกในส่วนท่ีเหลือ ส่วนผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ บริษัท ไทยพาราไซลีนขายใหแ้ก่ บริษัท  

ไทยออยล ์ทั้งหมด  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไทยพาไซลีน ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน ทั้งน้ี เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 3 คน และ ปตท. ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบรษิัทไทยพาราไซลีน 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทไทยพาราไซลีน ในชว่งปี 2545-2546 เป็นดงัน้ี 

                                                           หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2545 ปี 2546 

รายไดร้วม 5,121 7,384 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (6,062) (8,228) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น 40 250 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ * (901) (594) 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (รอ้ยละ) 82 95 

สินทรพัยร์วม 8,825 8,028 

หน้ีสินรวม 5,352 5,331 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 3,473 2,697 

* ขาดทุนสุทธิก่อนหกัเงินปันผลของหุน้บุรมิสิทธ์ิ 

3.3.1.5 บรษิัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)  

 บริษัทปุ๋ ยแห่งชาติ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการ

ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ยเคมี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 20.44  

โรงงานปุ๋ ยเคมีของบริษัท ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ริ่มดาํเนินการผลิตเชิง

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

ฟอสฟอริก 1,350 ตนัต่อวนั 
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(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

การจดัหาวตัถุดิบสว่นใหญ่ของบริษัทปุ๋ ยแห่งชาติเป็นการนําเขา้จากต่างประเทศท่ีราคาตลาด ซ่ึงวตัถุดิบ

หลกัประกอบดว้ย ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรสั และธาตุโปแตสเซียมคลอไรด ์ทั้งน้ี การสัง่ซ้ือวตัถุดิบท่ีมีปริมาณ

ความตอ้งการค่อนขา้งมาก บรษิัทปุ๋ ยแห่งชาติจะติดต่อโดยตรงกบัผูผ้ลิตและตวัแทนผูผ้ลิต  

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษัทปุ๋ 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 เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 2 

คน รวมประธานกรรมการ 

(4) การปรบัโครงสรา้งหน้ีและโครงสรา้งทุน 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2546 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่ใหฟ้ื้นฟูกิจการของบริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ และ

แต่งตั้งบริษัท ซี เจ มอรแ์กน จาํกดั เป็นผูท้าํแผน ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2547 

รบัแผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าว โดยสรุป  ดงัน้ี 

1. การลดทุน 

(1) ลดทุนจดทะเบียนครั้งท่ี 1 โดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,805.09 

ลา้นบาท คงเหลือทุนจดทะเบียนจาํนวน 13,139.47 ลา้นบาท 

(2) ลดทุนครั้งท่ี 2 โดยการลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 13,139.47 ลา้นบาท ลงเหลือทุน

จดทะเบียนจาํนวน 64.86 ลา้นบาท แบ่งเป็น 6,486,197 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

2. การเพิ่มทุน 

(1) เพิ่มทุนชาํระแลว้ครั้งท่ี 1 จาํนวน 58.37 ลา้นหุน้ เพื่อรองรบัการแปลงหน้ีเป็นทุนใหแ้ก่เจา้หน้ี

กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 จาํนวน 583.75 ลา้นบาท ดว้ยอตัราการแปลงหน้ี 10 บาท ต่อ 1 หุน้ 

ทาํใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเป็น 648.62 ลา้นบาท แบ่งเป็น 64.86 ลา้นหุน้ 

(2) เพิ่มทุนชาํระแลว้ครั้งท่ี 2 จาํนวน 158.80 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหผู้ร้่วมลงทุน (Private 

Placement) ไดแ้ก่ China Xiyang Group and Thaipicon and Industry Co., Ltd. Joint Venture 

(3) หลงัการเพิ่มทุนชาํระแลว้ บรษิทัฯ อาจจะเพิ่มทุนชาํระแลว้สาํหรบัจาํนวนหุน้ท่ีเหลือ เพื่อทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ มีจาํนวนทั้งสิ้ น 3,000 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่น้อย

กวา่ 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

3. การออกหุน้กู ้(Debenture) 

ภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีศาลมีคาํสัง่เห็นชอบดว้ยแผน บรษิัทฯ จะเริ่มดาํเนินการออกหุน้กู ้

(Debenture) เพื่อรองรบัการแปลงหน้ีของเจา้หน้ี เป็นจาํนวนหุน้กูจ้าํนวน 200 ลา้นบาท โดยออกหุน้กู ้

จาํนวน 200,000 หน่วย มูลค่าหน้าตัว๋ 1,000 บาทต่อหน่วย และมีอายุการไถถ่อน 3 ปี ไม่มีดอกเบี้ ย 
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หลงัการฟ้ืนฟูกิจการดงักลา่ว จะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของ ปตท. ลดลงจากรอ้ยละ 20.44 เหลือ  

รอ้ยละ 0.44 
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3.3.2 ธุรกิจการกลัน่  

 ปตท.ไดร้่วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่น้ํามนัผ่านบรษิัทในเครือรวมทั้งสิ้ น 4 บริษัทไดแ้ก่บริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั  

("โรงกลัน่ไทยออยล"์) บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั ("โรงกลัน่ระยอง") บริษัท สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  

("โรงกลัน่สตาร"์) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ("โรงกลัน่บางจาก") 

ปตท.ดาํเนินธุรกิจขายน้ํามนัดิบท่ี ปตท.จดัหามาจากแหล่งน้ํามนัในประเทศและต่างประเทศใหก้บั 4 บริษัทขา้งตน้ 

โดยน้ํามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดจะขายใหก้บัโรงกลัน่ไทยออยลแ์ละโรงกลัน่บางจาก 

นอกจากการขายน้ํามนัดิบใหก้บัโรงกลัน่แลว้ ปตท.ยงัรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัทเพื่อจาํหน่าย

ต่อใหแ้ก่ลูกคา้โดยกลุ่มธุรกิจน้ํามนั โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ี ปตท.รบัซ้ือจะอา้งอิงจากสดัส่วนการ

ถือหุน้ของ ปตท.ในบริษัทน้ันๆ 

ในชว่งระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา โรงกลัน่น้ํามนัของแต่ละบรษิัทในเครือ ปตท. มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงั

การกลัน่ท่ีเกิดจากการนําน้ํามนัดิบและวตัถุดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 
  หน่วย : พนับารเ์รลต่อวนั 

 

 

โรงกลัน่ 

 

 

 

 

กาํลงัการกลัน่ 

ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ปริมาณ 

น้ํามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณ 

น้ํามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณ 

น้ํามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(รอ้ยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์ 220 195 88.7 208 94.5 229 104.0 

โรงกลัน่ระยอง/1 145 140 96.2 144 99.2 136 94.1 

โรงกลัน่สตาร์/2 150 140 93.0 144 95.9 136 90.9 

โรงกลัน่บางจาก/3 120 75 62.9 74 61.3 75 62.9 

ท่ีมา  : กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัปรบัโครงสรา้งเป็นกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 /1 ในปี 2544 โรงกลัน่ระยองหยดุซ่อมบาํรงุหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพนัธถ์ึงเดือนมีนาคม เป็นเวลา 27 วนัต่อเน่ือง 

  /2 ในปี 2546 โรงกลัน่สตารห์ยดุซ่อมบาํรงุหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 25 วนัต่อเน่ือง 
 /3 ในปี 2546 โรงกลัน่บางจากหยดุซ่อมบาํรงุหน่วยกลัน่ตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพนัธ ์เป็นเวลา 25 วนัตอ่เน่ือง 

โดยทั้ง 4 โรงกลัน่มีการผลิตผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปออกมาดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบารเ์รล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 12 11 11 

น้ํามนัเบนซิน 37 35 36 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงอากาศยาน/น้ํามนัก๊าด 22 26 24 

น้ํามนัดีเซล 77 80 83 

น้ํามนัเตา 33 30 31 

ยางมะตอย 3 3 2 

อื่นๆ 17 22 22 

รวม 201 208 209 

ท่ีมา : กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ปัจจุบนัปรบัโครงสรา้งเป็นกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 /1   LPG   1 ตนั เท่ากบั 11.64 บารเ์รล  ( หรือ  1 บารเ์รล เท่ากบั  0.0859 ตนั) 
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ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงั

ตลาดต่างประเทศ ดงัน้ี 
หน่วย : พนับารเ์รลต่อวนั 

 

โรงกลัน่ 

ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

ปริมาณ 

การจาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย 

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(รอ้ยละ) 

จาํหน่าย 

ต่างประเทศ 

(รอ้ยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์ 192 81.6 18.4 204 83.4 16.6 228 89.0 11.0 

โรงกลัน่ระยอง 145 86.1 13.9 150 87.9 12.1 141 89.9 10.1 

โรงกลัน่สตาร ์ 143 77.1 22.9 147 79.5 20.5 141 82.0 18.0 

โรงกลัน่บางจาก/1 84 99.0 1.0 92 99.8 0.2 82 99.5 0.5 

ท่ีมา  : ปตท. 
 /1 โรงกลัน่บางจากมีการจดัหา/แลกเปลี่ ยนผลิตภณัฑน์ํา้มนัสาํเรจ็รูปจากโรงกลัน่อ่ืนในประเทศ ในสว่นท่ีผลิตไดไ้ม่เพียงพอมาจาํหน่ายใน  

ตลาดของตนเอง 

 

3.3.2.1 บรษิัท ไทยออยล ์จาํกัด 

โรงกลัน่ไทยออยลด์าํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพื่อจาํหน่ายผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็น 

หลกั ส่วนท่ีเหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยลย์งัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจไฟฟ้า และ

ธุรกิจขนส่งน้ํามนัสาํเรจ็รปูเพื่อเพิ่มรายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ส่วนท่ีเหลือถือ

โดยสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้ และบริษัท ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั (ในเครือสาํนักงานทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริย)์ ในสดัส่วนรอ้ย

ละ 49.99 และรอ้ยละ 0.02 ตามลาํดบั 

โรงกลัน่ไทยออยลต์ั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี เริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 

ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 220,000 บารเ์รลต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 22.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ โรงกลัน่ 

ไทยออยลจ์ดัวา่เป็นโรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พื่อสนับสนุนการตลาดของธุรกิจน้ํามนัของ 

ปตท. 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรบัเปลี่ยน

กระบวนการผลิตและการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยส์ูง โดยมี

กระบวนการผลิตท่ีหลากหลายคือมีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic 

Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตาใหเ้ป็นน้ํามนัดีเซลและน้ํามนัเบนซินไดเ้พิ่มข้ึน การผลิตของโรงกลัน่ 

ไทยออยลจ์ะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนําเขา้

ทั้งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สาํหรบัแหล่งภายในประเทศจดัหาจากแหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดั

กาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ 

ในการจดัหาน้ํามนัดิบ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาใหแ้ก่โรงกลัน่ไทยออยล ์ ตามสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือ

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูป ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ และในบางกรณี โรงกลัน่ไทยออยลจ์ะรบั

กลัน่น้ํามนัดิบท่ี ปตท.เป็นเจา้ของ ซ่ึงมีการคิดค่าธรรมเนียมการกลัน่ตามอตัราท่ีอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวรอ้ยละ 5.1 มิกซไ์ซลีน

รอ้ยละ 3.6 น้ํามนัเบนซินรอ้ยละ 22.3 น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าดรอ้ยละ 15.6 น้ํามนัดีเซลรอ้ยละ 42.8  

น้ํามนัเตารอ้ยละ 10.1 และอื่นๆรอ้ยละ 0.5 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ไทยออยลมี์สญัญาจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์บับริษัทคู่คา้ต่างๆโดย 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูใหแ้ก่ ปตท.ตามสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

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

การกลัน่ ทั้งน้ี ปตท.ยงัสามารถรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินจากรอ้ยละ 49.99 ไดใ้น

ราคาตลาด 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูใหแ้ก่บรษิัท เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  สญัญาซ้ือขายน้ํามนั

สาํเรจ็รูป (Sales and Purchase Agreement) ฉบบัใหม่ นับจากวนัท่ี 1 มกราคม 2547 เพื่อทดแทน

สญัญาฉบบัเดิมท่ีครบกาํหนดในปลายปี 2546 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรปูใหแ้ก่บรษิัท น้ํามนัคาลเท็กซ ์ (ไทย) จาํกดั ตามสญัญารบัซ้ือ

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

จากวนัท่ี 1 เมษายน 2544 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมิ์กซไ์ซลีนใหแ้ก่บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั ตามสญัญาจดัหามิกซไ์ซลีน เพื่อใช้

เป็นวตัถุดิบในการผลิตพาราไซลีน ในปริมาณท่ีบริษัท ไทยพาราไซลีน กาํหนด ซ่ึงจะตอ้งไม่น้อยกวา่ 

ปีละ 250,000 ตนั แต่ไม่เกินปีละ 300,000 ตนั 

ในปี 2546 โรงกลัน่ไทยออยลมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณรอ้ยละ 89 และส่งออก (รวม

ส่งออกผ่าน ปตท.) ประมาณรอ้ยละ 11 ของปรมิาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล ์จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 6 คน 

(รวมประธานคณะกรรมการบรษิัท ซ่ึง ปตท.เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้ง) และจากสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้6 คน 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท ไทยออยล ์จาํกดั ในชว่งปี 2544 - 2546 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2544 ปี 2545 

 

ปี 2546 

(ยงัไม่ได ้

 ตรวจสอบ) 

รายไดร้วม 78,979 103,791 146,551 
ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (83,738) (103,892) /1 (144,630)/1 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ 834 (397) - 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น (814) 1,005 3,618 
รายการพเิศษ 5,099 - 1,211 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 359 507 6,750 
    

สินทรพัยร์วม 102,089 100,969 101,931 
หน้ีสินรวม 74,011 72,303 65,654 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 28,078 28,666 36,277 

ท่ีมา : บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 /1 ปี 2545 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 56 ลา้นบาท และปี 2546 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 442 ลา้นบาท 
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(5) วงเงินหมุนเวียนสาํหรบัการจดัหาน้ํามนัดิบ 

จากการปรบัโครงสรา้งหน้ีเม่ือเดือนเมษายน 2543 ปตท. ไดใ้หว้งเงินเครดิตสาํหรบัการซ้ือน้ํามนัดิบและ

วตัถุดิบอืน่ๆ แก่โรงกลัน่ไทยออยล ์ จาํนวนเงินไม่เกิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ซ่ึงสญัญาไดส้ิ้ นสุดลงเม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2546 ท่ีผ่านมา การดาํเนินการไทยออยลมี์ผลประกอบการท่ีดีข้ีนตามลาํดบั กอปรกบัอตัราดอกเบี้ ยได้

ลดตํา่ลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้น้ทุนค่าดอกเบี้ ยของบริษัทฯ ลดตํา่ลงจากประมาณการมาก บริษัทฯ จึงมีเงินสด

คงเหลือจากการดาํเนินงาน ทาํใหส้ามารถจดัหาน้ํามนัดิบป้อนโรงกลัน่ไดม้ากข้ึน  ซ่ึงในปัจจุบนั ปตท.และผูค้า้

น้ํามนัดิบรายอื่นๆ ยงัใหว้งเงินในการจดัหาน้ํามนัดิบแก่ไทยออยลโ์ดยไม่ตอ้งเปิด L/C (Letter of Credit) กวา่ 

500 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ นอกจากน้ีไทยออยลย์งัไดร้บัวงเงินหมุนเวียนจากสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อใช้

สนับสนุนการดาํเนินการกลัน่น้ํามนั เป็นจาํนวนรวม 60 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นสนับสนุนใหไ้ทย

ออยลส์ามารถเพิ่มระดบัการกลัน่น้ํามนัไดเ้ต็มท่ี โดยใชเ้งินทุนหมุนเวียนของตนเอง ทาํใหเ้กิดประโยชน์ทาง

เศรษฐศาสตรส์งูสุด (Optimization) 

ไทยออยลย์งัใหค้วามรว่มมือกบัโรงกลัน่ในประเทศบางโรงในการซ้ือ Long Residue มากลัน่ต่อเพื่อเพิ่ม 

มูลค่าผลิตภณัฑ ์ซ่ึงช่วยเพิ่มค่าการกลัน่ใหแ้ก่บริษัทฯ อีกทางหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี ไทยออยลย์งัไดข้ยายกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่มิกซไ์ซลีนในปลายปี 2546 เพือ่เพิ่มผลผลิต

สาํหรบัป้อนโรงงานพาราไซลีน และส่งออกอนัจะชว่ยเพิ่มค่าการกลัน่ใหแ้ก่บริษัทฯ มากข้ึนในปี 2547  

(6) การขยายตลาดน้ํามนัในประเทศ 

เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองและความตอ้งการน้ํามนัในประเทศในปี 2546 เพิ่มสูงข้ึนรอ้ยละ 

5 ทาํใหไ้ทยออยลส์ามารถเพิ่มระดบัการกลัน่จาก 208 พนับารเ์รลต่อวนัในปี 2545 เป็น 228 พนับารเ์รลต่อวนั

ในปี 2546 น้ี โดยสามารถขยายตลาดในประเทศได ้ ทาํใหย้อดขายในประเทศในปี 2546 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 18.0 

จาก 170 พนับารเ์รลต่อวนัในปี 2545 เป็น 200 พนับารเ์รลต่อวนัในปี 2546 

(7) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 น้ี ไทยออยลย์งัคงดาํเนินกิจกรรมในการเพิม่ประสิทธิภาพการกลัน่และลดตน้ทุนในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 1) การวางแผนการกลัน่และการจดัหาน้ํามนัดิบของ

คณะกรรมการวางแผนการผลิต รวมทั้งการจา้งเรือขนน้ํามนัดิบร่วมกบัโรงกลัน่อื่นๆ ในประเทศ  2) การเพิ่ม

ปริมาณการกลัน่โดยนํา Long Residue จากโรงกลัน่ในประเทศมากลัน่ต่อและขายเป็นน้ํามนัเตา 3) การใหบ้ริการ

ทุ่นรบัน้ํามนัดิบ SBM (Single Buoy Mooring) แก่โรงกลัน่ใกลเ้คียง 4) การรบัซ้ือไฮโดรเจนสว่นเกินจากโรงกลัน่

ใกลเ้คียง ซ่ึงจะช่วยประหยดัตน้ทุนไดอ้ีกส่วนหน่ึง และ 5) การดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรบัปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการกลัน่ Hydrocarbon Management Review (HMR) อยา่งต่อเน่ือง โดยเพิ่มขอบข่าย

ของกิจกรรมภายหลงัท่ีไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นท่ีมีประสบการณใ์นเรื่องน้ี  

 

3.3.2.2 บรษิัท โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จาํกัด 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 64 ถือโดยบริษัท เชลล ์ อินเตอรเ์นชัน่แนล โฮลด้ิงส ์ ลิมิเต็ด ซ่ึงเป็นบริษัทใน

เครือของเชลล ์

โรงกลัน่ระยองตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บารเ์รลต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 14.5 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ

ประเทศ 
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(1) การผลิต 

โรงกลัน่ระยองจดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและ

สามารถผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยส์งู โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking 

(HCU) และ Thermal Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตาใหเ้ป็นน้ํามนัดีเซลไดเ้พิ่มข้ึน การผลิตของโรงกลัน่

ระยองจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ โดยจดัหาผ่าน ปตท.และบรษิัทในกลุ่มของเชลล ์ ดว้ยราคา 

แข่งขนั 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวรอ้ยละ 6.3 โพรไพลีน

รอ้ยละ 1.4 แนฟธารอ้ยละ 5.0 น้ํามนัเบนซินรอ้ยละ 15.3 น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าดรอ้ยละ 8.2 น้ํามนัดีเซล

รอ้ยละ 38.4 น้ํามนัเตารอ้ยละ 17.6 และอื่นๆรอ้ยละ 7.8 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปูตามสญัญารบัซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Product Offtake 

Agreement) โดยผูถื้อหุน้มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ระยองไม่น้อยกวา่ 

รอ้ยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามสดัสว่นการถือหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีการจาํหน่าย 

ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเ์มท นําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2546 โรงกลัน่ระยองมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณรอ้ยละ 90 และส่งออกประมาณ

รอ้ยละ10 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัแลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําใน

ส่วนท่ีเหลือใชใ้นโรงกลัน่ใหแ้ก่บริษัทท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก 

ปตท. 3 คน และจากบริษัทในเครือของเชลล ์5 คน 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั ในชว่งปี 2544 - 2546  เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2544 ปี 2545 

 

ปี 2546 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 82,372 87,454 88,866 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (85,905) (87,184) (87,847) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (1,395) 1,449 4,699 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,927) 1,719 5,718 
    

สินทรพัยร์วม 55,787 55,754 55,224 

หน้ีสินรวม 65,459 60,766 54,519 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (9,672) (5,012) 705 

ท่ีมา : บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 
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(5) การปรบัโครงสรา้งหน้ี 

โรงกลัน่ระยองไดท้าํการปรบัโครงสรา้งหน้ีไปแลว้ครั้งหน่ึงเม่ือปี 2540 ซ่ึงหลกัการของการปรบัโครงสรา้ง

หน้ีครั้งน้ัน เน้นท่ีการเลือ่นระยะเวลาชาํระคืนตน้เงินกูเ้ป็นหลกั หลงัจากปรบัโครงสรา้งหน้ีครัง้แรกไปแลว้ ภาวะ

ธุรกิจการกลัน่ทั้งในประเทศและภูมิภาคยงัอยูใ่นสถานการณท่ี์ไม่ดีนัก ค่าการกลัน่ยงัอยูใ่นระดบัตํา่ ทาํใหโ้รงกลัน่

ระยองไม่สามารถชาํระคืนตน้เงินกูไ้ดต้ั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 เป็นตน้มา คงชาํระแต่ในสว่นดอกเบี้ ยเงินกูแ้ละได้

มีการเจรจาปรบัโครงสรา้งหน้ีใหม่อีกครั้ง แต่ก็ไม่สามารถตกลงเง่ือนไขใหเ้ป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่ายได ้ เม่ือวนัท่ี 

21 พฤษภาคม 2546 เจา้หน้ีจึงไดส้่งหนังสือเร่งรดัใหบ้ริษัทฯ ชาํระคืนหน้ีทั้งหมดจาํนวน 1,335 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ และคิดดอกเบี้ ยในอตัราผิดนัดชาํระหน้ีทั้งจาํนวน 

จากประมาณการกระแสเงินสด โรงกลัน่ระยองยงัคงสามารถชาํระดอกเบี้ ยผิดนัดต่อไปได ้ แต่จากการท่ีในปี

ท่ีผ่านมา ค่าการกลัน่ไดป้รบัตวัสูงข้ึน ปตท. จึงไดพ้ิจารณาหาแนวทางปรบัโครงสรา้งหน้ีเพื่อเสนอต่อสถาบนั

การเงินอีกครั้งหน่ึง ซ่ึงคาดวา่จะไดข้อ้สรุปในอนาคตอนัใกล ้โดยจะมุ่งแกไ้ขปัญหาของบริษัทในระยะยาวและเพื่อให้

เป็นประโยชน์รว่มกนัต่อทั้งผูถื้อหุน้โรงกลัน่ระยองและเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน 

 

(6) การเพิ่มผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 โรงกลัน่ระยองร่วมกบัโรงกลัน่สตาร ์ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกระบวนการกลัน่หรอื Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบั

ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณส์ูงทางดา้นโรงกลัน่ ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหโ้รงกลัน่ระยองมีผลกาํไรเพิม่ข้ึนไม่ตํา่กวา่ปีละ 5 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

 

3.3.2.3 บรษิัท สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟน์น่ิง จาํกัด 

โรงกลัน่สตารด์าํเนินธุรกิจการกลัน่น้ํามนัเพื่อจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 36 สว่นท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 64 ถือโดยบริษัท คาลเท็กซ ์ เทรดด้ิง แอนด ์ทรานสปอรต์ คอรป์อเรชัน่ ซ่ึงเป็น

บริษัทในเครอืของเชฟรอน-เท็กซาโก 

โรงกลัน่สตารต์ั้งอยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บารเ์รลต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 15.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ

ประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่สตารจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและ

สามารถผลิตผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยส์งู โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid 

Catalytic Cracking (RFCCU) ท่ีสามารถกลัน่น้ํามนัเตาใหเ้ป็นน้ํามนัเบนซินไดเ้พิ่มข้ึน การผลิตของโรงกลัน่สตารจ์ะ

ใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ โดย ปตท.และบริษทั เชฟรอน สหรฐัอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเป็น

บริษัทในเครอืของเชฟรอน-เท็กซาโก เป็นผูจ้ดัหาน้ํามนัดิบใหต้ามสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบ (Feedstock Supply 

Agreement) โดยแบ่งปริมาณการจดัหาตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบจะไม่สามารถยกเลิกได้

ตราบเท่าท่ีเงินกูห้ลงัการปรบัโครงสรา้งหน้ี ยงัไม่ไดร้บัการชาํระคืนครบถว้น 

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวรอ้ยละ 6.4 โพรไพลีน

รอ้ยละ 1.4 แนฟธารอ้ยละ 5.0 น้ํามนัเบนซินรอ้ยละ 15.0 น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าดรอ้ยละ 8.4 น้ํามนัดีเซล

รอ้ยละ 38.7 น้ํามนัเตารอ้ยละ 17.3 และอื่นๆรอ้ยละ 7.8 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่สตารด์าํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปตามสญัญารบัซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Purchase and 

Sale Agreement) โดยผูถื้อหุน้มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือผลติภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่สตารเ์ฉลี่ยไม่น้อย

กวา่ 88,200 บารเ์รลต่อวนั ตามสดัสว่นการถือหุน้ ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่สตารย์งัมีการจาํหน่าย 

ผลิตภณัฑท่ี์นําไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอรเ์มท  

ในปี 2546 โรงกลัน่สตารมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณรอ้ยละ 82 และส่งออกประมาณ

รอ้ยละ 18 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัแลว้ โรงกลัน่สตารย์งัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอน้ําในส่วน

ท่ีเหลือใชใ้นโรงกลัน่ใหแ้ก่บริษทัท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็น 

ตวัแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบรษิัทในเครือของเชฟรอน-เท็กซาโก 5 คน 

 (4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ในชว่งปี 2544 - 2546 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2544 ปี 2545 

 

ปี 2546 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 80,458 85,337 91,529 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (83,098) (84,811) (90,320) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (860) 861 2,547 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (3,499) 1,386 3,756 
    

สินทรพัยร์วม 45,071 46,488 43,684 

หน้ีสินรวม 38,899 37,840 31,281 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 6,172 8,648 12,403 

ท่ีมา : บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

  ผลจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีเม่ือปี 2545 โดยการปรบัแผนการชาํระคืนเงินตน้ตามผลประกอบการของ

บริษัทและขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ไปสิ้ นสุดปี 2552 ทาํใหโ้รงกลัน่สตารไ์ม่มีปัญหาการชาํระคืนเงินกู้

และปัญหาสภาพคล่อง 

(5) การเพิ่มผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 โรงกลัน่สตารร์ว่มกบัโรงกลัน่ระยอง ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

ของกระบวนการกลัน่หรอื Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษารว่มกบั

ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณส์ูงทางดา้นโรงกลัน่ ซ่ึงคาดวา่จะทาํใหโ้รงกลัน่สตารมี์ผลกาํไรเพิม่ข้ึนไม่ตํา่กวา่ปีละ 5 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

(6) การซ่อมบาํรุงโรงกลัน่ตามกาํหนดเวลา 

ในเดือนพฤศจิกายน 2546 โรงกลัน่สตารไ์ดมี้การหยุดซ่อมบาํรุงตามกาํหนด เป็นระยะเวลา 25 วนั ซ่ึง

นอกจากการซ่อมแซมเปลี่ยนอปุกรณท่ี์สึกหรอแลว้ ยงัไดมี้การปรบัปรุงประสิทธิภาพของหน่วย RFCCU ใหเ้พิ่ม
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สูงข้ึนดว้ย ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการซ่อมบาํรุงครั้งน้ีคือหน่วยกลัน่มีประสิทธิภาพการทาํงานสูงข้ึน ยืด

กาํหนดเวลาซ่อมบาํรุงครั้งต่อไปใหย้าวนานข้ึนและหน่วยกลัน่สามารถเดินเครื่องไดส้มํา่เสมอมากข้ึน อนัจะชว่ยลด

การสูญเสียโอกาสการทาํกาํไร (Lost Profit Opportunity) ลง 

 

3.3.2.4 บรษิัท บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 

โรงกลัน่บางจากเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการกลัน่น้ํามนั

และจดัจาํหน่ายน้ํามนัสาํเร็จรูป รวมทั้งสินคา้อปุโภคบริโภค ณ 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.01 

โดยมีผูถื้อหุน้ใหญ่คือกระทรวงการคลงั ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 47.87 สว่นท่ีเหลือเป็นประชาชนรายยอ่ยในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถือหุน้รวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 32.12 

โรงกลัน่บางจากตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เริ่มดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บารเ์รลต่อวนั คิดเป็นรอ้ยละ 12.0 ของกาํลงัการ

กลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1)  การผลิต 

โรงกลัน่บางจาก แมว้า่จะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสดัส่วนผลิตภณัฑท่ี์

ผลิตไดเ้ป็นน้ํามนัเตาค่อนขา้งสงู แต่โรงกลัน่บางจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด อีกทั้งยงัหาทางเพิ่ม

ผลกาํไรโดยการรว่มมือกบัโรงกลัน่อื่นในการสรา้งมูลค่าเพิ่มและลดค่าใชจ้า่ยเช่นการส่งน้ํามนัเตาไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่

อื่นและการรว่มขนส่งน้ํามนัดิบ นอกจากน้ี โรงกลัน่บางจากไดมุ่้งเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภยัและระบบ

ป้องกนัมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของ 

โรงกลัน่บางจากจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัโรงกลัน่ไทยออยล ์

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวรอ้ยละ 3.1 รีฟอรเ์มท

รอ้ยละ 5.0 น้ํามนัเบนซินรอ้ยละ 10.4 น้ํามนัอากาศยาน/น้ํามนัก๊าดรอ้ยละ 11.5 น้ํามนัดีเซลรอ้ยละ 33.4  

น้ํามนัเตารอ้ยละ 18.2 Long Residue รอ้ยละ 15.1 และอื่นๆ รอ้ยละ 3.3 

(2)  การจดัจาํหน่าย 

ปตท.มีสญัญาซ้ือขายน้ํามนัสาํเรจ็รูปกบัโรงกลัน่บางจาก โดยสญัญาดงักลา่วมีอายุ 15 ปี มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2531 และไดส้ิ้ นสุดลงเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2546 ท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตาม ปตท.ยงัมี

การซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัจากบางจากอยู ่ แต่จาํนวนไม่มากนัก เน่ืองจากโรงกลัน่บางจากมีช่องทางการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ ์

น้ํามนัสาํเร็จรูปของตนเอง ดงัน้ี 

1)  การจาํหน่ายผ่านสถานีบริการและการจาํหน่ายโดยตรงใหผู้ใ้ช ้

• การจาํหน่ายผ่านสถานีบริการ 

• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

• การจาํหน่ายใหกิ้จการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายใหแ้ก่ ปตท. : เป็นการจาํหน่ายในรปูขายส่ง ซ่ึง ปตท.จะนําไปจาํหน่ายต่อผ่านระบบ

เครือข่ายของ ปตท.อีกทอดหน่ึง 

3)  การจาํหน่ายใหผู้ค้า้น้ํามนัรายอืน่ : เป็นการจาํหน่ายใหก้บับรษิัทผูค้า้น้ํามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมี

คลงัน้ํามนัเป็นของตนเอง เพื่อนําไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้รโิภคอีกทอดหน่ึง 

4)  การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2546 โรงกลัน่บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รูปคิดเป็น

ประมาณรอ้ยละ 0.5 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 
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(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็น

ตวัแทนจาก ปตท. 2 คน กระทรวงการคลงั 1 คน กระทรวงพลงังาน 1 คน กรรมการจากภายนอกอื่น 1 คน และ

กรรมการอสิระ 5 คน 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในชว่งปี 2544 - 2546  เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546/2 

รายไดร้วม 48,596 51,936 62,111 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (51,546) (51,391) /1 (62,719)/1 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - - (987) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (37) (11) 297 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (2,987) 534 (1,298) 
    

สินทรพัยร์วม 26,393 28,901 28,556 

หน้ีสินรวม 23,962 24,315 25,496 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,431 4,586 3,060 

ท่ีมา  : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 /1 ปี 2545 รวมรายการเครดิตภาษี 10 ลา้นบาท ปี 2546 รวมรายการภาษีเงินได ้223,600 บาท 

  /2 ในปี 2546 บรษิัทฯ ไดเ้ปลี่ ยนนโยบายทางบญัชีจากงบการเงินเด่ียว มาเป็นงบการเงินรวม 

(5) ความกา้วหน้าในการแกไ้ขปัญหาธุรกิจของบางจาก 

สืบเน่ืองจากโรงกลัน่บางจากประสบกบัปัญหาทางการเงินท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัการชาํระคืนหน้ีเงินกู ้

ระยะสั้น จึงไดมี้การปรบัปรุงผลการดาํเนินงานหลายอยา่งเพื่อสรา้งรายไดแ้ละลดค่าใชจ้า่ย เช่น การนํา Long 

Residue ไปกลัน่ต่อท่ีโรงกลัน่อื่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ การร่วมขนส่งน้ํามนัดิบกบัโรงกลัน่อื่น การบริหาร

สินทรพัยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ั้งหมด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้

อนุมติัใหจ้า้งบริษัท เทิรน์อะราวด ์ จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาโครงสรา้งทางธุรกิจและโครงสรา้งทางการเงิน และจา้ง

สาํนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิ-เอท เป็นผูต้รวจสอบบญัชีในการทาํ Due Diligence โดยมีแผนการปรบัโครงสรา้ง

ทางธุรกิจและทางการเงิน รวมทั้งการขอการสนับสนุนจากภาครฐัสรุปได ้ ดงัน้ี 

1.) การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ (Corporate Restructuring) 

- จดัทาํงบการเงินแยกธุรกิจโรงกลัน่และธุรกิจการตลาดใหช้ดัเจน รวมทั้งจดัทาํนโยบายแยกธุรกิจโรง

กลัน่และธุรกิจการตลาดเป็นนิติบุคคลจากกนั 

- สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวรว่มกนัระหวา่งโรงกลัน่บางจากกบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ และ ปตท. 

รวมทั้งการทาํธุรกิจการตลาดระยะยาวในอนาคต 

- ควบคุมนโยบายการบริหารสถานีบริการภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษัทบางจากกรนีเนทให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของบางจาก รวมทั้งรวมงบการเงินของบางจากกรีนเนทเขา้ในงบการเงินของ

บางจาก 

- จาํหน่ายสินทรพัยท่ี์ไม่ใชใ้นการดาํเนินงาน (Non-Core Assets) 
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2.) การปรบัโครงสรา้งทางการเงิน (Financial Restructuring) 

- จดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพื่อทดแทนเงินกูร้ะยะสั้นจากธนาคารพาณิชยจ์าํนวน 12,500 ลา้นบาท รวมทั้ง

เปลี่ยน Repayment Profile ใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสด 

- ลดส่วนลํ้ามูลค่าหุน้และสาํรองตามกฎหมายเพื่อลา้งขาดทุนสะสมเพื่อใหเ้กิดความสนใจแก่ 

นักลงทุนใหม่ 

- เพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัของบริษัทจาํนวน 3,000 ลา้นบาท และออกหุน้แปลงสภาพจาํนวน 

4,000 ลา้นบาท ในรูปใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย ์ (Depository Receipt : 

DR) 

3.) การสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครฐั โดยขอยืดอายุการเช่าท่ีดินจากกรมธนารกัษจ์าก 12 ปี เป็น 30 ปี 

นอกจากน้ี คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2546 เห็นชอบแผนเพิ่มเติมการแกไ้ขปัญหาของ 

บางจาก  ดงัน้ี 

1.) การเพ่ิมมูลค่าหุน้ของบางจากเพื่อทาํใหก้าํไรต่อหุน้ ราคาหุน้ และราคา DR (Depository Receipt) ของ

บางจากอยูใ่นระดบัสูง จึงควรลดจาํนวนหุน้ของบริษัท โดย 

- กระทรวงการคลงั และ ปตท. แลกหุน้สามญัเดิมเป็น DR ในอตัรา 10:5 

- ผูถื้อหุน้อื่นแลกหุน้สามญัเดิมเป็น DR ในอตัรา 10:9 

2.) ใหด้าํเนินการปรบัโครงสรา้งการเงินใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนมีนาคม 2547 
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์องประเทศ ในช่วงปี 2541-2543 มี

อตัราลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 0.8 ต่อปี ต่อจากน้ัน ในช่วงปี 2544-2546 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟ้ืนตวัข้ึน มีอตัราการเติบโตเฉลี่ย

รอ้ยละ 4.7 ต่อปี ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ยายตวัสูงข้ึนในอตัราประมาณรอ้ยละ 6.0 ต่อปี หาก

พิจารณาปริมาณการใชน้ํ้ามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรูปในชว่งปี 2540-2544 ไดมี้การปรบัตวัลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 

681,333 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 2540 ลดลงตํา่สุดเหลือ 560,456 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 

2544 หรือคิดเป็นอตัราลดลงเฉลี่ยรอ้ยละ 4.7 ต่อปี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการ

ส่งเสริมและสนับสนุนของภาครฐัในการนําก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเชื้ อเพลิงสะอาดและก่อใหเ้กิดปัญหามลภาวะน้อยกวา่

เชื้ อเพลิงชนิดอื่นมาใชท้ดแทนน้ํามนัเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีผลใหส้ดัส่วนการใชน้ํ้ามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรูปต่อ

ปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยร์วมลดลงอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะท่ีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติช่วงปี 2540 ถึงปี 2546   เพิ่มข้ึนมาโดยตลอดจาก 281,003 เทียบเท่า

บารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนั ในปี 2540 เป็น 501,584 เทียบเท่าบารเ์รลน้ํามนัดิบต่อวนั ในปี 2546   หรือคิดเป็นอตัรา

เพิ่มข้ึนเฉลี่ยถึงรอ้ยละ 12.1 ต่อปี เป็นผลมาจากการใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนน้ํามนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและใน

ภาคอุตสาหกรรม และการเพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิต หากพิจารณาอตัราสว่นการใช้

ก๊าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยร์วม จะพบวา่สดัสว่นดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 23.9 ในปี 2540 เป็น

รอ้ยละ 36.9 ในปี 2546  

รายละเอียดของการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์องประเทศในชว่งปี 2540 ถึงปี 2546  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 1,123,266 158,555 14.1 611,226 54.3 334,439 29.9 19,046 1.7 

2543 1,144,374 154,763 13.5 578,832 50.6 379,610 33.2 31,169 2.7 

2544 1,203,442 180,043 15.0 560,456 46.5 430,562 35.8 32,381 2.7 

2545 1,282,173 187,712 14.6 589,160 46.0 467,743 36.5 37,558 2.9 

2546 1,361,084 199,261 14.6 623,965 45.8 501,584 36.9 36,274 2.7 

ท่ีมา :  สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจกา๊ซธรรมชาต ิ

3.4.1.1 โครงสรา้งอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

ในชว่งตน้ปี 2546 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย (ซ่ึงรวมถึงรอ้ยละ 50 ของปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติของโครงการเจดีเอ) มีจาํนวนประมาณ 33.05 ลา้นลา้นลกูบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ 

(Proved Reserve) ประมาณ 15.58 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณสาํรองท่ีน่าจะพบ (Probable Reserve) ประมาณ 9.09 

ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserve) ประมาณ 8.38 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหาก

คาํนวณอตัราสว่นปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยต่ออตัราการผลิต ปี 2545 ท่ี 0.75 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต

แลว้ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ดอ้ีกประมาณ 44 ปี และประมาณ 20 ปี เม่ือคาํนวณจากปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติพิสจูน์แลว้ตามลาํดบั สาํหรบัปริมาณสาํรองน้ํามนัดิบ

และคอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวมประมาณ 1,503.94 ลา้นบารเ์รล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้ (Proved 

http://www.nepo.go.th/
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Reserve) ประมาณ 691.44 ลา้นบารเ์รล และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะมีเพิ่ม (Probable Reserve) และปริมาณสาํรองท่ีคาด

วา่จะมี (Possible Reserve) ประมาณ 812.50  ลา้นบารเ์รล โดยมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นดงัน้ี 

ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

(พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต) 

น้ํามนัดิบ 

(ลา้นบารเ์รล) 

คอนเดนเสท 

(ลา้นบารเ์รล) 

Proved Reserves 15,578.63 363.83 327.61 

Probable Reserves 9,096.21 97.26 257.99 

Possible Reserves 8,379.53 252.55 204.70 

ท่ีมา : กรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน (โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site www.dmf.go.th) 

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ (Operator) 4 ราย ไดแ้ก่ ยูโนแคล ปตท.สผ. 

เชฟรอน และไทยเชลล ์โดยในปี 2546 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,106 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึน

จากปีก่อนรอ้ยละ 6.0 น้ํามนัดิบ 96,322 บารเ์รลต่อวนั เพิม่ข้ึนรอ้ยละ 27.5 และคอนเดนเสท 62,663 บารเ์รลต่อวนั 

เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 16.6 

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรบัช่วงปี 2541-2546 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ 1/ 

(ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

น้ํามนัดิบ 

(บารเ์รลต่อวนั) 

คอนเดนเสท 

(บารเ์รลต่อวนั) 

2541 1,698 29,420 46,341 

2542 1,860 34,006 49,631 

2543 1,948 57,937 52,220 

2544 1,900 61,914 51,847 

2545 1,986 75,567 53,724 

2546 2,106 96,322 62,663 

ท่ีมา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. “www.eppo.go.th”) เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2547  

/1 ปริมาณลา้นลูกบาศกฟุ์ต ท่ีค่าความรอ้นจริง (Actual Heating Value) 

ในสว่นของการลงทุนและการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รวมถึงการจดัหาและ

จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติน้ัน ปัจจุบนั ปตท.เป็นผูร้บัซ้ือและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจา้ของและผูบ้ริหารและพฒันา 

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สาํหรบัระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) น้ัน ปัจจบุนัการลงทุนและการดาํเนินการ 

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

ทุนระหวา่ง ปตท. กบั Tractebel S.A. และบริษัท ทุนลดาวลัย ์จาํกดั ใหบ้ริการระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ในเขต 

อุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมเชื้ อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล

ในสว่นของกิจการสาํรวจและผลติก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เป็นหน่วยงานท่ี

กาํกบัดูแลเก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอตัราค่าผ่านท่อ 
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3.4.1.2 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในปัจจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 

ปัจจุบนั การจดัหาก๊าซธรรมชาติจะมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 

2546 ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 2,706 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั สดัสว่นการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใน

ประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นรอ้ยละ 75 : 25 ทั้งน้ี ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดจะถูกใชภ้ายในประเทศ โดย

มีสดัสว่นการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารอ้ยละ 77.8 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งรอ้ยละ 8.1  

และส่งเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 14.1 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี แมแ้ต่ในช่วงท่ีมีวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยมี

ปัจจยัหลกั คือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพิ่มสูงข้ึน และจากนโยบายของภาครฐัท่ีส่งเสริมใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติ

ทดแทนน้ํามนัเตา ทาํใหส้ดัสว่นการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนมาตลอด โดย

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็ก) ในปี 2546 

คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 64.2 ของปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทของเช้ือเพลิงระหว่างปี 2541-2546  

(หน่วย : พนัเมกะวตัต/์ชัว่โมง) 

 ปี 2541 ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

1. พลงัน้ํา 5,103 3,444 5,917 6,206 7,399 7,240 

2. ก๊าซธรรมชาติ 46,238 47,111 53,855 62,748 69,721 76,027 

3. น้ํามนัเตา 17,534 15,429 9,611 2,420 1,969 2,434 

4. น้ํามนัดีเซล 989 457 108 248 151 75 

5. ถ่านหิน 16,475 15,419 15,852 17,722 16,652 16,856 

6. กระแสไฟฟ้าท่ีนําเขา้ และ

ซื้ อจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

4,820 10,612 13,144 14,528 15,362 15,779 

รวม 91,160 92,472 98,487 103,872 111,254 118,411 

อตัราการเติบโต (รอ้ยละ) (2.4) 1.4 6.5 5.5 7.1 6.4 

ท่ีมา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 

สาํหรบัการประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตน้ัน  ในระยะสั้นคาดวา่

ความตอ้งการดงักล่าวจะยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะ

เพิ่มข้ึนตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนตามการพยากรณข์องคณะอนุกรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้ไป เม่ือมีการรบัซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าอิสระท่ีใชถ้า่นหินเป็นเชื้ อเพลิงจะมีผลใหค้วามตอ้งการ

ใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารวมความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในภาค 

อุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ก็คาดวา่ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติจะยงัคงรกัษาระดบัไวไ้ด ้ สาํหรบัความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในระยะยาว คาดวา่ผูผ้ลิตไฟฟ้าอสิระรายใหม่จะเลือกใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงในการผลิต

ไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรบัดา้นสิ่งแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเชื้ อเพลิงชนิด

อื่น รวมทั้งคาดวา่โรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเขา้มาทดแทนในสว่นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มและโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นท่ีจะปลด

ระวางในอนาคตจะยงัคงใชก๊้าซธรรมชาติต่อไป โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเชื้ อเพลิง และ

แนวโน้มการผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นดงัน้ี  
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พลังนํ� า

กาซธรรมชาตินํ� ามันเตา
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ลานกิโลวตัตชั�วโมง

อัตราการเติบโตเฉลี�ย  6.1% ตอป

ผูผลิตไฟฟาอิสระรายให

ประมาณการการผลติไฟฟาจ ําแนกตามประเภทของเชื�อเพลงิ
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ที�มา : คณะอนุกรรมการการพยากรณค์วามตอ้งการไฟฟ้า, สิงหาคม 2545

ล้านกิโลวัตตช์ั�วโมง

แนวโน้มการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

 

 

นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครฐัยงัมีนโยบายท่ี

จะผลกัดนัการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง่มากข้ึน เน่ืองจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มน้อยกวา่ 

เชื้ อเพลิงชนิดอืน่ๆ และชว่ยลดผลกระทบต่อผูบ้รโิภคจากการท่ีน้ํามนัเชื้ อเพลิงมีราคาสูง ประกอบกบัความตอ้งการ

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศหรือความ

ตอ้งการอีเทนเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสรา้งใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซ

ธรรมชาติเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 

3.4.1.3 การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติ       

การปรบัโครงสรา้งกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสร ี ก่อใหเ้กิดความ

เป็นธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาพลงังานใหก้บัผูบ้รโิภค โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

ท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกนั และใหมี้การเปิดใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม (Third Party Access : TPA) สาํหรบัระบบท่อในอนาคตและในระบบท่อเดิมของ  ปตท. หากมี

ความสามารถในการขนส่งเหลือ เพื่อใหผู้ใ้ชก๊้าซธรรมชาติสามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลติไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม 

ปตท.  

จะยงัคงมีสิทธิในการซ้ือหรือขายก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและสญัญาท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจาต่อรอง 

จนกวา่จะหมดอายุสญัญา ทั้งน้ี ผูค้า้ก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงใหก้บัลูกคา้โดยผ่านกลไกของการใหบ้ริการ 

ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บคุคลท่ีสาม โดยตอ้งพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เพื่อรองรบัความตอ้งการในการใชก๊้าซ

ธรรมชาติท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองเท่าน้ัน  การใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ีสาม จะอยูภ่ายใต ้

การกาํกบัดูแลโดยองคก์รกาํกบัดูแลอิสระท่ีจะจดัตั้งข้ึนในอนาคต 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามนั 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํา้มนั  

ในอดีตประเทศไทยตอ้งนําเขา้ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการใช้

มากกวา่กาํลงัการผลิตภายในประเทศ ต่อมาเม่ือบรษิัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั (“โรงกลัน่น้ํามนัระยอง”) และบริษัท  

สตาร ์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (“โรงกลัน่สตาร”์) เริ่มเปิดดาํเนินการในปี 2539 ทาํใหอุ้ตสาหกรรมน้ํามนัสาํเร็จรูป 

ภายในประเทศมีอุปทานมากกวา่อุปสงค ์ โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงกลัน่น้ํามนัรวมทั้งสิ้ น 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิต 

รวมกนัทั้งสิ้ นประมาณ 1,012,000 บารเ์รลต่อวนั ในปี 2546 โรงกลัน่น้ํามนัมีการผลิตจริงรวมกนัทั้งสิ้ นประมาณ 

767,507 บารเ์รลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศ รวมประมาณ 662,862 บารเ์รลต่อวนั ทาํใหป้ระเทศ

ไทยมีอุปทานสว่นเกินตอ้งส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศประมาณ 105,635 บารเ์รลต่อวนั ซ่ึงคาดวา่สภาวะท่ี

ประเทศไทยมีอุปทานสว่นเกินจะยงัคงมีต่อเน่ือง 

ในปี 2546 ประเทศไทยผลิตน้ํามนัสาํเร็จรูปประมาณ 44,538 ลา้นลิตร สามารถแยกเป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนั

สาํเรจ็รูปชนิดต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นลติร 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 

น้ํามนัเบนซิน 8,316 8,251 8,639 

น้ํามนัดีเซล 16,632 17,375 18,734 

น้ํามนัเชื้ อเพลิงเครื่องบิน 4,142 4,664 4,238 

น้ํามนัเตา 6,392 5,964 6,050 

น้ํามนัก๊าด 583 550 697 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5,893 5,894 6,180 

รวม 41,958 42,698 44,538 

  ท่ีมา : สาํนักการคา้และการสาํรองน้ํามนัเชื้ อเพลิง กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การขนส่งน้ํามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัท่ีตั้ง

ของโรงกลัน่น้ํามนั การขนส่งน้ํามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของ

ประเทศ ขณะท่ีการขนส่งน้ํามนัดิบในประเทศสว่นใหญจ่ะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีน้ํามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่น้ํามนั

ทั้ง 7 แห่งซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพื่อกลัน่เป็นผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเรจ็รปู  

ผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งน้ํามนั ปัจจุบนัการขนส่งน้ํามนั

ทางท่อส่งน้ํามนัแมจ้ะเพิ่มสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปริมาณการใชไ้ม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ 

เน่ืองจากท่อขนส่งน้ํามนัไม่ไดมี้การเชื่อมต่อกบัโรงกลัน่น้ํามนัทุกแห่ง โรงกลัน่น้ํามนัส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ภาคกลางและภาค

ตะวนัออกของประเทศซ่ึงเป็นพื้ นท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกวา่ภาคอื่นๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายนํา้มนั 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ํามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลใหธุ้รกิจการจดัจาํหน่ายน้ํามนัมีการแข่งขนั

ท่ีเพิ่มสูงข้ึน เน่ืองจากมีผูค้า้น้ํามันอิสระรายใหม่เขา้มาในตลาดจํานวนมาก การขยายตัวเพิ่มข้ึนของจํานวนสถานีบริการ 

น้ํามัน ประกอบกับสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ส่งผลใหก้ําไรขั้นตน้จากการตลาดเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะการแข่งขนั 
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โครงสรา้งราคานํา้มนั 

โครงสรา้งราคาน้ํามนัจะประกอบดว้ย 2 สว่น คือ ราคาขายสง่หน้าโรงกลัน่ และราคาขายปลกี ในสว่นของราคา

ขายส่งหน้าโรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง กองทุนเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน และภาษีมูลค่าเพ่ิม และในสว่นของราคาขายปลีก จะประกอบดว้ย ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่  

ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิม่/1 

เดิมโครงสรา้งราคาน้ํามนัเป็นไปตามกลไกตลาด ต่อมาเกิดปัญหาราคาน้ํามนัแพง เน่ืองจากภาวะสงครามคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลงังานจึงมีมติ ใหมี้การชดเชยราคาน้ํามนัเบนซินและดีเซลแก่ผูผ้ลิตและนําเขา้น้ํามนั โดยในวนัท่ี 

8 กุมภาพนัธ ์ 2546 รฐับาลประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ํามนัเชื้ อเพลิง กาํหนดใหเ้พดานสูงสุดของระดบัราคาขายปลีก ณ 

กรุงเทพมหานคร ของน้ํามนัเบนซินออกเทน 95 ราคาไม่เกินลิตรละ 16.99 บาท น้ํามนัเบนซินออกเทน 91 ราคาไม่เกิน 

ลิตรละ 15.99 บาท และน้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว ราคาไม่เกินลิตรละ 14.79 บาท จนต่อมาเม่ือเหตุการณส์งครามไดยุ้ติลงใน

วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2546 คณะรฐัมนตรจีึงมีมติยกเลิกการเก็บเงินเขา้กองทุนเพื่อตรึงราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง และปลอ่ยให้

ราคาน้ํามนักลบัไปสูร่ะบบราคาลอยตวัตามเดิม 

ตวัอยา่งโครงสรา้งราคาน้ํามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2547 

 (หน่วย : บาท/ลิตร) 

 เบนซินออกเทน 95 คิดเป็นรอ้ยละของ 

ราคาขายปลกี 

ดีเซลหมุนเร็ว คิดเป็นรอ้ยละของ 

ราคาขายปลกี 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 11.0813 62.29 9.8938 67.35 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 20.71 2.3050 15.69 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 2.07 0.2305 1.57 

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง /2 0.5000 2.81 0.5000 3.41 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์พลงังาน /2 0.0400 0.23 0.0400 0.27 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 1.0972 6.17 0.9078 6.18 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ 16.7720 94.28 13.8771 94.47 

ค่าการตลาด 0.9514 5.35 0.7597 5.17 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.0666 0.37 0.0532 0.36 

ราคาขายปลีก 17.7900 100 14.6900 100 

/1 โรงกลัน่กาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รฐับาลกาํหนด 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูนํ้าเขา้น้ํามนัประมาณรอ้ยละ 84 ของการใชน้ํ้ามนัเชื้ อเพลิงตอ้งนําเขา้จาก

ต่างประเทศในรูปของน้ํามนัดิบและน้ํามนัสาํเร็จรปูบางสว่น ประกอบกบัการคา้น้ํามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงัน้ัน การกาํหนด

ราคาน้ํามนั ณ โรงกลัน่จึงข้ึนอยูก่บัการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยยึดตลาด

สิงคโปรเ์ป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคน้ี) และการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือค่าเงิน

บาท) ซ่ึงเป็นตน้ทุนในการนําเขา้น้ํามนัเชื้ อเพลิง 

จากการศึกษาของ สนพ. ระบวุา่ หากราคาน้ํามนัดิบตลาดโลกเปลี่ยนแปลง 1 เหรียญสหรฐัต่อบารเ์รล ตน้ทุน

ราคาน้ํามนัในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลง 25-29 สตางคต่์อลติร (ณ อตัราแลกเปลี่ยน 40-46 บาทต่อเหรียญสหรฐั) 
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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 ์ ซ่ึงเป็นตลาดน้ํามนัสาํเรจ็รูปขนาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี ในชว่งดงักล่าวราคาน้ํามนั 

เชื้ อเพลิงของไทยจะเป็นราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คือราคาสิงคโปรบ์วกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้า่ยต่างๆ  

จนกระทัง่ถึงท่าเรือประเทศไทย การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่จะอิงกบัราคาประกาศของโรงกลัน่ในสิงคโปร ์

และสาํหรบัการกาํหนดราคานําเขา้จะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปรเ์พื่อใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนการนําเขา้จริง 

โดยการประกาศราคาจะเปลี่ยนแปลงสปัดาหล์ะ 1 ครั้ง  

(2) ช่วงหลงัการยกเลิกควบคุมราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง โรงกลัน่น้ํามนัมีสญัญาซ้ือขายกบัผูค้า้น้ํามนักาํหนดราคาเป็น 

C.I.F. กรุงเทพฯ  สาํหรบัผูค้า้น้ํามนัท่ีนําเขา้น้ํามนัสาํเร็จรูปจะเป็นไปตามตน้ทุนตามจริง เน่ืองจากโรงกลัน่ตอ้ง

แข่งขนักบัตน้ทุนนําเขา้ ดงัน้ัน โรงกลัน่จึงใชห้ลกัการเสมอภาคกบัการนําเขา้ หากโรงกลัน่กาํหนดราคาสูงกวา่

การนําเขา้ ผูค้า้น้ํามนัจะนําเขา้แทนการสัง่ซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ แต่หากการกาํหนดราคาตํา่กวา่ราคา 

นําเขา้ จะทาํใหโ้รงกลัน่ไดร้บัผลตอบแทนตํา่ ยอ่มไม่จูงใจใหเ้กิดการลงทุนของธุรกิจการกลัน่ในประเทศไทย 

แต่หลงัจากกาํลงัการกลัน่ของประเทศไทยมีเกินความตอ้งการทาํใหต้อ้งส่งออก การส่งออกในปัจจุบนัตามภาวะ

ปกติจะไม่ไดร้าคาท่ีดีเท่าท่ีควรจากปัญหากาํลงัการกลัน่ในภูมิภาคท่ีสูงกวา่ความตอ้งการ ดงัน้ัน โรงกลัน่จึง

พยายามท่ีจาํหน่ายน้ํามนัในประเทศก่อนส่งออก โดยใหส้่วนลดราคา ณ โรงกลัน่ในบางชว่ง ทาํใหก้ารกาํหนด

ราคาของไทยไดล้ดลงมาอยูร่ะหวา่งราคาส่งออกและราคานําเขา้ 

 การกาํหนดราคาของโรงกลัน่จะกาํหนดใหส้อดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการนําเขา้มากท่ีสุด เพื่อใหผู้ค้า้น้ํามนั

ซ้ือน้ํามนัจากโรงกลัน่ และเน่ืองจากการซ้ือขายน้ํามนัในภูมิภาคน้ีเป็นจาํนวนมากจะกระทาํกนัในตลาดสิงคโปร ์ ราคาน้ํามนั

ท่ีเคลื่อนไหวในตลาดสิงคโปรจ์ึงเป็นตวัแทนของราคาน้ํามนัของทุกประเทศในภูมิภาคน้ี โรงกลัน่จึงใชเ้กณฑก์ารกาํหนด

ราคาโดยอิงตามราคาตลาดจรสงิคโปร ์และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวนัเช่นเดียวกบัราคาตลาดจรสงิคโปร ์

การเปลี่ ยนแปลงของราคานํา้มนัสาํเรจ็รปูในตลาดนํา้มนัตา่ง ๆ3

/1 

ตลาดซ้ือขายน้ํามนัระหวา่งประเทศ ตลาดท่ีสาํคญัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

น้ํามนัของภูมิภาคน้ันๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรฐัอเมริกา ตลาดยุโรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร ์ สาํหรบัตลาด

อื่นๆ จะกาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้น้ํามนัของประเทศในภูมิภาคน้ันๆ จะ

คาํนึงถึงสภาพความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบดว้ย  

ราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปลี่ยนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทุน คือ ราคาน้ํามนัดิบ ดงัน้ัน 

ราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในทุกตลาด จึงปรบัตวัเคลื่อนไหวไปในทิศทางและระดบัเดียวกนั นอกจากน้ันแลว้ อปุสงคแ์ละอุปทาน

ในภูมิภาคน้ันๆ ยงัมีอิทธิพลต่อราคาน้ํามนัสาํเร็จรปูในตลาด จึงทาํใหก้ารเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในบางตลาด

อาจปรบัตวัแตกต่างจากตลาดอืน่ แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัจะทาํใหเ้กิดภาวะของการไหลเขา้/

ออกของน้ํามนัจากตลาดอื่น จนระดบัราคาของตลาดน้ันปรบัตวัสู่ภาวะสมดุลกบัตลาดอื่น ดงัน้ัน ในการกาํหนดราคาของ

ผูค้า้ 
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น้ํามนัไทย ไม่วา่จะใชฐ้านราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของตลาดใด การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของไทยจะเป็น

เช่นเดียวกนั เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามนัสาํเรจ็รปูในทุกตลาดจะเปลี่ยนแปลงสอดคลอ้งในระดบัเดียวกนั  

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกไกล ตลาดสิงคโปรเ์ป็นศูนยก์ลางซ้ือขายน้ํามนัในภูมิภาคน้ีท่ีสาํคญัท่ีสุด ราคาน้ํามนั

สาํเรจ็รูปในตลาดจรสิงคโปร ์ มิไดเ้กิดจากการประกาศราคาของรฐับาลสิงคโปร ์ แต่เป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงซ้ือขายของ 

ผูซ้ื้อและผูข้ายทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร ์ ราคาท่ีตกลงจะสะทอ้นจากปริมาณน้ํามนัท่ีมีในภูมิภาค (Supply) 

และความตอ้งการน้ํามนัของภูมิภาค (Demand) น้ีท่ีมีเขา้มาในตลาด ดงัน้ัน ปริมาณการผลิตส่วนเกินและความตอ้งการ 

น้ํามนั (การส่งออกและการนําเขา้) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาในตลาดจรสิงคโปร ์ การเก็บรวบรวมราคาซ้ือขายในตลาดน้ํามนัทุกตลาดจะมีบริษัทขอ้มูล เช่น Platt’s, Petroleum 

Argus, 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  

ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่สว่นเกิน แมจ้ะเริ่มมีการกาํหนดราคาส่งออกเอง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศ 

ตนเองส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไปราคาตลาดจรสิงคโปรย์งัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักล่าว 

ราคาจาํหน่ายนํา้มนัเชื้อเพลิงของโรงกลัน่ และผูค้า้ส่งนํา้มนัภายในประเทศในปัจจบุนั4

/1 

ภายหลงัการยกเลิกการควบคุมราคาน้ํามนัเชื้ อเพลิง ในช่วงแรกการกาํหนดราคาน้ํามนัสาํเร็จรูปของโรงกลัน่ 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 โรงกลัน่ของไทยถูกกวา่ราคาปกติมากในบางชว่ง  

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขนัในตลาดน้ํามนัของไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง ทาํใหใ้นตลาดคา้ส่งของไทย มีการ

เปลี่ยนแปลงราคาทุกวนัและบางวนัอาจหลายครั้ง ซ่ึงเป็นไปตามตน้ทุนและสภาพตลาดน้ํามนัในช่วงน้ันๆ จากการศึกษาของ 

สนพ. พบวา่ ราคาขายส่งน้ํามนัภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดสิงคโปร ์ เพราะปริมาณน้ํามนัใน

ตลาดของไทย จะปรบัตวัตามสภาพตลาดน้ํามนัภายนอก และในทางกลบักนัตลาดน้ํามนัของไทยจะส่งผลกบัตลาดใน

ภูมิภาคน้ีเช่นกนั เม่ือน้ํามนัในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลใหร้าคาสิงคโปรป์รบัตวัข้ึน) น้ํามนัไทยจะไหลออก ปริมาณน้ํามนัใน

ประเทศลดลง ราคาขายในประเทศปรบัตวัข้ึน ในทางกลบักนั การท่ีปริมาณน้ํามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึง

ราคาตลาด 

สิงคโปรท่ี์สะทอ้นราคาซ้ือขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถส่งออกน้ํามนัของไทยจะลดลง ราคาขายส่งในประเทศ

จะมีการใหส้่วนลดเพ่ือระบายน้ํามนัออกสู่ตลาดภายใน  
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ภาวะการแขง่ขนัของตลาดนํา้มนัในประเทศไทย/1 

ปัจจุบนัตลาดน้ํามนัของไทยมีการแข่งขนัสูงทั้งระดบัคา้ส่งและคา้ปลีก โดยในตลาดคา้ส่ง กาํลงัการกลัน่

ภายในประเทศท่ีมีมากกวา่ความตอ้งการ ทาํใหก้ารกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการใหส้่วนลดแก่ผูค้า้น้ํามนัใน

ภาวะท่ีน้ํามนัลน้ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัการนําเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของ

ภูมิภาค ก็มีผลใหร้าคาน้ํามนัสาํเรจ็รูปของภูมิภาคเอเซียอยูใ่นภาวะอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัราคาน้ํามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็

ไดร้บัผลกระทบดงักล่าวดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพิ่มข้ึนของจาํนวนผูค้า้น้ํามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 31 รายในปัจจบุนั จาํนวนสถานีบริการน้ํามนัไดเ้พิ่มข้ึนจาก

ระดบั 3,400 แห่ง เป็นกวา่ 18,000 แห่งในปัจจบุนั ทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดคา้ปลกีของไทยอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก  

ติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก ผูค้า้ไม่สามารถกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดม้าก จากการศึกษาของ สนพ.  

พบวา่ การกาํหนดราคาขายปลกีในระดบัท่ีแตกต่างกนั 50 สตางคต่์อลิตร จะส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายของผูค้า้น้ํามนั 

ลดลงครึ่งหน่ึง ค่าการตลาดของผูค้า้น้ํามนันับตั้งแต่ปี 2539 เป็นตน้มา ไดป้รบัลดลงและอยูใ่นระดบัทรงตวั ซ่ึงเป็นผลจาก

การแข่งขนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

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 ้

สาํหรบัอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบนัเป็นไปตามประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลังฉบบัท่ี 57  

มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2544 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 : สนพ. 

สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดใหผู้ผ้ลิตหรือผูนํ้าเขา้ผลิตภณัฑ์น้ํามันส่งเงินเขา้

กองทุนน้ํามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิดน้ํามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดร้บัเงินชดเชยจากกองทุนน้ํามัน  

ทั้งน้ีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว  โดย ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2547 เงินส่งเขา้กองทุนน้ํามนั  

สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงินส่งเขา้กองทุนน้ํามนั (บาท/ลิตร) อตัราชดเชย (บาท/ลิตร) 

1. น้ํามนัเบนซิน 95 0.5000 - 

2. น้ํามนัเบนซิน 91 0.3000 - 

3. น้ํามนัแก๊สโซฮอล ์ 0.2700 - 

4. น้ํามนัก๊าด 0.1000 - 
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5. น้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.5000 - 

6. น้ํามนัดีเซลหมุนชา้ 0.5000 - 

7. น้ํามนัเตา 0.0600 - 

8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.9353 

ท่ีมา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจดัจาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

รฐับาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้ําเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิก

การควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะใหมี้การใชร้ะบบลอยตัวเต็มท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2544  มอบหมายให ้สนพ. กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย ์รบัไปดําเนินการ

ร่วมกนัเพื่อยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

อยา่งไรก็ตามในระหวา่งน้ี รฐับาลยงัควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/

นําเขา้ และราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ แต่เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง 

จึงมีการปรบัหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่และราคานําเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2546  

โดยกําหนดใหเ้ท่ากบัราคาประกาศเปโตรมิน –16 เหรียญสหรฐั/ตัน  โดยมีราคาประกนัตํา่สุดท่ี 185 เหรียญสหรฐั/ตัน 

และมีราคาเพดานสูงสุดท่ี 315 เหรียญสหรฐั/ตนั  ทั้งน้ีใหมี้การพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาทุก 3 เดือน 

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 8 มกราคม 2547) 
         หน่วย : บาท/กิโลกรมั 

 ราคาก๊าซหุงตม้ คิดเป็นรอ้ยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นําเขา้ /1 12.0706 76.33 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 13.73 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.37 

กองทุนน้ํามนัเชื้ อเพลิง /2 (2.9353) (18.56) 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.8066 5.10 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 12.3289 77.97 

ค่าการตลาด /2 3.2566 20.59 

ภาษีมูลค่าเพิม่ /2 0.2280 1.44 

ราคาขายปลีก 15.8100 100 

ท่ีมา : สนพ. 

 /1 รฐับาลกาํหนดโดยอา้งอิงราคาตลาดโลก 

  /2 รฐับาลกาํหนด 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

ptttf.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 87 

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 เช่น สไตรีนโมโนเมอร ์ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร ์ เอ

ทิลีน 

ไกลคอล 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 

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีปรบัตวัดีข้ึนทัว่โลก โดยเฉพาะในสหรฐัอเมริกาท่ีถือวา่ปลายปี 2546 เป็นช่วง

เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวั และจะปรบัตวัดีข้ึนเรื่อยในปี 2547 เป็นตน้ไป จากการท่ีการเติบโตของความตอ้งการปิโตร

เคมีจะเป็นประมาณ 1.5-2 เท่าของอตัราการเติบโตของ GDP จึงคาดวา่ความตอ้งการปิโตรเคมีในปี 2547 จะดี

ข้ึน รวมทั้งราคาของปิโตรเคมีท่ีเป็นวฏัจกัร ซ่ึงไดล้ดลงตํา่สุดในปี 2544-2545 จึงปรบัตวัดีข้ึนตามลาํดบัตั้งแต่

ปี 2546 เป็นตน้ไป โดยคาดวา่จะเขา้สูช่่วงสูงสุดในชว่งปี 2548-2549 

สถานการณปิ์โตรเคมีในประเทศไทยก็เป็นไปตามสถานการณโ์ลก คือความตอ้งการปรบัตวัดีข้ึน และ

สามารถส่งออกไดม้ากข้ึน จากการท่ีอตัราการส่งออกของผลิตภณัฑส์าํเร็จรปูจากประเทศจนีกลบัเขา้สูส่ภาวะ

ปกติหลงัจากท่ีซบเซาไปเน่ืองจากสถานการณโ์รค SARS จีนจึงตอ้งนําเขา้ปิโตรเคมีเพื่อเป็นวตัถุดิบมากข้ึน 

ประเทศผูผ้ลิตจึงสามารถเพิ่มอตัราการผลิต และส่งออกไปยงัจีน ซ่ึงยงัคงเป็นตลาดหลกัของการส่งออกทัว่โลก

ไดม้ากข้ึน รวมทั้งประเทศไทยดว้ย 

ความตอ้งการปิโตรเคมีของประเทศไทยโดยรวมในปี 2546 เพิม่ข้ึนเล็กน้อยจากปี 2545 ประมาณ 2-

6% ยกเวน้พาราไซลีนท่ีเพิ่มข้ึน 25% เน่ืองจากมีการขยายกาํลงัการผลิตของ PTA ท่ีใชพ้าราไซลีนเป็นวตัถุดิบ 

นอกจากน้ี ความตอ้งการ PP และ PS ยงัเพิ่มข้ึนถึง 16% และ 19% ตามลาํดบั 

ปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยยงัคงอยูใ่นสภาวะทีมีกาํลงัการผลิตมากกวา่ความตอ้งการ  

แต่ยงัส่งออกได ้ มีอตัราการผลิตโดยเฉลี่ยของโอเลฟินสอ์ยูท่ี่ประมาณ 98% อะโรเมติกสท่ี์ประมาณ 90% 

ในขณะท่ีปิโตรเคมีขั้นปลายมีอตัราการผลิตเฉลี่ยท่ีประมาณ 92% มีการส่งออกโอเลฟินสน้์อยมากประมาณ 5% 

ของปริมาณการผลิต สว่นอะโรเมติกสจ์ะส่งออกมากกวา่ท่ีประมาณ 30% ของปริมาณการผลิต ในสว่นโพลิเมอร ์

(PE, PP, PVC, PS) ยงัคงส่งออกประมาณครึ่งหน่ึงของปรมิาณการผลิต โดยจะมีจีนเป็นตลาดหลกัของการ 

ส่งออก  
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การผลิต การนําเขา้ การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                         หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 

การจดัหา การบริโภค 

การผลิต 
การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

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 
2545 1,892.00 11.00 1,771.00 131.00 
2546 2,007.00 7.00 1,872.00 142.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา้ การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                  หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 
การจดัหา การบริโภค 

การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค การส่งออก 

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 
2545 1,134.00 53.00 1,163.00 24.00 
2546 1,192.00 52.00 1,188.00 57.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา้ 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 
2545 906.00 40.00 669.00 277.00 
2546 1,057.00 81.00 841.00 297.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนําเขา้ 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 
2545 502.00 15.00 302.00 214.00 
2546 580.00 0.00 361.00 219.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
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3.5 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3.5.1 ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

ในการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผ่านมา ปตท. ไดต้ระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชวีิตความ 

เป็นอยูข่องประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงัน้ัน ปตท. จึงไดติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง

และเคร่งครดั โดยในช่วงก่อนการก่อสรา้งจะจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact 

Assessment) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเสนอต่อ 

สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในปัจจุบนั 

โดยในรายงานดงักล่าวจะระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจบุนั ปตท. ยงัคงติดตามตรวจสอบ บนัทึกผล และจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มเพื่อเสนอต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ อยา่งสมํา่เสมอ โดยจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มของ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 โรง ตั้งแต่เปิดดาํเนินการเป็นตน้มา ปรากฏวา่คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และ

กากของเสียจากกระบวนการผลติ ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอ้ม และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งสิ้ น และสาํหรบัโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 ท่ีตาํบล

มาบตาพุด จงัหวดัระยอง ซ่ึงไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA แลว้เสรจ็และไดผ่้านความเห็นชอบแลว้น้ัน ขณะน้ีอยู่

ระหวา่งการนํามาตรการลดผลกระทบและดาํเนินการระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัในระยะการก่อสรา้งและ

เตรียมแผนงานสาํหรบัระยะดาํเนินการ 

จากผลการดาํเนินการท่ีผ่านมา ทาํใหใ้นปี 2545 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

ไดร้บัรางวลั EIA AWARDS หรือรางวลัสถานประกอบการท่ีมีการจดัการและรกัษาสภาพแวดลอ้มตามมาตรการในรายงานผล

การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มดีเด่น ซ่ึงจดัโดยสาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมยงั

ไดร้บัรางวลั EIA AWARDS เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกนัในชว่งปี 2542-2545 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดนํ้าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม หรอืระบบ ISO 14001  

และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มอก. 18001 เขา้มาใช ้ โดยปัจจุบนั โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 

หน่วยไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 14001 และระบบ มอก. 18001 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (“สรอ.”) 

เรียบรอ้ยแลว้ 

3.5.2 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิ

ถึงแมว้า่การดาํเนินการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดใหอ้ยูใ่นข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (Environmental 

Impact Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มากกวา่ 10 ปี  

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดต้ระหนักถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสรา้ง ระหวา่งการก่อสรา้ง และภายหลงั

การก่อสรา้งมาโดยตลอด อาทิ การศึกษาวจิยัถึงผลกระทบต่อสตัวป่์าและสภาพป่าไม ้ ตรวจวดัสิ่งแวดลอ้มระหวา่งการ

ก่อสรา้ง และดาํเนินการปรบัสภาพพื้ นท่ีใหเ้ขา้สูส่ภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนับแต่การก่อสรา้ง 

ท่อส่งก๊าซสายประธานเสน้แรกท่ีเริ่มรบัก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ ก็มีแนวทาง

ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารม์ายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรี

จงัหวดัราชบุรี ท่ีเริ่มก่อสรา้งในปี 2540 น้ัน ปตท. ไดจ้ัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเสนอต่อ

สาํนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้มตามท่ีกําหนดไวใ้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกับการดําเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
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ตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏว่าผลท่ีไดอ้ยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ามาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ซ่ึงในปี 2545 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากแหล่งยาดานายงัไดร้บัรางวลั EIA AWARDS  ซ่ึงจดัโดยสาํนักงาน

นโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. 

ในปี 2546 โครงการก่อสรา้งระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 และโครงการ

เก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA  รวมทั้งมีการนํามาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการระบบการ

จดัการสิ่งแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสรา้งและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ  สาํหรบัโครงการท่ีอยู่

ระหวา่งการก่อสรา้งท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและดาํเนินการระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและน้ําเย็นสาํหรบัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Gas District Cooling System (โรงไฟฟ้าและ

ท่อส่งก๊าซฯ) และโครงการติดตั้ง Compressor ท่ี #BVW 7 (ท่อส่งก๊าซฯ จากแหล่งยาดานา) นอกจากน้ัน ยงัมีโครงการท่ีอยู่

ระหวา่งการดาํเนินงานศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/

ใต ้โครงการท่อส่งก๊าซฯ เสน้ท่ี 3 ฝ่ังตะวนัออก-ตะวนัตก (Onshore – Offshore) 

และเพื่อใหก้ารดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงาน

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดนํ้าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม หรอืระบบ ISO 14001 และระบบ 

การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  มอก. 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 14001 และ 

มอก. 18001 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (“สรอ.”) เรียบรอ้ยแลวัตั้งแต่ปี 2543 และ 2545 ตามลาํดบั 

3.5.3 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินการท่าเทียบเรือเพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  

ในการก่อสรา้งท่าเทียบเรือของ ปตท. เพื่อขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตอ้งมีการจดัทาํรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

ตลอดจนดาํเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการตรวจสอบดงักล่าว ปรากฏผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด อีกทั้งหน่วยงาน

ของ ปตท. ท่ีมีท่าเทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑ ์ยงัไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 จากสถาบนัรบัรอง

มาตรฐานไอเอสโอ (“สรอ.”) เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เช่นกนั 
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4. การวิจยัและพฒันา 

 

การวิจยัและพฒันานับวา่เป็นเครื่องมือท่ีสาํคญัในการสรา้งความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจใหก้บัองคก์ร ดงัน้ัน ปตท. จึง

ไดย้กระดบัศูนยว์ิจยัและพฒันาของ ปตท.  เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปี 2540  โดยไดล้งทุนสรา้ง

หอ้งปฏิบติัการท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย อาคารสาํนักงาน และอาคารฝึกอบรม เป็นเงินรวมทั้งสิ้ น ประมาณ 1, 600 

ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคใ์หเ้ป็นสถาบนัวจิยัและเทคโนโลยีดา้นปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดบัชาติของประเทศ 

สถาบนัวิจยัฯ  

มีภาระกิจในการสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ และเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนั โดย

คาํนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม 

  ในการวิจยั และพฒันาของ ปตท. มุ่งเน้นการพฒันา ตลอดจนริเริ่มงานวจิยัท่ีนําไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยี กระบวนการผลิต ตลอดจนธุรกิจใหม่ ๆ ใหก้บัองคก์ร รวมทั้งใหบ้ริการทางเทคนิคใหก้บักลุ่มธุรกิจ ตลอดจน

ตรวจสอบและวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่หน่วยปฏิบติัการและเสนอมาตรการลดผลกระทบ นอกจากน้ียงัเป็นหน่วยทดสอบ

ของหน่วยงานของรฐัในเรือ่งน้ํามนัเครื่องยนต ์ 2 จงัหวะ และใหบ้ริการวิจยัและทดสอบแก่บริษัทในเครอืและหน่วยงาน

ภายนอก  

 งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัฯ คือการวิจยัเพื่อส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงมีอยูใ่นประเทศแทนเชื้ อเพลิงอื่น  

ไม่วา่จะเป็นฟืน หรือน้ํามนัเชื้ อเพลิง ซ่ึงช่วยในการลดการตดัไม ้ทาํลายป่า ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม และลดการขาดดุลการคา้

ของประเทศไดส้่วนหน่ึง โดยทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติ และการใชก๊้าซอยา่งถูกตอ้ง ทาํใหมี้การนํา

ก๊าซแอลพีจี ไปใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงในครวัเรือนแพร่หลายไปทัว่ประเทศ และมีการนําร่องในการนําก๊าซธรรมชาติมาใชก้บั 

ยานยนตแ์ทนน้ํามนัเชื้ อเพลิง ไม่วา่จะใชก้บัรถยนตโ์ดยสารของ ขสมก. หรือ โครงการทดลองใชก๊้าซธรรมชาติร่วมกบัน้ํามนั

เบนซินในรถแท็กซ่ี ซ่ึงจะช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้ อเพลิงท่ีสะอาด  

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไม่วา่จะเป็นน้ํามนัเชื้ อเพลิง หรือสารหล่อลืน่ สถาบนัวิจยัฯ มีหลกัการใน

การพฒันาใหไ้ดผ้ลิตภณัฑส์ะอาดท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม เชน่ ไดท้าํการวิจยัเพื่อหาสารเพิม่ค่าออกเทนในน้ํามนัเบนซิน

แทนตะกัว่หลากหลายชนิด และตดัสินใจนําสาร Methyl tertiary butyl ether (MTBE) มาใชแ้ทนสารตะกัว่เป็นรายแรกของ

ประเทศ ทาํให ้ ปตท. ไดเ้ป็นผูนํ้าในการจาํหน่ายน้ํามนัไรส้ารตะกัว่รายแรกของประเทศไทย ซ่ึงนําไปสู่การยกเลิกการใช ้

น้ํามนัเบนซินผสมสารตะกัว่ของประเทศในท่ีสุด รวมทั้งทาํการศึกษา วิจยัดา้นคุณภาพของน้ํามนัเชื้ อเพลิง และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม และนําผลการวจิยัเสนอหน่วยงานของรฐัท่ีมีหน้าท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามนัเชื้ อเพลิง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบในการปรบัปรุงขอ้กาํหนดคุณภาพน้ํามนัเชื้ อเพลิงของประเทศ เพื่อลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศ 

ในภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน ปี 2528 ปตท.ไดว้ิจยัและพฒันาเชื้ อเพลิงทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตรของ

ประเทศมาเป็นวตัถุดิบ และนําออกจาํหน่ายในชือ่น้ํามนัแก๊สโซฮอล ์และหยุดจาํหน่ายในปี 2530 เน่ืองจากราคาไม่สามารถ

แข่งขนัได ้ ซ่ึงต่อมาไดร้่วมมือกบัโครงการสว่นพระองคส์วนจิตรลดาในการวิจยั พฒันาเชื้ อเพลิงผสมเอทานอลมาอยา่ง 

ต่อเน่ือง และสามารถนําออกจาํหน่ายในภาวะท่ีน้ํามนัเชื้ อเพลิงมีราคาสูงอีกครั้งในปี 2544 และในปี 2546 ไดข้ยายตลาด

แก๊สโซฮอลออกไปโดยเปิดจาํหน่ายในสถานีบริการน้ํามนัของ ปตท. รวม 12 สถานี และจะขยายเพิ่มข้ึนอีกเม่ือมีความ

พรอ้มดา้นวตัถุดิบ นอกจากน้ี ในปี 2544 ไดมี้การนําน้ํามนัปาลม์มาผสมกบัน้ํามนัดีเซล จาํหน่ายในชื่อน้ํามนัดีเซลปาลม์ 

(บริสุทธ์ิ) ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวจาํหน่ายในราคาตํา่กวา่น้ํามนัเบนซิน หรือน้ํามนัดีเซลลิตรละ 50 สตางค ์ ทั้งน้ีเพื่อสรา้ง

แรงจูงใจใหผู้บ้รโิภคหนัมาใชเ้ชื้ อเพลิงทดแทนดงักล่าว การพฒันาผลิตภณัฑด์งักล่าวน้ัน นอกเหนือจากจะชว่ยใหเ้กษตรกร

ของประเทศมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้มแลว้ ยงัช่วยลดการขาดดุลทาง

การคา้จากการนําเขา้เชื้ อเพลิง และสารเติมแต่ง MTBE จากต่างประเทศไดบ้างส่วน 
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ในปีท่ีผ่านมา สถาบนัวิจยัฯ ไดท้าํการวิจยัร่วมกบับรษิัทผูผ้ลิตรถยนตร์ายใหญ่ของโลก เช่นบรษิัท ฟอรด์มอเตอร ์ 

อเมริกา และบริษัทโตโยตา้ ในการทดสอบคุณภาพและผลกระทบของเชื้ อเพลิงทดแทนดงักล่าวต่อประสิทธิภาพและ 

เครื่องยนต ์ ทั้งน้ีเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในผลิตภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภค และสถาบนัวิจยัฯ ไดพ้ฒันาน้ํามนัเบนซินท่ีมีคุณสมบติั

ลดความฝืดของเครื่องยนตอ์อกจาํหน่าย ในชื่อ พีทีที อลัฟ่า เอ็กซ ์ และ น้ํามนัดีเซลใหม่ พีทีที เดลตา้ เอ็กซ ์ ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพในการทาํความสะอาดสงูข้ึน ยืดอายุการใชง้านของเครื่องยนต ์ โดยในส่วนของน้ํามนัเบนซินมีการเติบโต

เพิ่มข้ึน 12.2% ของปีท่ีผ่านมา หรือสว่นแบ่งการตลาด 24.5% ส่วนน้ํามนัดีเซลน้ัน มียอดจาํหน่ายเพิ่มข้ึน 12.7% หรือมี

ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนเป็น 27.0% ซ่ึงนับวา่ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ และในปลายปี คือเดือนพฤศจิกายน 2546 ไดเ้ริ่ม

จาํหน่ายแก๊สโซฮอลอีกครั้งใน 12 สถานี ทั้งน้ี จนถึงสิ้ นเดือนธนัวาคม 2546 มีส่วนแบ่งการตลาด 19.7% 

 ในสว่นผลิตภณัฑห์ล่อลืน่ ปตท. ไดพ้ฒันาผลติภณัฑห์ล่อลื่นสาํหรบัยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม เพื่อใหค้รอบคลุม

การใชง้านทุกดา้นและยืดอายุการใชง้าน รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม สาํหรบัผลิตภณัฑห์ล่อลื่นยานยนต ์ ปตท. 

ไดพ้ฒันาใหไ้ดม้าตรฐานสูงสุดในปัจจุบนั นอกจากน้ีผลิตภณัฑห์ล่อลื่น ปตท. เช่น PTT Performa Synthetic และ    

PTT Hi Speed 2 T ไดร้บัการรบัรองฉลากเขียวจากสถาบนัสิ่งแวดลอ้มไทย นับวา่เป็นผลิตภณัฑห์ล่อลื่นเจา้แรกของประเทศ

ไทยท่ีไดร้บัเครื่องหมายดงักล่าว ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยนัความเจตนารมยข์อง ปตท. ในการพฒันาผลิตภณัฑคุ์ณภาพและ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม สว่นผลิตภณัฑห์ล่อลื่นอุตสาหกรรมน้ันไดมี้การพฒันาสายผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลายข้ึน เพื่อสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและมีคุณภาพเหนือกวา่คู่แข่งรายใหญ่ในตลาด ในราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบ

ยอดจาํหน่ายของปี 2545 และของปี 2546 น้ัน มียอดจาํหน่ายเพิ่มข้ึน 8.2% หรือมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนเป็น 15.6% 

  ในสายการผลิต หรือการปฏิบติัการ สถาบนัวิจยัฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจ ดว้ยการทาํการศึกษา  

วิจยักระบวนการผลิต เพื่อแกไ้ขปัญหาในการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ เช่นในโรงแยกก๊าซ และบริษัทในเครอืของ ปตท. เช่น 

โรงกลัน่น้ํามนั และโรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งการวจิยัเพือ่ปรบัปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใชใ้นโรงงาน 

ใหมี้อายุการใชง้านท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อลดค่าใชจ้า่ย รวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพื่อนําไปสู่การพฒันาและเพิ่ม

มูลค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์ อีกทั้งทาํการตรวจสอบ และวิเคราะหส์ิ่งแวดลอ้มในหน่วยปฏิบติัการ ไม่วา่จะเป็นคลงัน้ํามนั โรงแยก

ก๊าซ สถานีบริการน้ํามนั หรอืแมแ้ต่อาคารสาํนักงาน และวางมาตรการแกไ้ข หรือลดผลกระทบจากสิ่งท่ีไม่เป็นไปตาม 

ขอ้กาํหนด ตลอดจนวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนั  แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟู และกาํจดัมลพิษ 

 นอกเหนือจากการวจิยัทางดา้นวิทยาศาสตร ์ และเทคโนโลยีแลว้ ปตท. ยงัมีหน่วยงานวิจยัตลาด และธุรกิจ  

ท่ีทาํหน้าท่ีติดตามผลการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบรษิัทในเครือเพื่อท่ีเตรียมความพรอ้มท่ีให ้ ปตท. และบริษัทในเครือ

สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการสาํรวจภาพพจน์และความพึงพอใจของผูบ้รโิภคในผลิตภณัฑข์อง ปตท. 

เพื่อท่ีจะนํามาใชป้ระกอบการวางแผนธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์ และบริการธุรกิจใหส้นองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนักงานรวมทั้งสิ้ น จาํนวน 92 คน  โดย

ค่าใชจ้่ายในงานวจิยัและพฒันาของ ปตท. ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาเป็นดงัน้ี 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

2544 2545 2546 

100.96 105.06 117.67 
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5. ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรพัยส์ินถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ทรพัยส์ินถาวรหลกัท่ี ปตท. และบรษิัทยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงั

หกัค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากบั 122,093 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบริษัทยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ในจาํนวนน้ี  

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรบัปี ของ ปตท.และบริษัทยอ่ย สิ้ นสุด 31 ธนัวาคม 2546) 

นอกจากทรพัยส์ินถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรพัยส์ินหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. 

ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  ปตท.สผ. และบรษิัท

ยอ่ยมีปริมาณสาํรองพสิูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved  Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรฐัอเมริกาฉบบัท่ี 

69 (FAS 69) คิดเป็นปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 112  ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,137 พนัลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ต หรอืรวมทั้งหมดเป็น  882  ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ 

นอกจากน้ัน ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท PT. Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) ซ่ึงเป็น 

บริษัทสาํรวจและผลิตน้ํามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศอนิโดนีเซีย รอ้ยละ 34.20 มีปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้ คิดเป็น

ปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท 40 ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ  93 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  หรอืรวมทั้งหมดเป็น 

55 ลา้นบารเ์รล เทียบเท่าน้ํามนัดิบ ซ่ึงปริมาณดงักล่าวไดร้บัการรบัรองจาก Gaffney, Clines & Associates (Consultants) 

Pte.,Ltd. (GCA) แลว้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ. รวมสดัสว่นการถือหุน้ใน Medco ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  

คิดเป็นปริมาณน้ํามนัดิบและคอนเดนเสท  152  ลา้นบารเ์รล และเป็นก๊าซธรรมชาติ  5,230 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต หรือ 

รวมทั้งหมดประมาณ  937  ลา้นบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 นํ้ามนัดิบและ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาติ 

 (ลา้นบารเ์รล) (พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต) 

 ในประเทศ (2) ต่างประเทศ ในประเทศ (2)     ต่างประเทศ 

Company's share of reserves (1) of consolidated 89 9 2,727 1,865 

Companies as of December 31, 2002     

1)   Revision of previous estimates 8 (0.02) 187 (1) 

2)   Improved recovery    - - - - 

3)   Extensions and discoveries 11 - 470 - 

4)   Purchase/sales of petroleum in place (4) - 3 - 124 

5)   Production (7) (0.44) (162) (73) 

  Total consolidated companies 

 (December 31, 2003) 

 

101 

 

11 

 

3,222 

 

1,915 
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 รวม (ในประเทศและต่างประเทศ) ปริมาณเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

 นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาติ (ลา้นบารเ์รล) 

 (ลา้นบารเ์รล) (พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต) ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม 

Company's share of  reserves(1) of consolidated 

companies as of December 31, 2002  

98  4,592    519  249   768  

1)    Revision of previous estimates 8 186 41  4 45 

2)    Improved recovery - - - - - 

3)    Extensions and discoveries 11 470 88 - 88 

4)    Purchases/sales of petroleum in place (4) 3 124 - 25 25 

5)    Production (8)  (235) (34) (10) (44) 

        Total consolidated companies   

        (December 31, 2003 ) 

112  5,137 614 268 882 

        MEDCO (3) 40 93 - 55 55 

        TOTAL WORLDWIDE 

       (December 31, 2003) 

 152  5,230  614  323  937 

หมายเหตุ :  

1) ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมถึงปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิที่ เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ  เจา้ของแหลง่

ปิโตรเลียม 

2) รวมโครงการพ้ืนที่ คาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

3) ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้ใน บรษิัท Medco รอ้ยละ  34.20 ปรมิาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ณ วนัที่  1 มกราคม 2547 ของ Medco ไดร้บั

การรบัรองจาก Gaffney, Clines & Associates (Consultants) Pte. Ltd. 

4) ปตท.สผ. มีสดัส่วนการถือหุน้ใน Yetagun Project เพ่ิมขึ้นจาก 14.1667% เป็น 19.31784% 

 

5.2 การประกนัภยัธุรกิจและทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกนัภยัความเสียหายของทรพัยส์ิน ประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั 

ประกนัภยัความรบัผิดต่อบุคคลท่ี 3 (รวมถึงความรบัผิดต่อลูกจา้ง) และประกนัภยัอุบติัเหตุสว่นบุคคล  ซ่ึงประกนัภยัความ

รบัผิดต่อบุคคลท่ี 3 น้ีไดร้วมถึงความเสียหายต่อสิง่แวดลอ้มท่ีอาจเกิดจาก ปตท. และสาํหรบัการประกนัภยัธุรกิจหยุดชะงกั

น้ัน นอกจากการคุม้ครองการสูญเสียรายไดอ้นัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของทรพัยส์ินตนเองแลว้ ยงัรวมถึงอนั

เน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของผูผ้ลิตจนไม่สามารถส่งสินคา้ใหก้บั ปตท. ได ้ ทั้งน้ี การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. ได้

พิจารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีพึงปฏิบติั  

 นอกจากการจดัซ้ือประกนัภยัจากตลาดประกนัภยัต่างประเทศแลว้ ปตท. ยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนประกนัวินาศภยัข้ึนใน

ปี 2536 เพื่อรบัประกนัภยัตนเอง ซ่ึงทาํให ้ ปตท. สามารถประหยดัค่าเบี้ ยประกนัภยัได ้ โดยจาํนวนเงินท่ีจดัสรรเขา้ 

กองทุนในแต่ละปีข้ึนกบัสดัสว่นท่ีกองทุนจะรว่มรบัประกนัภยั และค่าเบี้ ยประกนัภยัของ ปตท.       

5.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.และบริษัทยอ่ยประกอบดว้ยสิทธิการใชท่ี้ดินเพื่อวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 3 โครงการ 

คือ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อคู่ขนาน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร ์(ยาดานา)  

และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบรุี-วงัน้อย สิทธิในการใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ สาํหรบัระบบบญัชีและธรณีวิทยา

ของ ปตท. สผ. สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร สิทธิในการดาํเนินงานอื่น ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการดาํเนินการรา้นคา้ KFC ในสถานี

บริการน้ํามนัและค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือหุน้สามญัเพิ่มของบริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
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โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษัทยอ่ยมีมูลค่าสุทธิรวม 4,881 ลา้นบาท 

(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรบัปีของ ปตท.และบริษัทยอ่ย สิ้ นสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546) 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 โครงการโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ 

เพื่อเป็นการรองรบัความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนและเพื่อผลิตก๊าซอีเทนสาํหรบัใชเ้ป็น

วัตถุ ดิบให้กับโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จํากัด ปตท. ได้จัดทําโครงการก่อสร้าง 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ขนาด 530 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ท่ีตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวดัระยอง โดย 

คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติการดําเนินโครงการดังกล่าวเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2545 ในวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้ น 

13,578 ลา้นบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 45 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรฐั) นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้

พิจารณาอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการท่ีใหค้วามสําคัญเป็นพิเศษ (กิจการสาธารณูปโภค และ

บริการพื้ นฐาน) เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 ทั้งน้ี คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จในปลายปี 2547 โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ดังกล่าวมีความสามารถในการผลิตอีเทน 520,000 ตันต่อปี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 646,000 ตันต่อปี และก๊าซ โซลีน

ธรรมชาติ 177,000 ตนัต่อปี  

และในปี 2548 ปตท. วางแผนท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 

ท่ีจังหวัดระยอง โดยการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้มีความสามารถในการแยกก๊าซอีเทน 

เพิ่มข้ึนอีก 50,000 ตนัต่อปี  

นอกจากน้ี จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทําใหค้วามตอ้งการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการขยายตัว

ตามภาวะเศรษฐกิจ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) หรือ NPC มีแผนท่ีจะลงทุนในโครงการขยายกาํลงัการผลิต 

เอทิลีน โดยใชอ้ีเทนเป็นวตัถุดิบ และโครงการปิโตรเคมีต่อเน่ือง ปตท. จึงไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจในการซ้ือขายก๊าซ 

อีเทนเพิ่มเติมกบั NPC เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2547 เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการผลิตอีเทนเพิ่มเติมจากโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติหน่วยท่ี 2 และ 3 ท่ีจงัหวดัระยอง ประมาณ 390,000 – 500,000 ตนัต่อปี โดยโครงการดงักล่าวจะใชเ้งินลงทุน

ประมาณ 6,670 ลา้นบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปี 

2549) 

6.2 โครงการระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรฐัมนตร ี เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือ 

วนัท่ี 10 กนัยายน 2544 ในแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 เพื่อใชเ้ป็นกรอบการลงทุน

ในการก่อสรา้งระบบท่อและอุปกรณต่์างๆ โดยให ้ ปตท. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความตอ้งการก๊าซฯ เพื่อใหก้ารลงทุนใน

ระบบท่อก๊าซฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ปัจจุบนัความตอ้งการก๊าซฯ มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามเศรษฐกิจ ประกอบกบัโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ยูเนียน

เพาเวอรดี์วีลอปเมนต ์จาํกดั และโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทกลัฟ์เพาเวอรเ์จนเนอเรชัน่ จาํกดั ไดเ้ปลี่ยนเชื้ อเพลิงมาใชก๊้าซ

ธรรมชาติ ปตท. จึงไดป้รบัปรุง และจดัทาํรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 

ใหส้อดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติลา่สุด ตามแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. 2546-

2559 (PDP 2003) โดยจะเพิม่ขีดความสามารถของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเสน้ท่ี 3 จาก 1,400 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั เป็น 1,750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

ทั้งน้ีแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรบัปรุง) ไดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตร ี

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 และสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์

2547 ไดพ้ิจารณาเห็นชอบการดาํเนินโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว (ยกเวน้โครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลไปอาํเภอทบัสะแก) 
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แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะชว่ยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง

ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. รวมเป็น 5,120 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความรอ้นจริง) จาก 3,170 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความรอ้นจริง) โดยจะใชเ้งินลงทุนทั้งสิ้ นประมาณ 98,495 ลา้นบาท (ณ อตัราแลกเปลี่ยน 40 

บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรฐัฯ) ประกอบดว้ยการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

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

ความสามารถในการรบัและส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากสหภาพเมียนมาร ์สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จภายในกลางปี 2548  

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้หรือเดิมเรียกวา่โครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นการรองรบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มพระนครเหนือและพระนครใตร้วมทั้งการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม และคมนาคม

ขนส่ง เพื่อชว่ยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเชื่อมจากท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติราชบุรี-วงัน้อย ท่ีอาํเภอไทรน้อย ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 20 น้ิว เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มี

ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่ระบบท่อส่งก๊าซฯ จาก

ไทรน้อยไปยงัโรงไฟฟ้า 

พระนครใตจ้ะแลว้เสร็จภายในสิ้ นปี 2548 และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสรจ็พรอ้มกบั

โครงการปรบัปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัสาํรองท่ีเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบรุี เพื่อเพิ่ม

เสถียรภาพและความยืดหยุน่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมารไ์ปยงัผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติใน

ส่วนกลางมีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 560 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะ

แลว้เสรจ็ประมาณปลายปี 2548  

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสรา้งแท่นพกัท่อพีอารพ์ี (PTT Riser Platform – PRP) คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ประมาณ

กลางปี 2549  

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอารพ์ี ต่อไปยงั

จงัหวดัระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,750 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (หลงัติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัในทะเล) คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้

ปี 2549 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพื่อเชื่อมกบัระบบท่อ

คู่ขนานบนบกท่ีสถานีเพิ่มความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดรวม 1,070 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (หลงัติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนับนบก) คาดวา่โครงการจะ

แลว้เสรจ็ประมาณตน้ปี 2549 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์

เป็นระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 
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• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 32 น้ิว จากจุดเชือ่มต่อจากท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 3 ในทะเล ไปยงัเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบรุี ระยะทางรวม 

250 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 460 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่

โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 16 น้ิว จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเสน้ 

ท่ี 3  ไปยงัอาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ เป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่ง

ก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสรจ็ประมาณตน้ปี 2555 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 32 น้ิว จากอาํเภอวงัน้อย ไปยงัอาํเภอแก่งคอย 

จงัหวดัสระบรุี เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลา้น 

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดวา่โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพิ่มความดนัของท่ีพานทอง คาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2551 ทั้งน้ี ปตท. มี

แผนการท่ีจะขอรบัการสง่เสริมการลงทุนสาํหรบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 

ฉบบัท่ี 3  

เน่ืองจากกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นกิจการขนส่งทางท่อท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน 

ทั้งน้ี ปตท. จะดาํเนินการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใหก้บัโครงการต่างๆ 

ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกิจการขนส่งทางท่อท่ีจดัเป็นกิจการท่ีมีความสาํคญั

เป็นพิเศษ ตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรฐับาล 

6.3 การจดัตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั จดัเป็นกิจกรรมที่ใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 

ตามท่ีคณะรฐัมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย โดยในส่วนของกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไดม้อบหมายให ้ ปตท. รบัไปดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่าย ในลกัษณะการแบง่แยกตามบญัชี (Accounting Separation) ก่อนนํา ปตท. เขา้ 

ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ปี 

หลงัการนํา ปตท. เขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหมี้การทาํสญัญาในการดาํเนินการระหวา่งกิจการทั้งสอง เพื่อใหมี้

การดาํเนินการท่ีแยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาดน้ัน ขณะน้ี ปตท. อยูร่ะหวา่งประสานงานกบัสาํนักงานนโยบายและ 

แผนพลงังาน (สนพ.) เพื่อหาแนวทางท่ีชดัเจนในการยกเวน้ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการโอน 

หรือการทาํนิติกรรมอื่นใดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์ินประเภทอสงัหาริมทรพัยข์อง ปตท. ใหแ้ก่ บริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

จาํกดั ประกอบกบักระทรวงพลงังานไดใ้หมี้การศึกษาการปรบัปรุงโครงสรา้งรฐัวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

โดยการจดัจา้งบริษัท Boston Consulting Group (BCG) ทาํการศึกษาดงักล่าว และการแยกบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั มีความเก่ียวพนักบัการแปรรปูรฐัวสิาหกิจท่ีกระทรวงพลงังานกาํลงัพิจารณาทบทวน ดงัน้ัน กระทรวง

พลงังานจึงไดใ้ห ้ปตท. ชะลอการดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่าย เพื่อพิจารณา

ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการแปรรูปรฐัวสิาหกิจของประเทศต่อไป 

6.4 โครงการขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนของ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน)  

ปัจจุบนั บริษัทไทยโอเลฟินสใ์ชแ้นฟธาท่ีจดัหาจากโรงกลัน่ในประเทศเป็นวตัถุดิบหลกั และเพือ่เป็นการลดตน้ทุน

การผลิตและเตรียมพรอ้มรบัภาวะการแข่งขนัในอนาคต บริษทัไทยโอเลฟินสอ์ยูร่ะหวา่งดาํเนินโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิต 
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เอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี โดยใชก๊้าซอีเทนท่ี ปตท. ผลิตไดเ้ป็นวตัถุดิบหลกั โครงการส่วนขยายดงักล่าว จะ

ก่อสรา้งแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 1 ปี 2548 จะตั้งอยูบ่นพื้ นท่ีท่ีตั้งโรงงานโอเลฟินสข์องบริษัทในปัจจบุนั โดยจะใช้

สาธารณูปโภคบางอยา่งรว่มกนั โดยใชเ้งินลงทุนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 144 ลา้นเหรียญสหรฐั แบ่งเป็นเงินกูจ้าํนวน 74 ลา้น

เหรียญสหรฐั และเงินทุนจาํนวน 70 ลา้นเหรียญสหรฐั   ทั้งน้ี ปตท. ไดใ้หก้ารสนับสนุนโดยการซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบริษัท

จาํนวน 3,220 ลา้นบาท (เทียบเท่า 70 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) โดยไดมี้การชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ 

6.5 โครงการก่อสรา้งโรงงานผลิตสาร Phenol 

ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งนําเขา้ Phenol ปีละประมาณ 150,000 ตนั ซ่ึงนํามาใชใ้นการผลิต Bis-phenol A (BPA) 

และ Polycarbonate (PC) ตามลาํดบั  ปตท. ไดเ้ล็งเห็นโอกาสในการผลิต Phenol เพื่อทดแทนการนําเขา้ รวมทั้งการผลิต 

Phenol ตอ้งใชเ้บนซีนและโพรพลิีนเป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. เองมีการผลิตทั้งเบนซีนและโพรพิ

ลีนอยูแ่ลว้ การลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนับเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท. อีกดว้ย 

โรงงานผลิตสาร Phenol จะมีขนาด 200,000 ตนัต่อปี โดยจะใชโ้พรพิลีนจากบริษัท NPC และ TOC ปริมาณ 95,000 ตนั

ต่อปี และเบนซีนจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปีเป็นวตัถุดิบ โดยมีกาํหนดท่ีจะเริ่มก่อสรา้งในตน้ปี 2548 และจะเริ่ม

ผลิตไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2550 โดยมีวงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. มีมติ

อนุมติัให ้ ปตท. ดาํเนินโครงการโดยการรว่มทุนกบับริษัทในเครือและใส่เงินลงทุนในโครงการเป็นจาํนวน 48 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ 

6.6 การลงทุนในบริษัท ราชบุรีเพาเวอร ์จาํกดั 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2547 ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมทุนในบริษทั 

ราชบรุีเพาเวอร ์ จาํกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุน้ท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้ (Par Value) หุน้ละ 100 บาท ปัจจบุนั 

บริษัท ราชบรุีเพาเวอร ์ จาํกดั มีทุนจดทะเบียนชาํระเต็มมูลค่าแลว้จาํนวน 1,665 ลา้นบาท ปตท. จะเขา้ซ้ือหุน้ในสดัสว่น

รอ้ยละ 15 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 249.75 ลา้นบาท 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร ์ จาํกดั ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีอาํเภอ

เมือง จงัหวดัราชบุรี โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จดัตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั 

กฟผ. มีสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสญัญา 25 ปี 

บริษัท ราชบรุีเพาเวอร ์จาํกดั จะดาํเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแบบพลงัความรอ้นรว่ม 2 ชุดๆ ละ 700 เมกะวตัต ์มี

กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต ์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้ นประมาณ 890 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ คาดวา่จะมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 3:1 โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดใหเ้พื่อใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และมี

กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบจากโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มชุดท่ี 1 และ 2 ในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2551 

ตามลาํดบั 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

ptttj.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 100 

7. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่สิ้ นสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนัยสาํคญั  และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

7.1 กิจการร่วมคา้  IPCO - G&C ("IGC") 

กิจการร่วมคา้  IPCO - G&C ("IGC") ไดเ้รียกรอ้งค่าเสียหายกบั  ปตท.  โดยไดย่ื้นฟ้อง ปตท. ต่ออนุญาโตตุลาการ

ของหอการคา้ระหวา่งประเทศ  (International  Chamber  of Commerce หรอื  "ICC") วา่มีการผิดสญัญาจา้งเหมาวางท่อ

ก๊าซธรรมชาติคู่ขนาน  ระหวา่งระยอง - บางปะกง - วงัน้อย  ตามสญัญาลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2537  รวมทั้งสญัญาแกไ้ข

เพิ่มเติมสญัญาดงักล่าว  มีมูลค่าตามสญัญาจาํนวน 36,326,902 เหรียญสหรฐั  และ 894,724,857 บาท ต่อมาคณะ

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

ชี้ ขาดให ้ IGC  ไดร้บัค่าเสียหายจาก ปตท. เป็นแต่ละกรณีไปบางกรณีให ้ปตท. ชดใชค้วามเสียหายเต็มจาํนวน  บางกรณีให ้

ปตท. และ IGC แบ่งรบัความเสียหาย  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   ใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนในวนัท่ีย่ืนหนังสอืดงักล่าว

ในอตัรา 45.42 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรฐั ซ่ึงค่าเสียหายจากอตัราแลกเปลี่ยนจะเป็นเท่าใดน้ัน  จะตอ้งพิจารณาในวนัท่ีมี

การชาํระเงินจริง  นอกจากน้ี IGC ไดเ้รียกรอ้งตน้ทุนทางการเงินและดอกเบี้ ยต่อวนั  นับถดัจากวนัท่ี  1  กนัยายน  2544  

อีกเป็นจาํนวนวนัละ 7,845.99 เหรียญสหรฐัและ 47,406.53 บาท และไดเ้รียกรอ้งค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ในการดาํเนินคดี

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

ประมวลรษัฎากรสาํหรบัติดคาํชี้ ขาดในอตัรา 1 บาท  ต่อจาํนวนเงิน 1,000 บาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์ 2545 คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสิน Final Award ให ้ ปตท. ชาํระหน้ีพรอ้ม

ดอกเบี้ ยถึงวนัท่ี  1  กนัยายน  2544  เป็นเงิน  25,303,798  เหรียญสหรฐัฯ พรอ้มดอกเบี้ ยรายวนั วนัท่ี 31 มกราคม 

2546 IGC ไดย่ื้นคาํรอ้งขอใหบ้งัคบัตามคาํชี้ ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง โดยย่ืนคาํรอ้งขอใหศ้าลแพ่งบงัคบัให ้

ปตท. ชาํระเงินรวม 31,403,669 เหรียญสหรฐัฯ ซ่ึงต่อมา ปตท. ไดย่ื้นคาํรอ้งคดัคา้นเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2546 คดีอยู่

ระหวา่งการพิจารณาของศาลแพ่ง 

จากขอ้เท็จจริงขา้งตน้ ปตท. ไดเ้ป็นโจทกย่ื์นฟ้อง IGC เป็นจาํเลยในศาลแพ่งใหร้บัผิดชอบกรณีบริษัทส่งมอบงาน 

ล่าชา้เป็นเหตุให ้ปตท. เสียหาย เป็นเงินประมาณ 4,273.8 ลา้นบาท คดีอยูร่ะหวา่งการสบืพยานโจทก ์

7.2 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

กรณีบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อน้ํามนั  ศรรีาชา - 

สระบรุี ผ่านท่ีดินเอกชน โดยชาํระค่าทดแทนใหแ้ก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2521  ซ่ึงในรายหา้งหุน้สว่นจาํกดัสุสวาส กบัพวก  ปตท. กาํหนดค่าทดแทนให ้2 ลา้นบาท  หา้งฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย่ื้น

ขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  เรียกใหช้ดใชเ้งินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาท  (ต่อมาแกฟ้้องเป็น 4,900 
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ลา้นบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ต่อสูค้ดีเรื่องค่าเสียหายดงักลา่ว ขณะน้ีหา้งฯ กบัพวก ไดย่ื้น

หนังสือขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี  10 มกราคม  2546  โดยแจง้วา่ไดนํ้าคดีไปฟ้องศาล

ปกครอง   ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการอนุญาตใหถ้อนขอ้พิพาทเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2546 ต่อมา หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

สุสวาสกบัพวก ไดย่ื้นฟ้องคดีศาลปกครอง กลา่วหา ปตท. และพนักงาน ปตท. ท่ีดาํเนินการวางท่อน้ํามนัชลบุร-ีสระบุรี ผ่าน

ท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ปตท. ไดม้อบคดีใหส้าํนักอยัการสูงสุดย่ืนคาํใหก้ารแกค้ดี และ

พนักงานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 
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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 พนัธบตัรและหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษัทมีเงินกูยื้มในรูปพนัธบตัรและหุน้กูร้วมทั้งสิ้ น 91,422 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น

พนัธบตัรในประเทศและพนัธบตัรต่างประเทศท่ีคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงัจาํนวน 59,730 ลา้นบาท และ 11,192 

ลา้นบาท ตามลาํดบั พนัธบตัรในประเทศท่ีกระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 5,500 ลา้นบาท และหุน้กูใ้นประเทศ 

ไม่มีประกนั ครั้งท่ี 1/2546 ชุดท่ี 1 และ 2 วงเงินรวม 15,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดพนัธบตัรและหุน้กู ้ สรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลกัประกนั 

คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- พนัธบตัรต่างประเทศ 

รวม 

 

59,730 

11,192 

70,922 

ปี 2547-2563  

ไม่มี 

ไม่มี 

กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- หุน้กูใ้นประเทศ 1/ 

รวม 

 

5,500 

15,000 

20,500 

ปี 2547-2556  

ไม่มี 

ไม่มี 

รวมทั้งสิ้ น 91,422   

1/ หุน้กูด้งักล่าวไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั AA+ (tha) และแนวโนม้เครดิตมีเสถยีรภาพ จากบรษิัท ฟิทช์ เรทต้ิงส ์ (ประเทศไทย)  

   จาํกดั เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 

8.2 ผูถื้อหุน้ 

ปตท. มีโครงสรา้งผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

รายการ ลา้นหุน้ ลา้นบาท รอ้ยละ 

ทุนจดทะเบียน           2,850    28,500  

ทุนชาํระแลว้ 

    -กระทรวงการคลงั 

    -สถาบนัและนักลงทุนทัว่ไป 

2,797 

1,938 

859 

27,972 

19,378 

8,594 

100 

69.3 

30.7 

ทุนท่ียงัไม่ชาํระ      53      528  

 ทั้งน้ี รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ ปตท. ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2546 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัโอนหุน้เพื่อ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2546 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2546) เป็นดงัน้ี 
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ลาํดบัท่ี ชื่อ-สกุล จาํนวนหุน้ รอ้ยละ 
ของจาํนวน 
หุน้ทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลงั * 1,937,793,600 69.28 

2.  Morgan Stanley & Co International Limited 71,669,675 2.56 

3.  State Street Bank and Trust Company 56,127,687 2.01 

4.  HSBC (Singapore) Nominees Pte., Ltd. 51,848,800 1.85 

5.  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 23,369,500 0.84 

6.  HSBC Bank Plc-Clients General A/C 19,448,400 0.70 

7.  สาํนักงานประกนัสงัคม 17,140,000 0.61 

8.  ◌์nortrust Nominees Ltd. 17,097,000 0.61 

9.  The Bank of New York (Nominees) Ltd. 15,976,452 0.57 

10.  Chase Nominees Limited1 15,755,395 0.56 

* หมายเหต ุณ 31 ธนัวาคม 2546 กระทรวงการคลงั ถือหุน้ใน ปตท. ในสดัส่วนรอ้ยละ 52.48 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจะจา่ยเงินปันผลไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีบริษัท 

ไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ  

ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลน้ัน ใหนํ้าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็น

การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

สาํหรบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการของบรษิัทยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงิน

ปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษัทยอ่ยน้ันๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทยอ่ยมีเพียงพอ 

และไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยน้ันๆ จะพจิารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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9. การจดัการ 

9.1 โครงสรา้งการจดัการองคก์ร 

 

                                                                                                          
 
    

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
การเงินและบญัชีองคก์ร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

บริหารองคก์ร 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มธุรกิจนํา้มนั 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่น 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ทรพัยากรบุคคลองคก์ร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
วางแผน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
แผนและกลยุทธอ์งคก์ร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
การเงินองคก์ร 

ศนูยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาํนกักฏ หมาย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บญัชีและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

การตลาดขายปลีก 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
จดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

การตลาดพาณิชย ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

ปฏิบตัิการคลงั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
พฒันาธุรกิจและตลาดต่างประเทศ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้จัดการฝ่าย สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ ่ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

  กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สถาบันวิจัยและเทคโนโลย ี  ปตท. 

. 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

สํ านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ใ  
กลุ่มธุรกิจก๊าซ

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่

วางแผน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
บริหารโครงการ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
จดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
แยกก๊าซธรรมชาต ิ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่
การคา้ระหว่างประเทศ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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9.2   คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ ประธานกรรมการ 

2. นายมนู เลียวไพโรจน์  กรรมการ 

3. พลตาํรวจเอก สนัต ์ศรุตานนท ์ กรรมการ 

4. นายพละ สุขเวช กรรมการ 

5. นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการ 

6. นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ กรรมการ 

7. นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการ 

8. นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ 

9. นายสนัทดั สมชีวิตา กรรมการ 

10. พลเอกชยัศึก เกตุทัต กรรมการ 

11. นายเมตตา บนัเทิงสุข กรรมการ 

12. นายพิษณุ สุนทรารกัษ์  กรรมการอิสระ 

13. นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  กรรมการอิสระ 

14. นายประพนัธ ์นัยโกวิท กรรมการอิสระ 

15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 หมายเหตุ 1/ นายเชิดพงษ์ สริิวชิช ์ ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ปตท. ตามมติท่ีประชุม 

    คณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 5/2546 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2546 

  2/ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์เป็นกรรมการและเลขานุการ ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2546 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบรษิัท 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทไดคื้อ (1) นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ลงลายมือชือ่และประทบัตราสาํคญั

ของบริษัท หรือ (2) กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชือ่รว่มกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรษิัท  

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรอืพน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัทน้ัน 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 ้
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(3) บุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผู้เ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมน้ันเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน 

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัสว่นหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหก้รรมการจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก สว่นในปีท่ีสามและปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย่ื้นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษัท 

5. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม 

ในสี่ของจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้

ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัท 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจและหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจรวมทั้งจะตอ้งระมดัระวงัและรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและถา้เห็นสมควรจะเลอืกตั้งกรรมการอีก 

คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ กบัใหเ้ลือกตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และเลขา 

นุการคณะกรรมการดว้ย 

อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบรษิัท ตามท่ีคณะกรรมการ

จะมอบหมายและจะตอ้งบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครดั ซ่ือสตัย์

สุจริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทและผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด อาํนาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหร้วมถึง

เรื่องหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

1. ดาํเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษัท 

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 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การมอบอาํนาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้บัมอบอาํนาจของบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขและขอบเขตอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 
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1. เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบรษิัท ตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํสัง่ 

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกประการ 

2. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ดาํเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสาร 

คาํสัง่หนังสือแจง้หรือหนังสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจและบุคคลอื่น ตลอดจนใหมี้

อาํนาจกระทาํการใดๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารดาํเนินการตาม 1. สาํเร็จลลุ่วงไป 

3. เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนักงาน และลูกจา้งทุกตาํแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนลด 

ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนใหอ้อกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือคาํสัง่ท่ี 

คณะกรรมการของบริษัทกาํหนด แต่ถา้เป็นพนักงานหรอืลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูอ้าํนวยการฝ่าย หรือ  

ผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และใหมี้อาํนาจกาํหนด 

เง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจา้ง และออกระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั โดยไม่ขดัหรือ

แยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

4. ใหมี้อาํนาจในการมอบอาํนาจชว่ง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้ โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบ

อาํนาจฉบบัน้ี และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสัง่ท่ีคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทไดก้าํหนดไว ้

ทั้งน้ี การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

อาจมีส่วนไดเ้สีย หรอื อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 

การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซ่ึงทรพัยส์ินของบรษิัท 

ในกรณีท่ีบริษัทหรอืบริษัทยอ่ย (บริษัทซ่ึงบรษิัทถือหุน้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่รอ้ยละ 50 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษัทน้ัน) มีรายการท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบรษิัท

ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

ในเรื่องดงักล่าว ในกรณีท่ีบริษทัจะตอ้งขอความเห็นชอบของผูถื้อหุน้ในการตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือการไดม้า 

หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยท่ี์สาํคญัของบริษัท ตอ้งมีคะแนนเสยีงไม่ตํา่กวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย   

นโยบายและวธิีดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มูลภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่ อประโยชน์สว่นตวั 

คณะกรรมการ ปตท. ไดมี้คาํสัง่ท่ี 1/2544 เรือ่งการนําขอ้มูลภายในบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั ดงัน้ี  

“เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนของบริษัท ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการปตท.จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี 1/2544 วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงาน ลูกจา้ง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยเพื่อทาํ

การซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท ก่อนท่ีขอ้มูลน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผูฝ่้าฝืนจะมีโทษตามระเบียบ

และขอ้กาํหนดของบริษัท” โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 เป็นตน้ไป และถือปฏิบติัจนถึงปัจจบุนั 

9.3  คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

กรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัทและมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยมีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการ

ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรูด้า้นบญัชีและการเงิน และไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 
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คนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. ครั้งท่ี 7/2546 เม่ือวนัท่ี  

29 กรกฎาคม 2546 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 คน ตามรายชื่อดงัน้ี  

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1.   นายโอฬาร ไชยประวติั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต์ กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายประพนัธ ์นัยโกวิท   กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสนัทดั สมชีวิตา กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ีท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งนายตระกูล ฉตัรดรงค ์ ในฐานะผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ สาํนัก 

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

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

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท  

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท  

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น 

6. จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซ่ึง 

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท 

9.4   คณะกรรมการสรรหา 

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

คณะกรรมการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ 

บริษัท โดยมีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และไดมี้มติแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหา จาํนวน 3 คน ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งท่ี 5/2546 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 

2546 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจาํนวน 3 คน ตามรายชื่อดงัน้ี  

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. พลตาํรวจเอก สนัต ์ศรุตานนท ์ ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์ กรรมการสรรหา 
3. นายพละ สุขเวช กรรมการสรรหา 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

1. ทาํหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรอืสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 
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9.5   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

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

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะตอ้งเป็นกรรมการบริษัทซ่ึงไดร้บั 

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ตอ้ง

เป็นกรรมการอสิระ และไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 คน ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. ครั้งท่ี 5/2546 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2546 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 คน  

ตามรายชื่อดงัน้ี 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายพิษณุ สุนทรารกัษ์ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. ทาํหน้าท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

2. กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรมและ 

สมเหตุสมผลและนําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาอนุมติั 

9.6   การบริหารจดัการ  

การบริหารจดัการของ ปตท. จะยึดตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นปัจจุบนั โดยการบริหารจดัการผ่าน คณะกรรมการ   

รวม 11 คณะ ดงัน้ี  

1.   คณะกรรมการจดัการของ ปตท. 

2.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจน้ํามนั 

3.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

4.   คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

5.   คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

6.   คณะกรรมการจดัการการเงินและบญัชีองคก์ร 

7.   คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบุคคล 

8.   คณะกรรมการสินเชือ่ของ ปตท.  

9.   คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

10. คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

11. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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9.7 รายช่ือผูบ้ริหาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2546  

            (ประวตัิผูบ้ริหารดงัปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยุทธ์และพฒันาองคก์ร 

4. นายพิชยั ชุณหวชิร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินและบญัชีองคก์ร 

5. นายปรชัญา  ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร 

6. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ํามนั 

7. นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8. นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน)) 

9. นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงินองคก์ร 

10. นางปริศนา ประหารขา้ศึก ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ:  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 หมายเลข 5 นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และหมายเลข 7 นายปิติ ยิ้มประเสรฐิ ไดร้บั

การแตง่ตัง้เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (กรรมการอาํนวยการ บรษิัท ไทยออยล ์จาํกัด) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัท มีดงัน้ี 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมาเก่ียวกบั 1) การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทาง

อาญาหรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องรอ้งคดีอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอื่นในทาํนองเดียวกนั 2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ และ 3) การเป็นผูบ้ริหาร 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษ์ทรพัย ์ 

 - ไม่มี – 

การกาํกบัดูแลกิจการ 

 1. นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสาํคญัและมีเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจ โดยมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสรา้งใหอ้งคก์รมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้ นฐานของการเติบโต

ทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน รวมทั้งมีความชดัเจน โปร่งใส และสามารถดาํเนินงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียของ 

ปตท. ทั้งหมดได ้ ปตท. จึงไดก้าํหนดใหมี้ปรชัญาในการดาํเนินธุรกิจจรรยาบรรณ/จริยธรรมของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนักงานทุกคน  โดยออกเป็นระเบียบบริษัทฯ วา่ดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  พ.ศ. 2544 ข้ึน อน่ึง ในปี 2546 

ไดจ้ดัทาํเป็นคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนไดล้งนามรบัทราบ และยอมรบัท่ีจะ

นําหลกัการนโยบายและจรรยาบรรณไปเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานดว้ยมาตรฐานสูงสุดเรียบรอ้ยแลว้ โดยยึดมัน่ ใน

หลกัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  6  ประการคือ 

(1) Accountability  คือ  ความรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตนเอง  และสามารถชี้ แจง/

อธิบายการตดัสินใจได ้

(2) Responsibility  คือ  ความรบัผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ี

เพียงพอ 
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(3) Equitable Treatment  คือ  การปฏิบติัต่อผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียอยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

และมีคาํอธิบายได ้

(4) Transparency  คือ  ความโปรง่ใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้  และมีการเปิดเผยขอ้มูล  

อยา่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของทุกฝ่าย 

(5) Vision to create long term value  คือ  การมีวสิยัทศัน์ในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 

(6) Ethics  คือ  การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ี ในส่วนจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร กาํหนดใหมี้หน้าท่ีปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของ 

ปตท. ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ของ ปตท. ผูถื้อหุน้ และพนักงาน ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณข์อง ปตท. 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งบริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และจะ

วางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครดั เพื่อผลประโยชน์ต่อ ปตท. ผูถื้อหุน้ และพนักงานทั้งในปัจจบุนัและ

อนาคต 

• คณะกรรมการมีบทบาทสาํคญัในการควบคุมและตดัสนิใจเรื่องนโยบาย รวมถึงการแต่งตั้งผูบ้ริหาร

เพื่อจดัการงานประจาํวนัของ ปตท. ซ่ึงต่างฝ่ายต่างก็มีความรบัผิดชอบตามหน้าท่ีต่อกนัและกนัใน

การดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษัท โดยคณะกรรมการควรใหอ้าํนาจผูบ้ริหารในการ

ดาํเนินงานประจาํวนัของ ปตท. อยา่งเต็มท่ี โดยไม่เขา้ไปชี้ นําการดาํเนินงานดงักล่าวอยา่งไม่มีเหตุผล

อนัสมควร 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวขอ้งกบั ปตท. หรือใน

กิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบั ปตท. ทั้งน้ี ไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร พึงบริหารงานโดยหลีกเลีย่งความขดัแยง้ของผลประโยชน์ส่วนตนต่อ

ผลประโยชน์ของ ปตท. เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์

ขา้งตน้ รวมถึง 

- ไม่หาผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการ 

- ไม่ใชค้วามลบัของ ปตท. ในทางท่ีผิด 

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขนัของ ปตท. 

- ไม่มีผลประโยชน์ในการทาํสญัญาของ ปตท. 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั และไม่สรา้งขอ้ผูกมดัท่ีอาจขดัแยง้

กบัหน้าท่ีของตนในภายหลงั 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงานไม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อ ปตท. 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบการหรือเป็นผูถื้อหุน้สาํคญั หรอืมีบุคคลใน

ครอบครวัเป็นกรรมการ หรอืเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการ หรือธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนั หรือทาํธุรกิจกบั ปตท. ไม่วา่กระทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ื่น 
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• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ 

ในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของ ปตท. หรือเอื้ อประโยชน์ใหบุ้คคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่วา่

จะทาํเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ื่น 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนั และขจดัการกระทาํทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็น

เรื่องท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว ชดัเจน และเด็ดขาด เพื่อสรา้งค่านิยมและภาพลกัษณท่ี์ดีของ 

ปตท. 

• คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งมีความเป็นอสิระทั้งในดา้นการตดัสินใจและการกระทาํการ รวมถึง

การสรา้งความพอใจในความถูกตอ้งของการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

 2. ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั 

 ปตท.ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนัสิ้ นสุดรอบปี

บญัชีของ ปตท. โดยในปี 2546 ปตท.จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้  1 ครั้ง ในวนัท่ี 29 เมษายน 2546 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้

พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆของ ปตท.ตามท่ีกฏหมายกาํหนด โดยในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ ปตท.ไดจ้ดัสง่เอกสาร

เชิญประชุมพรอ้มเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุม รายงานประจาํปี/งบการเงิน  และหนังสอืมอบฉนัทะ ใหก้บัผูถื้อหุน้ทุก

รายท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ปตท.  ก่อนวนัประชุม 10 วนัทาํการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ตระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัการอาํนวยความสะดวกในการประชุมโดย

เท่าเทียมกนัทุกราย รวมทั้งใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็น การถามคาํถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตาม

ระเบียบวาระการประชุม และประธานท่ีประชุมจะใหค้วามสาํคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเด็น โดยมีการบนัทึกการ

ประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 ในการเปิดเผยขอ้มูล ปตท. จะรายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า

เทียมกนัโดยสมํา่เสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดด้าํเนินการเปิดเผยขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรพัย์

อยา่งโปร่งใส รวมทั้งมีหน่วยงานส่วนตลาดทุนและผูล้งทุนสมัพนัธ ์ (Capital Market & Investor Relations Division) เป็น

ผูใ้หข้อ้มูล อีกทั้งมีการพฒันาปรบัปรุง website ของ  ปตท. เพื่อเป็นช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่า

เทียมกนั 

 3. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ 

 ปตท.ไดมี้การดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยไดก้าํหนดแนวทางการตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุม่ไวอ้ยา่งชดัเจนไวใ้นคู่มือ “ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

” เพื่อใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ปตท. ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ี

สาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

   - ผูถื้อหุน้ : ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจอยา่ง

โปร่งใส โดยคาํนึงถึงการเจรญิเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว และ

ผลตอบแทนท่ีดี 

  -  พนักงาน :  ปตท.ถือวา่พนักงานเป็นปัจจยัความสาํเรจ็ของ ปตท. ปตท.จะสนับสนุน

พฒันาความสามารถในการทาํงานระดบัมืออาชพี  ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานอยา่งเท่าเทียม เสมอภาค และผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

  -  คู่คา้   :  ปตท.จะสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีเพื่อเอื้ อประโยชน์รว่มกนั ปฏิบติัตามเง่ือนไข

ต่างๆท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครดั 
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  -  คู่แข่ง   : ปตท. จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากซ่ึงมูล

ความจริง 

  -  เจา้หน้ี   : ปตท. จะรกัษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครดั 

  -  ลูกคา้และ   :     ปตท.มีความมุ่งมัน่ในการสรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้

และ    ประชาชน       ประชาชนเพื่อใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดี 

มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

  -  ชุมชน สงัคม   : ปตท.ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ

คุณภาพและสิ่งแวดลอ้ม ชวีิตประชาชน รวมทั้งใหค้วามสาํคญัต่อกิจกรรม

ของ 

ชุมชนและสงัคมอยา่งสมํา่เสมอ โดยปฏิบติัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและ

กฎระเบียบอยา่งเคร่งครดั 

 4. การประชุมผูถื้อหุน้ 

 ปตท. ไดด้าํเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้โดยการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และดาํเนินการ

ประชุมตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2546 ปตท.ไดจ้ดัส่งเอกสารเชิญประชุมพรอ้ม

รายงานประจาํปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนั

ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ปตท. รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้กาํหนดวนัเวลา และวาระการประชุมทั้งภาษาไทย

และองักฤษก่อนวนัประชุม 3 วนั และติดต่อกนั 3 วนั  ทั้งน้ี ในการประชุมมีกรรมการเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ รวม 6 

ท่าน  

 ก่อนการเริ่มประชุม ประธานท่ีประชุมไดช้ี้ แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวธีินับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งลง

มติในแต่ละวาระ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีกาํหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งผูส้อบบญัชีบริษัท ไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคาํถามในแต่ละวาระการประชุม  รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็น

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม และใหเ้วลาอภิปรายจนครบตามท่ีแจง้ขอ  แลว้จึงสรุปดว้ยการลงมติ นับคะแนนเสียง รวมระยะเวลาท่ี

ใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ประมาณ 1 ชัว่โมง – 1 ชัว่โมง 30 นาที 

 5. ภาวะผูน้าํและวิสยัทศัน ์

 คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจหน้าท่ีในการดาํเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งการกาํกบัดูแลใหก้าร

บริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนดวิสยัทศัน์ของกิจการ ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกลยุทธแ์ละนโยบายท่ี

สาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ ของ ปตท. เป็นประจาํทุกปี พรอ้มทั้งติดตามผูบ้ริหาร

ใหมี้การปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํา่เสมอ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทจะใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนดตวัชี้ วดั

และการตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานต่างๆ ไวต้ั้งแต่ตน้ปี รวมทั้งติดตามผล

การดาํเนินงานเป็นระยะๆ โดยในชว่งสิ้ นปี คณะกรรมการบริษทัจะนําเสนอผลการดาํเนินงานในส่วนท่ีเป็นความรบัผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทตามระบบขอ้ตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี (Performance Agreement : PA) และ 

พิจารณาผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหาร  โดยไดก้าํหนดใหมี้การรายงานผลประกอบการของฝ่ายจดัการในทุกไตรมาส

เพื่อการติดตาม และพิจารณาปรบัปรุงการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการดว้ย อีกทั้งไดจ้ดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วย

สอดสอ่งดูแลการดาํเนินงานอยา่งใกลช้ิดมากข้ึนดว้ย 
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 6. ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การ

ตดัสินใจใดๆของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพื่อผลประโยชน์สงูสุดของ ปตท.เท่าน้ัน  และ 

ปตท. ถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะตอ้งหลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรอืความสมัพนัธก์บั

บุคคลภายนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให ้ ปตท.ตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดี หรอื

ผลประโยชน์ หรือขดัขวางการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไดก้าํหนดใหส้าํนักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของ ปตท.เป็นผูส้อดส่องดูแล และจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว ทั้งน้ี  ท่ีผ่านมายงัไม่

เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดข้ึน  

 คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิัท เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอยา่งเคร่งครดั รวมทั้งไดมี้การ

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย (กาํหนดเป็นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไว ้

ภายใตห้วัขอ้ 9.2 คณะกรรมการบรษิัท เรื่ อง การเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืการไดม้าจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรพัยข์อง

บรษิัท และนโยบายและวธิีดูแลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มูลภายในของบรษิัทไปใชเ้พื่ อประโยชน์ส่วนตวั) 

 การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน การซ้ือ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยข์อง ปตท. คณะกรรมการบริษัทและ

ผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง จะตอ้งแจง้ให ้ ปตท.ทราบ และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต่์อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตาม มาตรา 

59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัท่ีซ้ือ ขาย หรอืรบัโอน 

รวมทั้ง หา้มมิใหผู้บ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มี

หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในชว่ง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย 

 7. จริยธรรมธุรกิจ 

 ปตท. ไดจ้ดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อใหก้ารดาํเนินกิจการของ ปตท. มีระบบการบริหาร

จดัการท่ีดี มีความชดัเจน โปรง่ใส และเป็นท่ียอมรบัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และนาํหลกัการ นโยบาย จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ มาจดัทาํเป็นคูมื่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. โดยถือเป็นวินัยอยา่งหน่ึง เพื่อใหค้ณะกรรมการ 

ฝ่ายจดัการ พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยมาตรฐานสงูสุด โดยคณะกรรมการ ฝ่าย

จดัการ พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดล้งนามรบัทราบและตกลงถือปฏิบติั โดยถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน 

 การตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจอยา่งถูกตอ้งสามารถกระทาํไดโ้ดยสอบถามตนเองก่อนวา่สิ่งท่ีจะกระทาํน้ัน 

เป็นสิ่งท่ีถูกตอ้งหรือไม่ เป็นท่ียอมรบัและสามารถเปิดเผยต่อสงัคมไดห้รือไม่ เป็นการทาํใหเ้สื่อมเสียชื่อเสียงของ ปตท. ใน

ฐานะท่ีเป็นองคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่ 

 ทั้งน้ี ปตท. จะมีการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา รวมทั้งจะมีการพิจารณาทบทวน

และปรบัปรุงคู่มือดงักล่าวเป็นประจาํทุกปีเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 8. การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 

 คณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 14 ท่าน (รวม

กรรมการอสิระ 3 ท่าน) และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ซ่ึงจาํนวนกรรมการอิสระ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 20 ของ

กรรมการทั้งคณะ ถึงแมจ้ะไม่ถึง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่จาํนวนกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีถึง 14 ท่าน และ

ประธานกรรมการบรษิัท เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ จึงสามารถ

มัน่ใจไดว้า่กรรมการไดมี้การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุน้ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสมแลว้ นอกจากน้ี ปตท. ยงัได้
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มีการจดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยปฏิบติัหน้าท่ีแต่ละดา้น จาํนวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 9.3 9.4 และ 9.5 ขา้งตน้ เพื่อให้

การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนดว้ย 

 9. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่าย

บริหาร และมีอาํนาจแยกกนั เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ

ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

• ค่าตอบแทนกรรมการ   

   ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกบัอุตสาหกรรม โดยปัจจุบนัไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน คือ เบี้ ยประชุม ซ่ึงจะกาํหนดไวเ้ป็นอตัรา

คงท่ีเท่ากนัทุกครั้ง และอีกส่วนหน่ึงถือเป็นโบนัส ซ่ึงจะเป็นค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกบัผลการปฏิบติังานของ  ปตท. โดย

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินผลตนเองประจาํปี ปีละ 1 ครั้ง  ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไดร้บัการอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ ดงัปรากฏตามขอ้ 9.9 

• ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดหลกัการและนโยบาย ซ่ึงเชื่อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษัท 

และทาํการประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• จาํนวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ในปี 2546 ดงัรายละเอียดปรากฏในขอ้ 9.9 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท.มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวอ้ยา่งเป็นทางการลว่งหน้าตลอดปีเดือนละ 1 ครั้ง 

โดยประชุมทุกวนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่เติมตามความเหมาะสม ซ่ึง

สาํนักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะส่งหนังสือเชญิประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการแต่ละท่านลว่งหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 5-7 วนั เพื่อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการ

ประชุม  ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นไดโ้ดยเปิดเผยและเสรี  มีการจด

บนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรบัรองแลว้จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งใชเ้วลาประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

  ในปี 2546 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 12 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษ จาํนวน 1 

ครั้ง รวมทั้งสิ้ น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละท่าน   ดงัน้ี 
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รายนามคณะกรรมการ ปตท. 
การเขา้ร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด  (ครั้ง) 

1. นายเชิดพงษ์ สริิวชิช ์ 13/13 

2. นายมนู เลียวไพโรจน์ 12/13 

3. พลตาํรวจเอก สนัต ์ ศรุตานนท ์ 7/13 

4. นายพละ สุขเวช 13/13 

5. นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ 9/13 

6. นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์ 13/13 

7. นายจกัราวธุ ศลัยพงษ ์ 13/13 

8. นายโอฬาร ไชยประวติั 10/13 

9. นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ 0/13 

10. นายสนัทดั สมชวีิตา 13/13 

11. นายวสุิทธ์ิ ศรีสุพรรณ 11/13 

12. พลเอก ชยัศึก เกตุทตั (แต่งตั้งเมือ่ 29 เม.ย. 46) 9/9 

13. นายเมตตา บนัเทิงสุข (แต่งตั้งเม่ือ 29 เม.ย. 46) 8/9 

14. นายประพนัธ ์นัยโกวิท (แต่งตั้งเม่ือ 29 เม.ย. 46) 8/9 

15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์(แต่งตั้งเม่ือ 10 ส.ค. 46) 5/5 

 12. คณะอนุกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีมีความรู ้ ความชาํนาญท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยศึกษา

กลัน่กรองงานในการกาํกบัดูแลกิจการบริษัท จาํนวน 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา และ 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยมีองคป์ระกอบ

สมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ดงัปรากฏตามขอ้ 9.3  9.4  และ 9.5 ขา้งตน้ 

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหารโดยเป็นผูอ้นุมติัแผนงาน งบประมาณ 

และเป้าหมายการปฏิบติังาน และมุ่งมัน่ใหฝ่้ายบริหารตระหนักถึงความสาํคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

เพียงพอกบัระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ของงาน 

• การควบคุมภายใน 

   หน้าท่ีความรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในของ ปตท. ของคณะกรรมการบรษิัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ รบัผิดชอบในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและบริหารความเสี่ยงใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม และทาํการติดตามประเมินผลอยา่งสมํา่เสมอวา่ระบบท่ีวางไวด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีสอบทานวา่องคก์รไดมี้การปฏิบติัตามอยา่งมีประสิทธิผล คือ กิจการมี

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี กิจการมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสม กิจการมีกิจกรรมควบคุมท่ีดี กิจการ

มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูลท่ีดี กิจการมีระบบติดตามและการประเมินผลท่ีดี ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็น

กลไกสาํคญัท่ีใหค้วามมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการชว่ยลดความเสีย่งทางธุรกิจ ช่วยใหด้าํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมี

การจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์ินไม่ใหร้ัว่ไหล สูญหายหรือจาก
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การทุจริตประพฤติมิชอบ ชว่ยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเชื่อถือ ชว่ยใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ 

• การตรวจสอบภายใน 

   สาํนักตรวจสอบภายในไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในท่ีเป็นเลิศโดยมีการ

ตรวจสอบตามแผนงานประจาํปี ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเสี่ยงขององคก์ร และไดร้ายงานผลการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.เป็นประจาํทุกไตรมาส 

• การบรหิารความเส่ียง 

   ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้ง

องคก์ร ประเมินความสี่ยงและวางรูปแบบโครงสรา้งของการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององคก์ร เพื่อจดัการความเสี่ยงใหอ้ยู่

ในระดบัท่ีสามารถยอมรบัได ้ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบติังาน (Operation 

Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ ์ (Event Risks) รวมทั้งใหมี้การจดัทาํการ

วิเคราะหป์ระเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน แนวโน้มซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และใหมี้การจดัทาํ

รายงานประเมินผลความเสี่ยง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท. 

 14. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยมีหน่วยงาน

ฝ่ายบญัชีและสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาประชุมรว่มกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบรษิัททุก

ไตรมาสโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน 

(รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ

ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี รบัรองและตรวจสอบโดยสาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ี

สาํคญั  ขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน บนพื้ นฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้น สมํา่เสมอ ดว้ย 

 15. ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

  ปตท.ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการ

นําเสนอผลงานและการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนักลงทุน เจา้ของกิจการผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและ

ทางออ้มมาโดยตลอด สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางตรง : ปตท.มีการนําเสนอผลงานใหแ้ก่นักวิเคราะห ์นักลงทุนและพนักงาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํา่เสมอในรูป

ของการจดั Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call รวมทั้งนักวิเคราะห ์นักลงทุน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนัดหมาย (Company visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท.เพื่อสอบถามขอ้มูลความ

คืบหน้าการดาํเนินกิจการ ซ่ึงในปี 2546 สรุปได ้ ดงัน้ี 

    - Roadshow ต่างประเทศ ประมาณ 7 ครั้ง / ปี 

    - Roadshow ในประเทศ ประมาณ 6-8 ครั้ง / ปี 

    - Analyst Meeting จาํนวน 4 ครั้ง / ปี 

    - Company Visit ประมาณ 70-120 ครั้ง / ปี 

    - ทาง e-mail / โทรศพัท ์ ประมาณ  3-5  ครั้ง / วนั 

 ทางออ้ม :   ปตท.มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับรษิัท ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี ปตท.

แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอา่นขอ้มูลไดท้าง website ของ ปตท. 

(www.pttplc.com) 
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  : กรณีท่ีนักลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสยัและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงั ปตท.โดย 

ผ่านทาง website ของ ปตท.เชน่กนั 

  ทั้งน้ี ปตท.ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานสว่นตลาดทุนและผูล้งทุนสมัพนัธ ์ (Capital Market & Investor Relations 

Division) ข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางในการกาํกบัดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงิน ตลอดจนขอ้มูลสาํคญัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง ปตท.ไวแ้ลว้ 

9.8 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ปตท. ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบบรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2544 โดยในปี 2546 

ยงัคงมีหวัขอ้หลกัในการประเมินผล จาํนวน 6 หวัขอ้เช่นเดิม แต่ไดด้าํเนินการปรบัปรุงแบบประเมินผลฯ ใหส้ามารถสะทอ้น

ถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามความเห็นของคณะกรรมการไดช้ดัเจนมากข้ึน  สรุปไดด้งัน้ี 

หวัขอ้ประเมิน สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 

1. องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง และคุณสมบติั 

ของคณะกรรมการ 

- กรรมการมีความเห็นวา่จาํนวนกรรมการอสิระ ซ่ึงกาํหนดใหมี้ไม่น้อยกวา่ 3 

คน เหมาะสมมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 42.86 และเหมาะสมมากรอ้ยละ 

42.86 เช่นกนั 

- ความเห็นท่ีมีต่อวธีิการสรรหาคณะกรรมการ ปตท.ในปัจจุบนั ซ่ึงไดผ่้านการ

พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสรรหาแลว้เป็นอยา่งมาก คิดเป็นรอ้ยละ 

50 และมากท่ีสุดรอ้ยละ 35.71 

- กรรมการเห็นดว้ยกบัวิธีการแต่งตั้งกรรมการในปัจจบุนั วา่เป็นไปตามวาระท่ี

กาํหนด  มีความโปรง่ใส ชดัเจน มีขอ้มูลเพียงพอสาํหรบัการตดัสินใจของผูถื้อ

หุน้มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 64.29 และเพียงพอมากคิดเป็นรอ้ยละ 35.71 

- กรรมการส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ท่ีกรรมการมีความอสิระอยา่ง

เต็มท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี และแสดงความเห็นในการประชุมคณะกรรมการ 

เป็นจาํนวนรอ้ยละ 85.71 

- กรรมการใหค้วามเห็นในเรื่องท่ีกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการในบริษัทท่ี

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 

78.57 

- ความเห็นในเรื่องการปฏิบติังานระหวา่งปี กรรมการไม่ไดก้ระทาํการใดๆ อนั

เป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท. เห็นดว้ยมากท่ีสุดคิดเป็น

รอ้ยละ 78.57 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท 

- กรรมการส่วนใหญ่แสดงความเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเรือ่งความเขา้ใจภาระหน้าท่ี 

และความรบัผิดชอบของการเป็นกรรมการ ปตท. ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 92.86 

- ความเห็นดว้ยมากท่ีสุดในเรื่องการไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษัท 

การกาํกบัดูแลกิจการ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํา่เสมอ คิดเป็น

จ◌ํานวนรอ้ยละ 57.14 และเห็นดว้ยมากรอ้ยละ 35.71 

- กรรมการส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบัการมีส่วนในการกาํหนดแผนกลยุทธ ์ 

นโยบายท่ีสาํคญั วตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของ ปตท. 
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พรอ้มติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบติัตามแผนท่ีกาํหนด คิดเป็นรอ้ยละ 50 และ

เห็นดว้ยมากท่ีสุดรอ้ยละ 42.86 

 

- กรรมการไดแ้สดงความเห็นวา่ตนมีความเขา้ใจมากท่ีสุดในเรื่องของ วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธข์อง ปตท. คิดเป็นรอ้ยละ 78.57 

- กรรมการใหค้วามเห็นในเรื่องของการมีสว่นนําเสนอแนวทาง หรือวธีิการใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจบุนั และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต มากท่ีสุด

และมากจาํนวนเท่ากนัคือรอ้ยละ 42.86 

- กรรมการใหค้วามเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่มีความเขา้ใจถึงความเสีย่งในการดาํเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

ของ ปตท. คิดเป็นรอ้ยละ 71.43 

- กรรมการมีความเห็นวา่กรรมการอสิระไดใ้ชดุ้ลยพนิิจของตนอยา่งเป็นอิสระใน

การกาํหนดกลยุทธ ์ การบริหารงาน และการกาํหนดระเบียบ/มาตรฐานการ

ดาํเนินงานของ ปตท. และพรอ้มท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของกรรมการอื่นๆ หรือ

ฝ่ายจดัการ ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนั

ของผูถื้อหุน้ทุกรายมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 และมากรอ้ยละ 42.86 

- กรรมการมีความเห็นในเรื่องการสอดส่อง  ดูแล  จดัการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน ระหวา่งผูมี้สว่นไดเ้สียของ ปตท.อยา่ง

เหมาะสมมาก คิดเป็นรอ้ยละ 50 และเหมาะสมมากท่ีสุดรอ้ยละ 28.57 

- กรรมการมีความเห็นวา่ตนมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นความรู ้

เฉพาะทางของตนเอง (Special Knowledge) มากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 64.29 

และมากท่ีสุดรอ้ยละ 28.57 

- การมีบทบาทของกรรมการในการสรา้งความน่าเชื่อถือใหแ้ก่ ปตท. และเป็นท่ี

ยอมรบัของบุคคลภายนอกเห็นดว้ยมากท่ีสุดคิดเป็นรอ้ยละ 64.29 และมาก

รอ้ยละ 21.43 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

 

 

 

- กรรมการส่วนใหญ่รอ้ยละ 78.57 เห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่รบัทราบกาํหนดการ

ประชุม วาระการประชุม และไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้าอยา่งเพียงพอทุกครั้ง 

- กรรมการเห็นพอ้งกนัใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุดในการเขา้รว่มประชุม

คณะกรรมการอยา่งสมํา่เสมอ และไดใ้หเ้วลาอยา่งเพียงพอต่อการพิจารณาใน

เรื่องต่างๆ ในการประชุมแต่ละครั้ง คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 เท่ากนักบัท่ีสามารถ

ใหเ้วลาเป็นพิเศษแก่ ปตท. ในกรณีท่ี ปตท.มีประเด็นปัญหาท่ีสาํคญั 

- กรรมการไดช้ี้ แจงเหตุผลทุกครั้ง ในกรณีท่ีกรรมการไม่สามารถเขา้รว่มประชุม

ได ้ ปฏิบติัมากท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 71.43 และมากรอ้ยละ 7.14 และไม่เคย

ขาดประชุมรอ้ยละ 21.43 
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4. ค่าตอบแทน - กรรมการส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก ในเรื่องท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน มี

การใหแ้นะนําเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นอยา่งดีแลว้ คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 และมากท่ีสุดรอ้ยละ 

35.71 

- กรรมการส่วนใหญ่คิดเป็นรอ้ยละ 64.29 มีความเห็นวา่การไดร้บัมอบหมายให้

มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพิม่ข้ึน และไดร้บัค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนตามน้ัน

เหมาะสมมาก และมากท่ีสุดรอ้ยละ 21.43 

 - ความเห็นท่ีมีต่อค่าตอบแทนในปัจจุบนัท่ีไดร้บัวา่ มีความเหมาะสมกบัหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบมาก คิดเป็นรอ้ยละ 57.14 และปานกลางรอ้ยละ 21.43 

และมากท่ีสุดรอ้ยละ 14.29 

5. การไดร้บัขอ้มูลท่ีสาํคญัและ 

จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของ 

คณะกรรมการ 

- รอ้ยละ 50 ของกรรมการเห็นดว้ยมากวา่ไดร้บัแจง้ขอ้มูลข่าวสารจาก ปตท. 

อยา่งสมํา่เสมอ เพียงพอ ถูกตอ้ง และทนัต่อเหตุการณ ์ และมากท่ีสุดรอ้ยละ 

42.86  

- รอ้ยละ 50 ของกรรมการมีความเห็นดว้ยมากต่อการไดร้บัโอกาสเขา้ร่วมฟัง

การสมัมนา/การบรรยายต่างๆ ท่ีจาํเป็นอยา่งเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถ

รบัผิดชอบตามหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน และมากท่ีสุด รอ้ยละ 28.57 
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6. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม หรือสิ่งท่ี 

 คณะกรรมการประสงคจ์ะ

ดาํเนินการในปี 2547 

 

หมายเหตุ : ขอ้เสนอแนะ 1 ขอ้ คือ 1 

ความเห็น 

1. ปตท.ควรมุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศในกิจการท่ี ปตท.มีความสามารถ

และศกัยภาพเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อการสรา้งรายไดข้อง ปตท. และ

เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

2. เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ เห็นวา่โบนัสถูกกาํหนดโดยสาํนักรฐัวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลงั ซ่ึงตํา่กวา่ท่ีควรจะเป็น ทั้งๆ ท่ีบริษัทมีกาํไรสุทธิมากถึง 2.5 

หม่ืนลา้นบาท 

3. มีขอ้สงัเกตวา่เรื่องท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ยงัมีความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนัระหวา่งแต่

ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนทัว่ไป ทาง ปตท.อาจจะตอ้งหาวธีิการ

ประชาสมัพนัธข์อ้เท็จจริงใหม้ากกวา่ท่ีไดท้าํไปแลว้ คนไทยทัว่ประเทศจะได้

รบัทราบขอ้เท็จจริงท่ีตรงกนัและเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อทุกฝ่าย 

4. เร่งรดัการปรบัปรุงองคก์รใหเ้ป็นการบริหารแบบ PTT Group โดยแทจ้ริง 

5. ปรบัปรุงคุณภาพของบุคลากรทุกระดบั รวมทั้งการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 

6. เปลี่ยน Mission ของธุรกิจน้ํามนัเป็น Retailer who sale oil โดยปรบัเปลี่ยน

องคก์รใหต้รงกบัจุดประสงคด์งักล่าว 

7. เปรียบเทียบ “Peer Group” กบับริษัทน้ํามนัระดบัโลก 

8. ระมดัระวงัมิให ้ปตท.ไดร้บัความเสียหาย เช่น ในดา้นการลงทุนท่ีเสี่ยงหรืออาจ

ไม่คุม้ค่า การทาํสญัญาและดา้นคดีความ ฯลฯ 

9. สนับสนุนให ้ปตท.มีความเจริญ มีความมัน่คงมากย่ิงข้ึน 

10. การทาํความเขา้ใจต่อสาธารณะเก่ียวกบับทบาทของ PTT และบริษัทในเครือ 

11. การนํา PTT เป็นบรษิัทชั้นนําดา้นธุรกิจพลงังาน 

12. รายงานผลการดาํเนินการของ ปตท. และบริษัทในเครือสมํา่เสมอ 

13. มีการประชุมสญัจรในประเทศและต่างประเทศ อยา่งละ 1 ครั้ง/ปี 

14. รายงานเพื่อทราบในเรื่องท่ีมีผลกระทบสาํคญัต่อ ปตท.และบรษิทัในเครือ 

15. พิจารณากาํหนดอาํนาจเพิ่มเติมใหฝ่้ายจดัการมากข้ึน เพื่อความคล่องตวัและ

รวดเรว็ในการทาํงาน  
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9.9 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร                   

(1) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ  ปตท. 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2545 ปี 2546 

 จาํนวนราย/1 ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

โบนัส 14 9,000,000.00 15 11,922,575.00 

เบ้ียประชุม 14 5,160,000.00 15 7,882,495.00 

รวม  14,160,000.00  19,805,070.00 
/1    กรรมการ 1 ทา่น ลาออกเม่ือ 30 กันยายน 2545 

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

 ปี 2545 ปี 2546 

ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เงินเดือนรวม 8 36,978,110.00 9 39,548,833.37 

โบนัสรวม 8   13,866,791.25 9        16,895,347.25 

รวม  50,844,901.25  56,444,180.62 

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

ค่าตอบแทน ปี 2545 ปี 2546 

 จาํนวนราย ค่าตอบแทน จาํนวนราย ค่าตอบแทน 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 8 3,697,811.00 9 5,102,350.00 

รวม  3,697,811.00  5,102,350.00 

9.10 บุคลากร 

พนักงาน ลูกจา้งทดลองงาน รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ไดถู้กโอนมาปฏิบติังานท่ี 

ปตท. นับแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งบริษัท โดยไดร้บัเงินเดือน ค่าจา้ง และสิทธิประโยชน์ ไม่น้อยกวา่ท่ีเคยไดร้บัอยูเ่ดิม และให้

ถือวา่เวลาการทาํงานของพนักงานดงักล่าวเป็นเวลาการทาํงานใน ปตท. โดยไม่ถือวา่การเปลี่ยนสภาพจากการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย เป็น ปตท. น้ัน เป็นการเลิกจา้ง ตลอดจนใหก้องทุนสาํรองเลี้ ยงชีพและกองทุนบาํเหน็จของพนักงานยงัคง

ต่อเน่ือง โดยให ้ปตท. มีฐานะเป็นนายจา้งแทน  

(1) จาํนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานหลกั ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2545 และ 2546 

     หน่วย: คน 

สายงานหลกั 2545 2546 

1. ก๊าซธรรมชาติ 766 765 

2. น้ํามนั 1,458 1,434 

3. สนับสนุน 830 827 

4.  บริษัทย่อยและกิจการร่วมคา้  1,249 1,099/1 

รวม 4,303 4,125 
 /1 จาํนวนลดลงกวา่ปีก่อนเน่ืองจากการในปี 2546 ไม่รวมรวมบุคลากรของ บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกัด (มหาชน) แต่มี

การรวมบรษิัท รเีทล บิซิเนส อัลไลแอนซ ์จาํกัด และบรษิัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกัด 



  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

ptttl.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 123 

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

ค่าตอบแทน ปี 2545 ปี 2546 

เงินเดือนรวม 1,795,467,849.31 1,811,577,788.89 

โบนัสรวม 663,316,454.81 985,435,604.59 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ 177,749,067.40 178,515,540.83 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 664,347,807.30 426,286,160.51 

รวม 3,300,881,178.82 3,401,815,094.82 

 

(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ 

นอกเหนือจากการใหค่้าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าลว่งเวลา ฯลฯ แลว้ ปตท. 

ยงัไดจ้ดัสรรหุน้สามญัใหม่เพิ่มทุนใหแ้ก่พนักงาน ลูกจา้งทดลองงาน รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. พนักงานท่ีลาออกจาก

งานตามโครงการร่วมใจจากองคก์ร พนักงานของ ปตท. ท่ีเกษียณอายุในปี 2544 และ “กองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ บริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนแลว้” จาํนวน 47,245,725 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท เพื่อให้

พนักงานไดมี้ส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของและสรา้งความรูส้ึกมีสว่นรว่มในการบริหารและพฒันาองคก์ร ซ่ึงในการจดัสรรหุน้

ดงักล่าว ไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขการหา้มขายหุน้เป็นเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปี สามารถขายหุน้ได ้1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี

ไดร้บัการจดัสรรทั้งหมด ซ่ึงเง่ือนไขดงักล่าว จะสิ้ นสุดลงในปี 2547 

 

(4) การพฒันาบุคลากร 

         ปตท. มีวสิยัทศัน์ท่ีใหค้วามสาํคญัแก่พนักงาน โดยถือวา่เป็นทรพัยากรสาํคญั  ท่ีสามารถผลกัดนัใหภ้ารกิจของ

องคก์รบรรลถึุงผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดก้าํหนดนโยบายใหพ้นักงาน

ไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการจดัเตรียมลว่งหน้าเพื่อใหส้ามารถสนองตอบความตอ้งการ

ดา้นศกัยภาพความจดัเจนในอนาคตท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจขององคก์รเป็นหลกั โดยมุ่งใหค้วามสาํคญักบั

ระบบการประเมินผล การดาํเนินโครงการการบริหารทรพัยากรบุคคล (Human Resources Management Project) การ

ปรบัปรุงระบบ รูปแบบการเรียนรูผ่้านสื่ออิเลคโทรนิค (e-learning) การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รการเรียนรู ้ ตลอดจน

ปรบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ใหเ้ป็นสว่นสนับสนุนความกา้วหน้าของพนักงาน เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High-Performance Organization) อยา่งจริงจงั 
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10.  การควบคุมภายใน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ในการประเมินและสอบทานระบบการควบคุม

ภายในเพื่อปรบัปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน 

ในปี 2546 ปตท. ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง ไดมี้การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.ใหม่รวมกบัคณะกรรมการตรวจสอบเดิม ประกอบดว้ย กรรมการและกรรมการอสิระ 4 

ราย ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย ดา้นการเงิน และดา้นการบริหารองคก์ร โดยมี ดร.โอฬาร ไชยประวติั เป็นประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2546 ไดมี้การประชุมรว่มกบัฝ่ายจดัการและหน่วยงานต่าง ๆ ของ ปตท. รวม 9 ครั้ง (โดย

ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 2 ครั้ง และประชุมรว่มกบักระทรวงการคลงั 1 ครั้ง เพื่อแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะ เน่ืองจาก ปตท. ไดร้บัคดัเลือกในโครงการนําร่องเก่ียวกบัคู่มือการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบของ 

รฐัวิสาหกิจ)   ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารปฏิบติัหน้าท่ีในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสมัฤทธ์ิผลสูงสุด   ทาํใหผู้มี้สว่น

ไดเ้สียมัน่ใจไดว้า่ ปตท. มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล มีรายงาน

การเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีคุณภาพเป็นท่ีเชื่อถือไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานบญัชี มีการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามสาํคญัในการสอบทานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

ในสว่นของการรายงานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในต่อ 

คณะกรรมการ ปตท. กระทรวงการคลงั และสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจาํทุกไตรมาสและรายงานสรุปประจาํปี 

(ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2546 ขา้งทา้ย) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัจดัใหมี้การประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในในกระบวนการ

ทาํงานท่ีสาํคญั  โดยมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในรบัผิดชอบดาํเนินการรว่มกบับรษิัทท่ีปรึกษาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ี

ยอมรบัในระดบัสากลวา่มีความเชี่ยวชาญดา้นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ซ่ึงสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

1.   สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

• ความรบัผิดชอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  ซ่ึงจะนํามาถึงการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• โครงสรา้ง 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ คือ 

คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการปฏิบติัท่ีดี

ท่ีสุด 

 คณะกรรมการ  ปตท. ไดม้อบหมายงานบริหารประจาํวนัของ ปตท. ใหก้บักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ

คณะผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อปฏิบติังานภายใตน้โยบายและอาํนาจท่ีกาํหนดไว ้

 หน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• วฒันธรรม 

 ปตท. สนับสนุนสภาพแวดลอ้มในการควบคุมท่ีป้องกนัการเกิดของเหตุการณท่ี์ไม่คาดคิด 
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 มีการเน้นในดา้นการพฒันาทกัษะและทรพัยากรบุคคล เพือ่เป็นพื้ นฐานในวฒันธรรมใหม่ท่ีสามารถ

สนับสนุนวตัถุประสงคข์อง ปตท. 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

ปตท. ไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ โดยมีการดาํเนินงานในหลาย

ระดบัชั้นทัว่ทั้งองคก์ร  รวมถึงขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ ์  การวางแผนธุรกิจประจาํปี  และการพิจารณาความเสี่ยงของ

กระบวนการหลกั  เช่น ดา้นการพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการก่อสรา้งท่ีสาํคญั การ

จดัหา/เก็บ/สาํรอง/จดัส่งปิโตรเลียม การคา้น้ํามนั การเงิน การประกนัภยั เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

เพื่อใหก้ารบริหารความเสี่ยงของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ และครอบคลุมถึงความ

เสี่ยงเก่ียวกบัการปฏิบติังานในภาพรวมและความเสีย่งเชิงกลยุทธ ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ไดก้าํหนด

นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององคก์รเพื่อใหทุ้กหน่วยงานดาํเนินการไปในทิศทางเดียวกนั และกาํหนด

กรอบการทาํงานใหมี้การประเมินความเสี่ยงทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึงไดด้าํเนินการแลว้เสรจ็ในโตรมาสท่ี 2 ปี 2546 พรอ้มทั้ง

บริหารจดัการความเสี่ยงท่ีเป็นความเสี่ยงสูงขององคก์ร ซ่ึงมีผลใหค้วามเสี่ยงของ ปตท.ลดลงอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ เช่น 

การบริหารความเสี่ยงการหยุดชะงกัของการปฏิบติัการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากระบบไฟฟ้าท่ีรบัจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาพ (กฟภ.) โดยประสานงานกบั กฟภ.เปลี่ยนหมอ้แปลงไฟฟ้าจ่ายใหเ้ฉพาะ ปตท. ซ่ึงเป็นการป้องกนัโรงแยกก๊าซฯ 

หยุดชะงกัจากระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และมีแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินในกรณีท่ีโรงแยกก๊าซฯ หยุดชะงกั อนัเกิดจากเหตุการณ์

อื่นๆ ท่ีทาํใหต้อ้งหยุดการผลิต สาํหรบัการบริหารและจดัการความเสี่ยงท่ีสาํคญัของระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ กาํหนดจุดท่ีมี

ความเสี่ยงสูงพรอ้มดว้ยมาตรการป้องกนั โดยมีแผนรองรบัเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยสมํา่เสมออยา่งน้อย

ไตรมาสละครั้ง ในการบริหารจดัการปัจจยัท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงอาจจะกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ ปตท. นอกจากน้ี ยงั

กาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based approach) ท่ีเกิดข้ึน 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

การดาํเนินงานในรายละเอียดและระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีการจดัทาํมานานแลว้  การปฏิบติัเหล่าน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อรบัรองความปลอดภยัของทรพัยส์ิน  ความครบถว้นของการบนัทึกทางการเงิน  และเพื่อใหแ้น่ใจวา่ความ

เสี่ยงไดถู้กกาํหนดและควบคุมแลว้ 

กลไกสาํคญัในการควบคุมภายใน 

• การกาํหนดความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารอยา่งชดัเจน 

• การแบ่งแยกหน้าท่ี 

• ในการอนุมติั  มีการกาํหนดอาํนาจและการรายงานในสายงาน 

• การนําไปปฏิบติัและการควบคุมในแต่ละหน่วยงาน 

• การดูแลอยา่งใกลช้ิดของผูบ้ริหารระดบัสูง 

• การควบคุมดูแลการทาํงานของการจา้งท่ีปรึกษาจากภายนอก 

• การสอบทานโดยคณะกรรมการ ปตท. คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีภายนอก   

• การป้องกนัการเขา้ถึงทรพัยส์นิ 

• การป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูล 

• คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท.สอบทานผลการตรวจสอบภายในปี 2546 จาํนวน 60 เรื่อง 
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ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2546 หน่วยงานตรวจสอบภายในไดด้าํเนินการใหบ้ริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญดา้นการ

ควบคุมภายในระบบคอมพิวเตอร ์ ตรวจสอบระบบ SAP ทั้งหมดท่ีใชร้องรบัระบบงานหลกัขององคก์ร ทั้งในสว่นท่ีไดร้บัการ

ติดตั้งใชง้านแลว้ คือ สาํนักงานใหญ่ และกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และสว่นท่ีกาํลงัดาํเนินการติดตั้ง คือ กลุ่มธุรกิจน้ํามนั ซ่ึง

สามารถสรุประดบัความน่าเชือ่ถือของระบบการควบคุมภายในของ ปตท. ไดใ้นระดบัท่ีมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ 

นอกจากน้ี ยงัมีการจดัทาํแบบประเมินตนเองเรื่องการควบคุมภายในทัว่ทั้งองคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจวา่องคก์รมีการ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจดัการความเสี่ยง ซ่ึงมีขอ้สรุประดบัความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุม

ภายในของ ปตท. ในระดบัท่ีมีความน่าเชื่อถือเพียงพอเช่นเดียวกนั 

4.   ขอ้มูลและการสื่อสาร 

เครือข่ายการสื่อสารระหวา่งคณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  และพนักงาน ค่อนขา้งชดัเจน  มีการสนับสนุนการ

สื่อสารอยา่งเปิดเผยในระดบัหน่ึง  มีการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการสือ่สารภายใน  เช่น  ระบบอินทราเน็ต  และระบบอีเมล ์

5.   การติดตามดูแล 

คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามสาํคญัต่อการติดตามดูแลประสิทธิภาพตามหลกัปฏิบติั   

การติดตาม ดูแลไดถ้กูกาํหนดข้ึนเพื่อช่วยในการประเมินอยา่งสมํา่เสมอและสามารถบ่งชี้ ขอ้บกพร่องเพื่อจดัทาํการปรบัปรุง

การติดตามดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ไดก้ระทาํในขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

• ผูต้รวจสอบภายในเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งสมํา่เสมอ 

• คาํแนะนําจากการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีภายนอก 

• การติดตามอยา่งอสิระ  โดย 

 ท่ีปรึกษาจากภายนอก รวมทั้งผูเ้ชี่ยวชาญ ISO  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  การประเมิน

ดา้นเทคนิคท่ีสาํคญัต่อการปฏิบติังานของโรงงานและทรพัยส์ิน 

 ผูบ้ริหารของ ปตท. 

 

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทที่ปรึกษาสรุปว่า

การประเมินระบบการควบคุมภายใน ไม่พบขอ้บกพร่องใดที่มีสาระสาํคญัที่อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายหรือความไม่แน่นอนที่ตอ้งมีการเปิดเผยในรายงานประจาํปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของ

สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของ ปตท.  
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11.  รายการระหว่างกนั 

11.1 รายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุน้ 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และสาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัมีรายการระหวา่งกนักบัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

      

บริษัท ความสมัพนัธ ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  

 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ • เป็นผูค้ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  

 

7,528.10 6,524.55 

  • เป็นผูค้ํ้าประกนัหุน้กูต่้างประเทศ 

 

• เป็นผูค้ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

       

10,863.09 

 

3,000.00 

11,192.37 

 

3,000.00 

 

  • เป็นผูค้ํ้าประกนัหุน้กูใ้นประเทศ(พนัธบตัร) 62,677.48 59,730.00 
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11.2 รายการระหว่างกนักบับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวขอ้ง 

รายการบญัชรีะหวา่ง ปตท. และบรษิัทยอ่ย ท่ีมีกบับริษัทรว่มและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2545 และปี 2546 ท่ีผ่านมามีดงัน้ี 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และใหบ้ริการแก่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

10.36 12.09 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการ

ของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

PTT Philippines, Inc.  3.41 4.30 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ PTT Philippines, Inc.  

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 204.20 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

บริษัท ปตท.(กมัพูชา) 

จาํกดั 

187.66 352.26 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 33,225.34 55,643.93 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์ 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

5,609.24 5,745.67 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.01 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

21,585.50 23,369.68 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

21,363.78 22,097.16 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.24 3.08 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

1.39 1.95 - บมจ.ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ บมจ.ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทอ่ส่งปิโตรเลียมไทย  

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

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

14,496.59 21,961.91 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์ และนายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) 

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

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

7,112.26 8,529.23 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.99 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์ ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแหง่ชาติ  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

6,514.47 7,999.10 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ  

บมจ.ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

77.55 60.32 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

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

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

0.73 1.47 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 23.48 

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

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

1,083.10 1,217.64 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบรหิารและรกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ  

บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัททรานสไ์ทย-มาเลเซยี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

0.31 0.15 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

9.02 9.13 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

158.90 275.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

บริษัท เวยีดนามแอลพจีี 

จาํกดั 

74.63 76.57 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 45 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

Subic Bay Energy 

Company Limited 

903.58 46.57 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. (0.71) - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 

บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

3.07 3.64 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 7.06  

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.46 0.43 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ  

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.07 0.05 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.33 

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

รวม 112,625.15 147,411.55  
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

28,505.63 32,303.79 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์  

เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 2,066.24 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

บริษัท ปตท.(กมัพูชา)จาํกดั 97.94 73.84 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 33,408.49 66,799.60 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวิชช)์ เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

6,438.29 8,324.57 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.01 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

23,669.12 26,359.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

5,746.21 30,078.02 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 

2546(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

 209.20 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

338.03 425.91 - บมจ.ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ บมจ.ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทอ่ส่งปิโตรเลียมไทย  

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

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

18,389.63 30,416.74 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

88.52 72.66 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

57.01 71.85 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสทิธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ  

รวม 118,805.11 195,135.18  
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11.2.3 รายการดอกเบี้ ยรบัจากบริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นดอกเบี้ ยท่ี ปตท. ไดร้บัจากบรษิัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากบริษัทเหล่าน้ีคา้งชาํระค่าซ้ือสินคา้

และบริการ 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

10.15 15.56 - ปตท.ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

75.36 69.97 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

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

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.35 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

- 4.66 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

116.10 122.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส ์ 

(ประเทศไทย) 

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

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

44.39 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ  

บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

4.65 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

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

รวม 250.65 212.55  
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11.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจา่ยล่วงหนา้ และเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ 
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

1.41 1.60 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

- กรรมการของ ปตท. (นายมนู เลยีวไพโรจน์) เป็นประธานกรรมการของ ปตท.สผ.  

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์  

เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

PTT Philippines, Inc.  0.89 1.37 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

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

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั 7.44 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

บริษัท ปตท.(กมัพูชา) จาํกดั 130.69 186.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 247.47 1,755.35 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ บจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

1,538.43 444.93 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.01 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

1,013.85 726.53 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,878.87 2,290.62 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.02 0.64 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3,332.36 3,719.62 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

1,453.57 804.47 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.99 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์ ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแหง่ชาติ  

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

1,229.23 

 

993.63 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ  

บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

6.44 3.89 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

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

บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั - 0.13 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 23.48 

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

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

95.03 182.83 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบรหิารและรกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ  

บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัททรานสไ์ทย-มาเลเซยี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

0.27 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง จาํกดั 0.50 0.06 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

270.96 270.46 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

บริษัท เวียดนามแอลพีจี จาํกดั 8.19 7.50 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 45 

Subic Bay Energy Company 

Limited 

921.24 829.67 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

Subic Bay Fuel Co.,Inc. 303.71 278.65 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. 181.37 197.32 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 40 
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บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546(

ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

0.31 0.61 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 7.06  

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.08 0.08 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ  

บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.03 0.01 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.33 

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

รวมลูกหน้ีการคา้ 13,622.36 12,695.98  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (265.17) (264.64)  

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 13,357.19 12,431.34  
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน 
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

19.38 0.09 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพ์งษ์  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็น

กรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

บริษัท ปตท.คา้สากล จาํกดั (0.73) (0.45) - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

บริษัท ปตท(กมัพชูา) จาํกดั 23.94 14.05 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

บริษัท รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ ์จาํกดั 

- 2.97 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั (0.01) (1.84) - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช  นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

10.31 9.75 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.01 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

0.53 1.06 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์  นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ  นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

22.50 26.02 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 

 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

1.55 0.76 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

0.34 0.34 - บมจ.ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  

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

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

124.32 239.32 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

0.68 1.05 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.99 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์ ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแหง่ชาติ  

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

232.04 0.50 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

- 0.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 23.48 

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

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

38.60 41.22 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

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

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

0.27 0.57 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบรหิารและรกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ  

บจ ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัททรานสไ์ทย-มาเลเซยี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

216.13 401.65 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานสไ์ทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น 

จาํกดั 

- 2.63 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายสมชาย สินทราพรรณทร) เป็นกรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

5.85 6.14 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.90 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 

Subic Bay Fuel Co., Inc. 0.47 0.47  - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 50 

บริษัท ปตท.มารท์ จาํกดั 132.01 69.87 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 830.08 816.39  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (178.90) (117.72)  

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 651.18 698.67  
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11.2.4.3 รายการเงินจา่ยลว่งหนา้ระยะสัน้ 
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ ์จาํกดั 

- 10.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

3.23 2.80 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ  

บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

423.44 373.23 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.33 

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

รวม 426.67 386.03  
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11.2.4.4 รายการเงินใหกู้ย้มื (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

- 90.00 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 556.08 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.38 

รวม - 646.08  
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11.2.5 รายการเงินจา่ยล่วงหนา้ และเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1,556.16 1,556.16 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

1,154.29 1,224.25 - บมจ.ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  

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

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

202.85 338.29 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

594.95 2,449.84 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

รวม 

 

3,508.25 5,568.54  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (1,357.14) (1,472.44)  

รวม - สุทธ ิ 2,151.11 4,096.10  
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11.2.6 รายการเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) 

2,859.52 3,330.04 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็น

กรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

บริษัท ปตท(กมัพชูา) จาํกดั 8.62 8.43 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ  100 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 2,390.01 3,330.21 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช  นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจก. ไทยออยล ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

221.45 319.41 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.01 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร) เป็นกรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

1,445.13 1,431.48 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1,776.82 2,086.51 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

21.80 28.56 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 30.60 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

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

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

2,204.48 2,735.67 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

บริษัท ขนส่งน้ํามนัทางท่อ 

จาํกดั  

5.45 8.68 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งน้ํามนัทางท่อ  

รวม 10,933.28 13,278.99  
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 
บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

31.65 140.67 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 63.61 ณ 31 ธนัวาคม 2546 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ ปตท.สผ. 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวสุิทธ์ิ  ศรสุีพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็น

กรรมการของ ปตท.สผ.  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ ปตท. สผ. 

บริษัท รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ ์จาํกดั 

- 16.65 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

บริษัท  ไทยออยล ์จาํกดั 0.43 0.12 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49.99 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชดิพงษ์ สิริวชิช)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช  นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทยออยล ์

บริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

จาํกดั 

665.10 284.92 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์  นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ  นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่น้ํามนัระยอง 

บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

0.14 61.03 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ นายปิติ ยิ้ มประเสริฐ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ  

บจ. สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง  

บริษัท อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

- 5.69 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 46.33 

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

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

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

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี  

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปิโตรเคมแีห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

3.94 - - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 37.99 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์ ) เป็นกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ บมจ. ปิโตรเคมีแหง่ชาติ  

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

966.00 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 44.92 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นกรรมการของ  

บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุณหวชิร  นายวิโรจน์ มาวจิกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์

บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

0.28 1.05 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 20.44 

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

บริษัท ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

17.46 83.80 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิรแิสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบรหิารและรกัษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ  

บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

จาํกดั 

0.04 0.19 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภสิิทธ์ิ  รุจเิกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบล็นด้ิง 

บริษัท ปิโตรเอเซยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

8.52 8.52 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 35 
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บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2545 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรบังวด 6 เดือน 

สิ้ นสุดวนัท่ี  

30 มิ.ย. 2546 

(ลา้นบาท) 

 

ความสมัพนัธก์บับริษทั 

บริษัท ปตท. คา้สากล 

จาํกดั 

0.06 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 100 

บริษัท ปตท.มารท์ จาํกดั 0.48 - - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 49 

บริษัท บริการเชื้ อเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

4.24 5.06 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 7.06 

บริษัท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.88 14.60 - ปตท. ถือหุน้รอ้ยละ 13.33 

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

รวมเจา้หน้ีอ่ืนทั้งหมด 1,699.22 622.30  
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รายการระหว่างกนัดงักล่าวเกิดจากสญัญาตา่งๆ ซ่ึงมีลกัษณะของรายการและสญัญาโดยสรุปดงัตอ่ไปน้ี 

(1) รายการระหวา่ง ปตท. กับรฐัวสิาหกิจท่ีถือหุน้โดยรฐับาล 

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 

2545 ใหส้่วนราชการและรฐัวิสาหกิจท่ีจะซ้ือน้ํามนัเชื้ อเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรข้ึนไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษัท  

บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่าน้ัน ดังน้ัน ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนัเชื้ อเพลิงใหร้ฐัวิสาหกิจไดแ้ก่ การ-

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หาก 

รฐัวิสาหกิจมียอดคา้งชาํระค่าซ้ือน้ํามนัเชื้ อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ ยจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

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

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ทําสัญญาซ้ือขาย น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) และคอนเดนเสท กับ 

ปตท.สผ. โดยทําสญัญาระยะยาว ทั้งน้ีการซ้ือขายปิโตรเลียมของ ปตท. กบั ปตท. สผ. จะเกิดข้ึนทันทีท่ี ปตท. สผ. ทําการ

ผลิตได้ ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายท่ีทําไวโ้ดยครอบคลุมถึงปริมาณการส่งมอบปิโตรเลียมตั้งแต่เริ่มจนถึงหมดอายุ

โครงการ สําหรับปี 2546 ปตท.สผ. ขายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดร้อ้ยละ 96.95 ใหก้ับ ปตท. โดยราคาท่ีซ้ือขาย เป็นราคา

เ ดี ย ว กั น กั บ ท่ี ผู้ ร่ ว ม 

โครงการรายอื่นขายใหก้บั ปตท. 

(3) รายการระหวา่ง ปตท. กับบรษิัทในเครอืกลุม่การกลัน่ 

ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสญัญาจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปจากบริษัทโรงกลัน่น้ํามนัในเครือ โดย ปตท. จะ

จัดหาน้ํามันดิบและรับซ้ือผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี ปตท. ถือหุ ้นอยู่ในโรงกลัน่น้ํามันน้ันๆ  

โดยลกัษณะของสญัญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่น้ํามนัไดด้งัน้ี 

ลกัษณะของสญัญากบับริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

 ปตท. จะจดัหาน้ํามันดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามันสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ไทยออยล์ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของ

กาํลงัการกลัน่ โดยคู่สญัญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสญัญาไดต้ั้งแต่ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นับจากวนัท่ีปรบัโครงสรา้งหน้ี

สาํเร็จ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 12 เดือน หรือคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสญัญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สญัญา

อีกฝ่ายหน่ึงผิดสญัญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินรอ้ยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 

ลกัษณะของสญัญากบับริษัท โรงกลัน่น้ํามนัระยอง จาํกดั 

ผูถื้อหุน้ของโรงกลัน่ระยองจะรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํา่ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้ามราคาตลาดในประเทศ สญัญารบัซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 12 ปี นับจากวนัท่ีเริ่มผลิตอยา่ง

เป็นทางการ หลงัจาก 12 ปี ใหถื้อวา่สญัญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีสิ้ นสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

ลกัษณะของสญัญากบับริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

 ผูถื้อหุน้ของโรงกลัน่สตารจ์ะจดัหาน้ํามนัดิบและรบัซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํา่

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บารเ์รลต่อวนั หรือคิดเป็น 88,200 บารเ์รลต่อวนัตามราคาตลาดใน

ประเทศ ปริมาณสว่นเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตารจ์ะใหส้ิทธิ ปตท. และบริษัท น้ํามนัคาลเท็กซ ์ (ไทย) จาํกดั ใน

ฐานะผูถื้อหุน้ในการพิจารณารบัซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนําไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 
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(4) รายการระหวา่ง ปตท. กับบรษิัทในเครอืในกลุม่ปิโตรเคมี 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่  บมจ. ไทยโอเลฟินส์ โดยวตัถุดิบท่ี ปตท. จัดหาให ้

ไดแ้ก่ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ ทาํสญัญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538-2553 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทาํสญัญาระยะยาว 15 ปี  

ตั้งแต่ 2538-2553 ก๊าซอีเทน ทําสัญญาอายุ 4 ปี ตั้งแต่ 2543-2547 โดยสามารถต่ออายุสัญญาได้ และก๊าซอีเทน

สําหรับส่วนขยายกําลังการผลิตของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ อายุสัญญา 15 ปี ตั้งแต่ 2548-2562 โดยราคาของวตัถุดิบ 

แปรผนัตามราคาขายโอเลฟินสข์อง บจ. ไทยโอเลฟินส ์(Profit and Loss Sharing) รวมทั้ง ทาํสญัญาซ้ือขายเอทีลีน จากส่วน

ขยายกาํลังการผลิตของ บมจ. ไทยโอเลฟินส ์ระยะเวลา 7 ปี นับจากวนัท่ีเริ่มดําเนินพาณิชยกิจของโรงงานส่วนขยายกาํลัง

การผลิต สาํหรบัราคาขาย เป็นราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาดโลก 

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. ทําสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตใหแ้ก่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) โดยทําสัญญาซ้ือ

ขายระยะยาว โดยวัตถุดิบท่ี ปตท . จัดหาให้ได้แก่ คอนเดนเสทและแนฟทา โดยทําสัญญาอายุ 15 ปี ระยะเวลา 

ตั้งแต่ 2536-2551 

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

อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นผูจ้ัดส่งผลิตภัณฑโ์ดยตรงใหก้ับลูกคา้ การทําสญัญาซ้ือผลิตภัณฑ์จาก บมจ. อะโรเมติกส ์

(ประเทศไทย) เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รบัประกันการซ้ือผลิตภัณฑ์ขั้นตํา่ตามสัญญา โดย ปตท. จะไดร้บัค่า

ดาํเนินการในการทาํตลาดใหก้บั บมจ. อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย)  

ลกัษณะรายการและสญัญากบับริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ คือ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. 

โดยทาํสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2542 และต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี โดยใหร้าคาของวตัถุดิบแปรผัน

ตามราคาขายโอเลฟินส์ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ (Profit and Loss Sharing) และไดมี้การแกไ้ขสญัญาซ้ือขายวตัถุดิบ

ระยะยาวในส่วนของอีเทนและโพรเพน โดยอา้งอิงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายในตลาดโลก ทั้งน้ี สญัญาของอีเทน เริ่ม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ถึงปี 2559 และสญัญาของโพรเพน เริ่มตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ถึงปี 2559 

 นอกจากน้ี บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ ยงัไดท้าํสญัญาซ้ือขายก๊าซเชื้ อเพลิง ซ่ึงเป็นเชื้ อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ากบั 

ปตท. โดยสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2542 ปริมาณก๊าซเชื้ อเพลิงท่ีจะจดัส่งใหใ้นปีแรกเท่ากบั 22 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

หลังจากน้ันจะเพิ่มปริมาณการจัดส่งก๊าซเชื้ อเพลิงข้ึนอีก 11 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั รวมเป็น 33 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั 

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/ 

กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั สาํหรบัราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษัทยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคา

ตลาด 
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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 ในราคาตามบญัชีจากงบดุลของการปิโตรเลียมฯ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2544 (ตรวจสอบแลว้) ดงัน้ัน ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนําเสนอ จึงประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงาน

จากงบการเงินสาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

แลว้ โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 ซ่ึงประกอบดว้ย

ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินของการปิโตรเลียมฯ สาํหรบังวด 9 เดือน (1 มกราคม 2544 – 30 กนัยายน 2544) 

(ตรวจสอบแลว้) และงบการเงินของ ปตท. สาํหรบังวด 3 เดือน (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2544) (ตรวจสอบแลว้) และ

งบการเงินสาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ของ ปตท. (ตรวจสอบแลว้) และโดยท่ีในไตรมาสท่ี 1 ปี 2546 

ปตท.สผ.ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท.ไดเ้ริ่มบนัทึกรายการบญัชีเก่ียวกบัประมาณการหน้ีสินค่ารื้ อถอนอุปกรณก์ารผลติ 

ปตท.จึงไดนํ้าการเปลี่ยนแปลงทางบญัชีดงักล่าวมาปรบัปรุงยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2545 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทยฉบบัท่ี 53 เรื่องประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรพัยท่ี์

อาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2547 ส่วนงบการเงินสาํหรบัปี 2544 ท่ีนํามาเปรียบเทียบน้ัน มิไดนํ้าการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวมาปรบัปรุงยอ้นหลงั (Restate) เน่ืองจาก ปตท.สผ. มีขอ้จาํกดัในการประเมินมูลค่าภาระผูกพนัในอดีต รวมทั้ง 

ปตท. ไดพ้ิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางบญัชีดงักล่าวต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2545 แลว้เห็นวา่ผลกระทบดงักล่าว

ไม่มีนัยสาํคญัต่องบการเงิน ปตท. อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ (Reclass) งบการเงินเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

งบการเงินสาํหรบัปี 2545 และปี 2546 ทั้งน้ี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

 
    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2544  2545 2546 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

สินทรพัย ์    

สินทรพัยห์มุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,598.55 33,657.52 56,442.96 

   เงินลงทุนชัว่คราว 1,381.20 1,147.15 6,343.94 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรบั-กิจการอ่ืน, สุทธิ 27,994.92 37,587.96 31,889.22 

   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 15,909.71 12,834.07 12,448.68 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น    

       กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 447.19 583.92 1,299.84 

   สินคา้คงเหลือ 1,955.94 2,624.15 3,751.57 

   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 1,881.81 2,284.39 1,844.62 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 14,671.69 13,922.27 11,316.84 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 116,841.01 104,641.43 125,337.67 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 2544  2545 2546 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

เงินลงทุนซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

19,023.13 

530.33 

1,017.32 

20,559.59 

832.63 

2,151.11 

33,923.96 

1,008.14 

4,096.10 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 109,776.75 127,361.32 122,093.28 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3,829.49 5,712.62 4,881.09 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อก๊าซ 

2,146.89 

29,257.89 

2,250.62 

28,112.05 

1,639.37 

26,352.05 

สินทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอ่ืน 4,803.63 7,499.24 5,273.71 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 170,385.43 194,479.18 199,267.70 

รวมสินทรพัย ์ 287,226.44 299,120.61 324,605.37 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้    

หน้ีสิน    

หน้ีสินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 18.49 23.87 0.00 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 26,666.44 24,777.66 21,019.91 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,537.44 8,246.17 10,011.81 

   เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21.95 701.57 464.99 

   เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13,127.55 11,815.19 17,764.28 

   เงินกูย้ืมระยะสั้น 6,210.36 0.00 0.00 

   ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 4,962.49 6,297.17 8,217.19 

   เงินนําส่งคลงัคา้งจ่าย 5,111.68 0.00 0.00 

   เงินปันผลคา้งจ่าย 5,594.49 0.00 0.00 

   ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 7,569.30 8,076.38 6,845.75 

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 4,716.95 4,246.06 5,351.53 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 78,537.14 64.184.07 69,675.46 

เงินกูร้ะยะยาว 124,770.56 120,119.79 107,460.87 

สาํรองผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุน 2,170.14 1,238.46 0.00 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 7,509.29 8,327.29 9,173.59 

ประมาณการหน้ีสินค่ารื้ อถอนอุปกรณ์การผลิต 0.00 3,633.20 3,910.32 

เงินมดัจาํถงัก๊าซ 2,906.88 3,149.11 3,456.99 

หน้ีสินไมห่มุนเวยีนอ่ืน 1,213.51 1,670.63 1,998.96 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 138,570.38 138,138.48 126,000.73 

รวมหน้ีสิน 217,107.52 202,322.55 195,676.19 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 2544  2545 2546 

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

ส่วนของผูถื้อหุน้    

   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,500.00 28,500.00 

   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 27,972.46 27,972.46 27,972.46 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 17,992.83 17,992.83 17,992.83 

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไมเ่กิดข้ึนในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (91.20) 209.60 550.40 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (189.17) (403.35) (721.54) 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,850.00 

         สาํรองเพื่อกองทุนวินาศภยั 662.60 723.87 776.99 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,777.41 31,513.07 62,888.77 

   รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทฯ  57,974.93 80,858.48 112,309.91 

   ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย  12,143.99 15,939.58 16,619.27 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 70,118.92 96,798.06 128,929.18 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 287,226.44 299,120.61 324,605.37 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุน 2544 2545  

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) 2546 

(ตรวจสอบ) 

รายได ้    

   รายไดจ้ากการขาย 377,901.84 399,752.22 494,008.98 

   ตน้ทุนขาย 325,891.24 344,957.01 429,925.51 

กาํไรขั้นตน้ 52,010.60 54,795.21 64,083.47 

   ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 14,469.05 14,427.00 13,772.95 

   ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ 232.96 150.03 2,311.75 

กาํไรจากการขาย 37,308.59 40,218.18 47,998.77 

   รายไดอ่ื้น 8,473.72 6,898.03 6,437.79 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 10.65 28.94 48.40 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 45,771.66 47,087.27 54,388.16 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สยี (2,399.25) 2,162.76 12,296.40 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจา่ยและภาษีเงินได ้ 43,372.41 49,250.03 66,684.56 

   ดอกเบ้ียจ่าย 10,626.00 9.623.45 8,070.04 

   ภาษีเงินได ้ 6,929.01 10,445.28 14,413.93 

กาํไรหลงัหกัภาษีเงินได ้ 25,817.40 29,181.30 44,200.59 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนน้อย (4,252.75) (4,696.22) (4,799.61) 

กาํไรสุทธ ิ 21,564.65 24,485.08 39,400.98 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 2544 2545  

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) 2546 

(ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรสุทธิ 21,564.65 24,485.08 39,400.98 

รายการปรบัปรงุกระทบยอดกาํไรสุทธิ    

เป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:    

ค่าเสื่อมราคา คา่เสื่อมสิ้ น และคา่ตดัจาํหน่าย 8,793.40 11,610.81 11,259.26 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์ 1,311.83 60.52 82.01 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ 9.09 63.74 5.10 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 0.00 (147.98) (166.18) 

โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นค่าใชจ้่าย 26.73 (14.34) (40.58) 

สาํรองสินทรพัย/์พสัดุสิ้ นเปลืองเสื่อมสภาพ 9.37 0.00 6.56 

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,399.25 (2,162.77) (12,942.03) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนน้อยในกาํไรสุทธิ 4,252.75 4,696.22 4,374.33 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น (1,865.81) (562.23) (2,181.16) 

หน้ีสงสยัจะสูญ 596.17 570.88 111.91 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 125.47 33.78 2,031.99 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 16.68 10.14 9.58 

ส่วนลดมูลค่าหุน้กูต้ดัจาํหน่าย 1.11 1.11 1.11 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 1,473.24 1,192.26 1,539.81 

ดอกเบ้ียจากสญัญาเชา่การเงินตดัจาํหน่าย 25.07 35.73 15.01 

รายไดค้า่ใชฐ้านวางระบบท่อตดับญัชี 0.00 (10.35) 0.00 

เงินปันผลรบั (30.43) (37.70) (36.72) 

รายไดร้บัจากการบริจาค 0.00 (8.39) 0.00 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (12,695.22) (9,781.68) 9,608.33 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 26,013.35 30,034.83 53,079.31 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรบัจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4.91 9.35 16.72 

เงินจ่ายสาํหรบัท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (9,589.39) (13,662.93) (19,801.69) 

เงินจ่ายสาํหรบัสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (332.67) (331.39) (251.36) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (1,609.79) (135.10) 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 (653.58) 

เงินจ่ายสาํหรบัเงินลงทุนในบริษัทย่อย  0.00 (1,543.43) (664.30) 

เงินจ่ายสาํหรบัเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 0.00 0.00 0.00 

เงินจา่ยสาํหรบัเงินลงทุนในบริษัทร่วม (17,099.45) (1,459.47) (1,739.57) 

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 0.00 0.00 158.21 

รบัคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 45.00 

รบัคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 7.50 

รบัคืนเงินลงทุนในบริษัทอ่ืน 28.19 18.13 3.60 

เงินลงทุนชัว่คราว (เพิ่มข้ึน) ลดลง (318.43) 384.70 (5,198.31) 

เงินปันผลรบั 618.43 1,125.32 1,174.99 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (26,688.41) (17,069.51) (27,037.89) 
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หน่วย : ลา้นบาท 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2544 2545  

 (ปรบัปรุงใหม่) (ปรบัปรุงใหม่) 2546 

(ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 7,972.46 0.00 44.18 

เงินสดรบัจากการออกหุน้บุริมสทิธ์ิ 0.00 0.00 0.51 

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะยาว 0.00 12,092.66 0.00 

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 0.00 0.00 17,500.00 

เงินสดรบัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17,992.83 0.00 0.00 

เงินสดรบัจากการออกพนัธบตัร 19,000.00 0.00 0.00 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 9,181.63 0.00 0.00 

เงินสดรบัจากการออกตัว๋เงินจ่าย 1,700.00 1,900.00 220.00 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (15,808.62) (23,058.16) (4,560.45) 

จ่ายคืนพนัธบตัร (3,315.00) (6,000.00) (5,919.48) 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (2,741.59) (6,163.12) 0.00 

จ่ายคืนตัว๋เงินจา่ย (1,700.00) (1,900.00) (220.00) 

เงินจ่ายคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงิน (69.93) (135.93) (102.31) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิม่ข้ึน (ลดลง) (347.89) 1.14 (19.41) 

เงินปันผลจ่าย (763.08) (8,519.49) (9,589.71) 

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ทุนและหุน้กู ้ 0.00 0.00 0.00 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)ในกิจกรรมจดัหาเงิน 31,100.81 (31,782.90) (2,646.67) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด 

(167.47) (115.81) (264.97) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (77.55) (214.05) (295.88) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 30,180.73 (19,147.44) 22,833.90 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 22,417.82 52,804.96 33,609.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 52,598.55 33,657.52 56,442.96 

    

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

เงินสดจ่ายระหว่างปี    

ดอกเบ้ียจ่าย 10,269.27 9,912.12 8,106.95 

ภาษีเงินได ้ 3,871.64 7,257.42 10,237.32 
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  งบการเงินรวม 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 2544 2545  

  (ปรบัปรุงใหม่)  2546 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.49 1.63 1.80 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.25 1.33 1.54 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ เท่า 7.75 8.12 9.95 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 46.45 44.35 36.16 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 114.16 150.63 134.86 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 3.15 2.39 2.67 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 11.44 10.74 13.42 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 31.48 33.51 26.82 

Cash Cycle วนั 18.12 13.22 12.01 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 13.76% 13.71% 12.97% 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 5.58% 5.99% 7.68% 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 43.04% 29.34% 34.91% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 8.34% 8.35% 12.63% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 27.35% 30.05% 40.87% 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 1.49 1.39 1.64 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 3.10 2.09 1.52 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 4.10 5.21 9.36 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash 

Basis) 

เท่า 0.46 0.50 1.20 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 32.43% 32.56% 28.40% 

 

12.2 คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงิน

รวม ขอ้มูลทางการเง◌ินท่ีมีการปรบัปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรบัปรุง ควบคู่ไปกบัหมาย

เหตุประกอบงบการเงินและขอ้มูลท่ีนําเสนอไวใ้นเอกสารน้ี ทั้งน้ี งบการเงินรวมน้ีถูกจดัทาํข้ึนภายใตม้าตรฐานบญัชีไทย 

และจากการท่ี ปตท. จดัตั้งข้ึนโดยรบัโอนกิจการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสถานภาพเป็นรฐัวสิาหกิจท่ีจดัตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ ดงัน้ัน งบการเงิน ตวัเลขผลประกอบการ และการวิเคราะหท่ี์แสดงในเอกสารฉบบัน้ี จะเป็นการ

อา้งอิงถึง 

งบการเงินของ ปตท. ในชว่งท่ีมีสถานะเป็นรฐัวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะดงักล่าว 

12.2.1 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของ ปตท. และบริษัทยอ่ย” สาํหรบัปี 2546 เปรียบเทียบปี 2545 

  ในชว่งปลายปี 2546 บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) (TOC) ไดเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนต่อประชาชนและ 

นักลงทุนทัว่ไป รวมถึงไดนํ้าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลใหส้ดัสว่นการถือหุน้ของ ปตท.ใน 



บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

pttto.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 161 

TOC ลดลงจากรอ้ยละ 63.03 เหลือ 44.92 ดงัน้ัน ปตท.จึงไดเ้ปลี่ยนสถานะของ TOC จากบริษทัยอ่ยมาเป็นบริษัทร่วม และ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ปตท.มิไดนํ้า TOC มาจดัทาํงบการเงินรวม อยา่งไรก็ตาม ผลการดาํเนินงานของ TOC สาํหรบั

งวด 10 เดือน สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2546 ไดนํ้ามาเสนอรวม (Consolidate) อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรบัปี สิ้ นสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การนําบรษิทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ ์จาํกดั (ชื่อเดิมคือ บริษัท ตลิ่ง

ชนั แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั) ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ย และบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ 

มาจดัทาํงบการเงินรวมปี 2546 ดว้ย 

 รายไดจ้ากการขาย  

 ในปี 2546 ปตท. และบรษิัทยอ่ยจึงมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 494,009 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 

94,257 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 23.6% โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณขายก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะสว่นท่ี

ขายใหก้บัผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าอสิระ (IPP)และการเพิ่มข้ึนของปริมาณขายผลิตภณัฑน้ํ์ามนั และ

ผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ รวมถึงราคาขายท่ีปรบัตวัสูงข้ึน  นอกจากน้ี บรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. ก็มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน 4,297 ลา้นบาท หรอืเพิ่มข้ึน 16.0% ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายก๊าซธรรมชาติของโครงการไพลนิ โครงการเยตากุน และการขายคอนเดนเสทของโครงการ

ไพลิน ประกอบกบั รายไดจ้ากการขายของบรษิัท ไทยโอเลฟินส ์ จาํกดั (มหาชน) (TOC)ซ่ึงผลการดาํเนินงานของ TOC 

สาํหรบังวด 10 เดือน สิ้ นสุด 31 ตุลาคม 2546 ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรบัปีของ ปตท. ไดเ้พิ่มข้ึน 1,626 ลา้น

บาท หรอืคิดเป็น 12.3% เน่ืองจาก ราคาขายและปริมาณขายผลิตภณัฑโ์อเลฟินสเ์พิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

ค่าใชจ้า่ย  

 ตน้ทุนขาย :  

 ตน้ทุนขายปี 2546 เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 84,969 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 24.6% เน่ืองจากมาจากราคา

และปริมาณซ้ือผลิตภณัฑน้ํ์ามนัและก๊าซฯ ท่ีเพิ่มข้ึน  

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร : 

 สาํหรบัปี 2546 มีจาํนวนลดลงจากปี 2545 จาํนวน 654 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.5 เน่ืองมาจากในปี 2546 

ปตท. ไดร้วมค่าใชจ้า่ยของ TOC สาํหรบังวด 10 เดือน เขา้มาในงบการเงินรวมของ ปตท. ในขณะท่ีปี 2545 ปตท. ไดร้วม

ค่าใชจ้่ายของ TOC สาํหรบังวด 12 เดือน นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัมีค่าใชจ้า่ยลดลง จากการท่ีปี 2546 ปตท.สผ. ไม่ตอ้งจ่าย

ค่าพฒันาตลาดเช่นปี 2545  

 ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ : 

 สาํหรบัปี 2546 มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 2,162 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 144.1 เน่ืองจาก ใน

ปี 2546 มีการตดัจาํหน่ายหลุมก๊าซฯ แหง้ในประเทศเวียดนาม 

กาํไรสุทธิ  

ในปี 2546 ปตท.และบริษัทยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 39,401 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 14,916 ลา้น

บาทหรือเพิ่มข้ึน 60.9% ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจาก 

- ปริมาณขายและราคาขายผลติภณัฑท่ี์เพิ่มสูงข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

- สว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิสว่นไดเ้สียเพิ่มข้ึน 10,134 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการของบรษิัท 

ในเครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 

ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และค่าการกลัน่ท่ีดีข้ึน รวมทั้ง มีกาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

- กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเพิม่ข้ึน 785 ลา้นบาท 

- ภาระดอกเบี้ ยจ่ายท่ีลดลงจาํนวน 1,553 ลา้นบาท 
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ส่งผลใหใ้นปี 2546 ปตท.และบริษัทยอ่ยมีกาํไรสุทธิต่อหุน้จาํนวน 14.09 บาท เพิ่มข้ึน 60.9% จากปี 2545 ซ่ึงมี

กาํไรสุทธิ 8.75 บาทต่อหุน้ 
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12.2.2 การวิเคราะหผ์ลดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธรุกิจ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบี้ยและภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายแยกตามกลุม่ธุรกิจ (EBITDA)  
หน่วย: ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย 

สาํหรบัปี  
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2544 2545 2546 

กลุ่มธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ 
   

      การจดัหา ขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ    

รายไดจ้ากการขาย 131,157 138,109 158,794 

ตน้ทุนขาย 103,806 111,443 127,295 

กาํไรขั้นตน้ 27,351 26,666 31,499 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 2,815 2,680 2,375 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ - 128 58 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 24,536 24,114 29,182 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3,730 3,946 3,918 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 20,806 20,168 25,264 

     การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 24,982 26,809 31,106 

ตน้ทุนขาย 2,479 2,774 2,390 

กาํไรขั้นตน้ 22,503 24,035 28,716 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,101 1,709 1,450 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ 233 150 2,312 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 26 35 43 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 21,195 22,211 24,997 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3,342 4,776 5,440 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 17,853 17,435 19,557 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ (EBIT) 38,659 37,603 44,821 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั    

     การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม     

รายไดจ้ากการขาย 122,657 126,173 155,139 

ตน้ทุนขาย 116,667 117,428 147,593 

กาํไรขั้นตน้ 5,990 8,745 7,546 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 4,130 4,608 5,236 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 890 1,025 1,041 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 2,750 5,162 3,351 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,695 1,784 1,772 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 1,055 3,378 1,579 

     การคา้สากลผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Trading)    

รายไดจ้ากการขาย 136,997 142,405 191,392 

ตน้ทุนขาย 134,021 140,620 188,719 

กาํไรขั้นตน้ 2,976 1,785 2,673 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 320 930 1,231 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน่ 333 352 786 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 2,989 1,207 2,228 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 21 67 54 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) 2,968 1,140 2,174 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั (EBIT) 4,023 4,518 3,753 
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กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย 

สาํหรบัปี  
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2544 2545 2546 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี    

รายไดจ้ากการขาย - 13,242 14,868 

ตน้ทุนขาย - 10,918 11,747 

กาํไรขั้นตน้ - 2,324 3,121 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร - 374 383 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น - 15 7 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) - 1,965 2,745 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย - 918 758 

     รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) - 1,047 1,987 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีก่อนหกัรายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรและรายการระหว่าง

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ 

42,682 43,168 50,561 

หกั รายการระหว่างบริษัท/กลุ่มธุรกจิ (31) (45) (136) 

หกั รายการที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (317) (560) (161) 

รวมกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี 42,334 42,563 50,264 

กลุ่มธุรกิจน้ํามนั 

รายไดจ้ากการขายในปี 2546 เพิ่มข้ึน 77,610 ลา้นบาทหรอืคิดเป็น 28.9% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณ

ขายทั้งในส่วนของการขายน้ํามนัในประเทศและการคา้สากลท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยการขายน้ํามนัในประเทศของ ปตท. และของ

บริษัทยอ่ย เพิ่มข้ึน 1,477 ลา้นลิตรจาก 13,221 ลา้นลิตร ในปี 2545 เป็น 14,698 ลา้นลิตร ในปี 2546 หรือเพิ่มข้ึน 

11.2% โดยสว่นใหญ่มาจากปริมาณขายน้ํามนัดีเซลหมุนเร็ว น้ํามนัเตา น้ํามนัเบนซิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สาํหรบั

การคา้สากล (Trading) ส่วนใหญ่มาจากการขายน้ํามนัดิบใหก้บับริษัทไทยออยล ์ จาํกดั และขายคอนเดนเสทใหก้บับริษทั  

อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดยมีปริมาณเพิ่มข้ึน 3,421 ลา้นลิตรจาก 20,138 ลา้นลิตร ในปี 2545 

เป็น 23,559 ลา้นลิตร ในปี 2546 หรือเพิ่มข้ึน 17.0% นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากราคาขายน้ํามนัเฉลี่ยในปีน้ี ท่ีสูงข้ึน

กวา่ปีท่ีแลว้ 

กาํไรขั้นตน้ของธุรกิจจดัจาํหน่าย (Marketing) ลดลงแมป้ริมาณขายจะเพิ่มข้ึนก็ตาม ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจาก

ในปี 2546 มี Stock Gain น้อยกวา่ปี 2545 จาํนวน 1,025 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม กาํไรขั้นตน้ในสว่นของธุรกิจคา้สากล 

(Trading) มีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาํนวน 629 ลา้นบาท ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก ยอดขายน้ํามนัดิบ คอนเดนเสท และผลิตภณัฑปิ์

โตรเคมีท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งราคาขายท่ีเพิ่มข้ึน 

EBITDA ลดลงจากปีก่อน 789 ลา้นบาทหรือลดลง 12.4% ทั้งน้ีสาเหตุหลกัเน่ืองจาก Stock Gain ท่ีลดน้อยลง  

EBIT ในปี 2546 ลดลงจากปี 2545 จาํนวน 765 ลา้นบาทหรือลดลง 16.9% เน่ืองจากการลดลงในสว่นของ 

EBITDA ในขณะท่ีค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้า่ยตดัจ่ายมีจาํนวนลดลงเล็กน้อย 

 

กลุม่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

รายไดจ้ากการขายในปี 2546 เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 20,686 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 15.0% เน่ืองจาก 

- ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมก๊าซโซลนีธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซ

ธรรมชาติ) เฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาํนวน 160 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 2,475 mmcfd ในปี 2545 เป็น 2,635 

mmcfd ในปี 2546 (ท่ีค่าความรอ้น 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพิ่มข้ึน 6.5% อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการการ

ใชก๊้าซฯ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งในสว่นของการใชก๊้าซฯ เพื่อการผลิตไฟฟ้า การใชก๊้าซฯ ของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงโรงแยก

ก๊าซฯ 



บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2546 

 

pttto.doc ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 165 

- ปริมาณการขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซ ซ่ึงประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซอีเทน ก๊าซโพ

รเพนและก๊าซโซลนีธรรมชาติเพิม่ข้ึนจาก 2,558,381 ตนัในปี 2545 เป็น 2,693,270 ในปี 2546 (ไม่รวมการขาย LPG 

ท่ี ปตท.ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 202,660 ตนัเพื่อนํามาขายต่อ) โดยปริมาณการขาย LPG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์

หลกัท่ีสาํคญัของโรงแยกก๊าซเพิ่มข้ึนจาก 1,475,410 ตนั ในปี 2545 เป็น 1,535,747 ตนั ในปี 2546 ในขณะท่ีราคา 

LPG (Contract Price - CP) เฉลี่ยในปีน้ีเพิ่มข้ึน 50 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั จากราคาเฉลี่ย 243 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัในปี 

2545 เป็น 293 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัในปี 2546 สาํหรบัปริมาณขายก๊าซอีเทนเพิ่มข้ึนจาก 491,413 ตนัในปี 2545 

เป็น 532,671 ตนั ในปี 2546 และโพรเพนเพิ่มข้ึนจาก 177,887 ตนัในปี 2545 เป็น 206,383 ตนัปีน้ี โดยราคา 

Ethylene ในตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พิ่มข้ึนจาก 426 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัเป็น 522 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั 

ในขณะท่ีราคา Propylene เพิ่มข้ึนจาก 473 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนัเป็น 572 เหรียญสหรฐัฯ ต่อตนั 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปีน้ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,068 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 21.0% เน่ืองมาจากปริมาณการ

จาํหน่ายก๊าซฯ และผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ ท่ีเพิ่มข้ึน รวมถึงราคาผลิตภณัฑก๊์าซฯ ทุกชนิดท่ีมีราคาสูงข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ 

ขา้งตน้  

EBIT เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,096 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 25.3% เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ EBITDA ดงักล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ โดยค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

บรษิัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

ในปี 2546 ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึน 4,297 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 

16.0% เน่ืองมาจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนจาก 18.59 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบในปี 2545 

เป็น 20.62 เหรียญสหรฐัฯ ต่อบารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบในปี 2546 รวมถึงปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึนจาก 101,736 

บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 2545 เป็น 107,299 บารเ์รลเทียบเท่าน้ํามนัดิบต่อวนัในปี 2546 ทั้งน้ี ปริมาณขาย

ท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายก๊าซธรรมชาติของโครงการไพลิน โครงการเยตากุน และการขายคอนเดนเสทของ

โครงการไพลิน 

EBITDA ในปีน้ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 2,787 ลา้นบาทหรอื 12.5% เน่ืองมาจากราคาขายของผลิตภณัฑ ์ และปริมาณ

ขายท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ 

EBIT ในปีน้ีเพิ่มข้ึน 2,122 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 12.2% ในขณะท่ีค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายก็เพิ่มข้ึน 

665 ลา้นบาท จากค่าเสือ่มราคาท่ีเพิ่มข้ึนตามปริมาณการผลติท่ีเพิ่มข้ึน และการเพิ่มข้ึนของสินทรพัยพ์รอ้มใชง้านเพื่อการ

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บรษิัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกัด (TOC) 

ในชว่งปลายปี 2546 ปตท.ไดเ้ปลี่ยนสถานะของ TOC จากบรษิัทยอ่ยมาเป็นบรษิัทรว่ม โดยผลการดาํเนินงานของ 

TOC ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรบัปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ของ ปตท. เป็นผลการดาํเนินงานสาํหรบังวด 

10 เดือน สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2546 สาํหรบังวด 2 เดือนท่ีเหลือ รวมอยูใ่นบญัชีสว่นแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีสว่น

ไดเ้สีย 

TOC มีรายไดจ้ากการขายในปี 2546 (ระยะเวลา 10 เดือน) เพิ่มข้ึนจากปี 2545 (ระยะเวลาเต็มปี) จาํนวน 

1,626 ลา้นบาท หรอืเพิ่มข้ึน 12.3% เน่ืองจากราคาขายและปริมาณขายผลิตภณัฑโ์อเลฟินสท่ี์เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน  

EBITDA ในปีน้ีเพิ่มข้ึน 780 ลา้นบาท หรอื 39.7% เน่ืองจากรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนมากกวา่ตน้ทุนขายและค่าใชจ้า่ยใน

การขายและบริหาร 
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EBIT ในปีน้ีเพิ่มข้ึน 940 ลา้นบาท หรือ 89.7% เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของ EBITDA ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ รวมทั้ง 

ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจา่ยท่ีลดลง 160 ลา้นบาท 

12.2.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน ของ ปตท. และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2545 และฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 เปรียบเทียบกบัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544 

ในปี 2546 ปตท.ไดเ้ปลี่ยนสถานะของ TOC จากบริษัทยอ่ย มาเป็นบริษัทร่วม ดงัน้ัน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  

งบดุลของ ปตท.และบรษิัทยอ่ย จึงมิไดนํ้า TOC มาจดัทาํงบการเงินรวม นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดมี้การนําบรษิัท รีเทล บิซิเนส  

อลัไลแอนซ ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบรษิัทยอ่ย และบรษิัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น จาํกดั ซ่ึงเป็นกิจการรว่มคา้ มาจดัทาํงบการเงินรวมปี 

2546 

สินทรพัย ์ 

ในปี 2546 สินทรพัยมี์มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 324,605 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 25,485 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มข้ึน 8.5% เน่ืองจากการเพิม่ข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนชัว่คราว, ลูกหน้ีอื่น เงินจ่ายลว่งหน้า

และเงินใหกู้ยื้มระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ, สินคา้คงเหลือ, เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีสว่นไดเ้สีย, เงินลงทุนระยะ

ยาวอื่น, เงินจ่ายลว่งหน้าและเงินใหกู้ยื้มระยะยาว – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ สว่นสินทรพัยห์ลกัท่ีลดลงไดแ้ก่ พสัดุคงเหลือ

, ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สุทธิ, สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน, ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี, เงินจา่ยล่วงหน้าค่าซ้ือก๊าซฯ และสินทรพัย์

หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่น   

หน้ีสิน 

หน้ีสินรวมทั้งสิ้ น 195,676 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2545 เป็นจาํนวน 6,646 ลา้นบาท หรือลดลง 3.3% สาเหตุ

หลกัมาจากบริษัทฯ ไดมี้การชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นและระยะยาวตามกาํหนด การปรบัลดยอดเงินกูข้อง TOC จาํนวน 

11,843 ลา้นบาท ในขณะท่ี ปตท.และบริษัทยอ่ยไดกู้เ้งินเพิ่มเติมในปี 2546 จาํนวน 17,500 ลา้นบาท 

 

กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุน้กู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 เป็นดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืน (นับจากวนัท่ี 31 ธ.ค.46) ปตท. ปตท. สผ. รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค. 47) 17,627.80 - 17,627.80 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 7,934.45 - 7,934.45 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 28,290.71 15,624.92 43,915.63 

เกิน 5 ปี 53,093.96 2,500.00 55,593.96 

รวม 106,946.92 18,124.92 125,071.84 

 

เงินกูยื้มระยะยาว (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีข้ึนไป) ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2546 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

เงินกูย้ืมระยะยาว ปตท. ปตท. สผ. รวม 

สกุลเงินบาท 89,230.00 2,500.00 91,730.00 

สกุลเงินต่างประเทศ 17,716.92 15,624.92 33,341.84 

รวม 106,946.92 18,124.92 125,071.84 

สดัส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกุลต่างประเทศต่อยอดเงินกู ้

ระยะยาวทั้งหมด (%) 

16.57 86.21 26.66 

ทั้งน้ี เงินกูแ้ละพนัธบตัรสว่นใหญ่ของ ปตท.จะคํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 
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ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งสิ้ น 128,929 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2545 จาํนวน 32,131 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 

33.2% สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรจาํนวน 39,401 ลา้นบาท 

 

สภาพคล่อง 

สภาพคลอ่งของ ปตท.และบริษทัยอ่ยในปี 2546 น้ี มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนจาํนวน 22,834 ลา้นบาท โดย 

ปตท.และบรษิัทยอ่ย มีเงินสดตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 33,609 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดเท่ากบั 

56,443 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม  มีดงัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2544 ปี 2545 ป 2546 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อกิจกรรมลงทุน         

เงินสดรบัสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                                           

26,013 

(26,688) 

31,101 

(167) 

(78) 

30,035 

(17,070) 

(31,783) 

(116) 

(214) 

53,079 

(27,038) 

(2,647) 

(265) 

(296) 

กระแสเงินสดสุทธิ 

เงินสดคงเหลือยกมาตน้งวด 

30,181 

22,418 

(19,147) 

52,805 

22,834 

33,609 

เงินสดคงเหลือยกไปปลายงวด 52,599 33,658 56,443 

 

กระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 53,079 ลา้นบาท เป็นเงินสดท่ีไดจ้ากกาํไรสุทธิ 39,401 ลา้นบาท  

ปรบัปรุงดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งสิ้ น 4,070 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่มราคา ค่าสูญสิ้ น และค่าตดั

จาํหน่าย ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิสว่นไดเ้สีย และเงินทุนหมุนเวียนลดลงจาํนวน 9,608 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

เน่ืองจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรบั-กิจการอื่น, ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซ้ือ

ก๊าซฯ และเงินคา้งรบั ในขณะท่ี มีการเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือ และลูกหน้ีอื่น  เป็นตน้ 

กระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 27,038 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นการลงทุนในท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ ์ จาํนวน 19,802 ลา้นบาท เงินจา่ยสาํหรบัเงินลงทุนในบรษิัทรว่ม 1,738 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว 5,198 

ลา้นบาท แต่มีเงินปันผลรบัเขา้มาจาํนวน 1,175 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 2,647 ลา้นบาท เป็นการจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 4,560 

ลา้นบาท จา่ยคืนพนัธบตัร 5,919 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 9,590 ลา้นบาท ในขณะท่ี ปตท.และ ปตท.สผ.มี

การออกหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิ จาํนวน 15,000 และ 2,500 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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12.3 ภาระการใหค้วามสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือในกรณีที่มีการขาดสภาพคล่องในช่วง

การดาํเนินการเชิงพาณิชย ์คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2546 

ณ 31 ธนัวาคม 2546 บริษัทฯ ยงัมีภาระในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือ ในกรณีท่ีขาดสภาพคลอ่ง 

เป็นเงินรวม 146 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยเป็นวงเงินท่ีใหก้บับริษทั อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษัท  

ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้น 

   ใหค้วามสนับสนุนแลว้  

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน/เงินกู ้ การขยายวงเงิน

สินเช่ือทางการคา้ 

อ่ืนๆ ยงัไม่ไดใ้หค้วาม

สนับสนุน 

บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

เหรียญสหรฐั 90 - 44 - 46 

       

บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) เหรียญสหรฐั 100/1  - - 100 

       

บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั เหรียญสหรฐั 14  14  0 

       

รวม เหรยีญสหรฐั 352 148 58 - 146 
/1 ปตท.. มีภาระผูกพนัในการใหส้นิเชือ่ทางการคา้กบับรษิัท ในวงเงนิ 100 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เสมือนหนึ่งลูกหนีก้ารคา้ทั่วไป 
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12.4 การใชจ้า่ยในเงินลงทุน 

ตารางขา้งลา่งน้ีแสดงถึงเงินลงทุนในทรพัยส์นิถาวรแยกตามหน่วยธุรกิจ(ไม่รวมเงินลงทุนในบรษิัทร่วมทุน) 

สาํหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2544-2546    
 

  2544 2545 2546 รวม 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

       

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

รวมทั้งธุรกจิแยกกา๊ซธรรมชาต ิ

1,266 49.2 3,834 77.4 6,059 83.5 11,159 75.5 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,210 47.0 1,053 21.3 1,061 14.6 3,324 22.5 

สาํนักงานใหญ ่ 97 3.8 64 1.3 135 1.9 296 2.0 

รวม 2,573 100.0 4,951 100 7,254 100 14,779 100 

ในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรบัปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้

ดาํเนินการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบรุี-วงัน้อย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร-์

ราชบรุีแลว้เสร็จสมบรูณ ์ สาํหรบัเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมน้ัน สว่นใหญใ่ชไ้ป

ในการก่อสรา้ง พฒันา และปรบัปรุงภาพลกัษณส์ถานีบริการน้ํามนั และการก่อสรา้งสิ่งอาํนวยความสะดวกดา้นการขนส่ง

และคลงัสินคา้ 

สาํหรบั ปี  2547 – 2551  ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปี เป็นเงินรวมประมาณ 146,075 ลา้นบาท โดยมี

สรุปรายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  
                                             หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกิจ  ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 24,743 43,604 23,287 23,073 3,202 117,909 

น้ํามนั 3,228 2,478 2,284 2,325 2,526 12,841 

บริษัทร่วมทุน – ก๊าซฯ   2,466 113 270 555 225 3,629 

                    – น้ํามนั   489 - - - -  489 

                    – ปิโตรเคมี  4,674 4,058 1,559 - -       10,291 

สาํนักงานใหญ่ และอ่ืนๆ 912 2 2 - - 916 

รวม 36,512 50,254 27,402 25,953 5,953 146,075 

 

 ทั้งน้ี เงินลงทุนส่วนใหญ่  จะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการใหญ่เพื่อสรา้ง

มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ และโครงการก่อสรา้งโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ซ่ึง

คณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมครั้งท่ี 9/2545 วนัท่ี 26 กนัยายน 2545 ไดมี้มติอนุมติัการดาํเนินงานและเงินลงทุน

เรียบรอ้ยแลว้ ทั้งน้ี แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดวา่จะนํามาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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 แผนการลงทุนขา้งตน้ไม่รวมถึงแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. โดยแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. มีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วย:ลา้นบาท 

 2547 2548 2549 2550 2551 รวม 

ปตท.สผ 26,600 20,800 14,500 10,500 6,200 78,600  

 

12.5 สรุปความเห็นของผูบ้ริหาร  

สถานการณโ์ลก 

เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการฟ้ืนตวัท่ีชดัเจนในทุกกลุ่มเศรษฐกิจ โดยไม่มีผลยืดเย้ือจากสงครามระหวา่งสหรฐัฯและ

อิรกั การแพรร่ะบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) ในเอเชียคลี่คลายลง ทาํใหผ้ลกระทบจากเหตุการณ์

ทั้งสองรุนแรงน้อยกวา่ท่ีคาดการณไ์วแ้ละเกิดข้ึนอยา่งจาํกดัในบางประเทศและภาคเศรษฐกิจบางสาขาเท่าน้ัน กองทุน

การเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ประมาณการวา่เศรษฐกิจโลกขยายตวัในอตัรารอ้ยละ 3.2 ในปี 2546 เพิ่มข้ึนจากรอ้ยละ 

3.0 ในปี 2545 ส่งผลใหก้ารใชน้ํ้ามนัของโลกอยูใ่นระดบั 79.0 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.3 ลา้นบารเ์รลต่อ

วนั หรือรอ้ยละ 1.7  ถึงแมว้า่ราคาน้ํามนัดิบปรบัสูงข้ึน โดยราคาน้ํามนัดิบดูไบอยูใ่นระดบัเฉลี่ย 26.8 เหรียญสหรฐัฯ ต่อ

บารเ์รล ซ่ึงมีสาเหตุจากกลุ่มโอเปกบริหารโควตา้การผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สงครามในอิรกัและความวุน่วายทาง

การเมืองในภูมิภาพตะวนัออกกลาง การประทว้งนัดหยุดงานในเวเนซูเอลาและไนจีเรีย  รวมถึงภยัธรรมชาติท่ีส่งผลใหก้าร

ผลิต การส่งออก และการขนส่งน้ํามนัตอ้งหยุดชะงกัและลดปรมิาณลง 

 

สถานการณใ์นประเทศ 

เศรษฐกิจไทยขยายตวัในเกณฑส์ูง โดยมีแรงผลกัดนัจากการเรง่ตวัข้ึนของการใชจ้่ายในประเทศและการส่งออก ซ่ีง

มีปัจจยัสนับสนุนมาจากอตัราดอกเบี้ ยทรงตวัในระดบัตํา่ การปล่อยสินเชื่อของสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความ

เชื่อมัน่ของผูบ้ริโภคและนักลงทุนปรบัตวัแข็งแกร่งข้ึน ดชันีตลาดหลกัทรพัยป์รบัตวัสูงข้ึน มีการลงทุนเพิ่มในหลาย

อุตสาหกรรมท่ีมีการใชก้าํลงัการผลิตเกือบเต็มท่ี การฟ้ืนตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ และจากการดาํเนินมาตรการกระตุน้

เศรษฐกิจของภาครฐัผ่านโครงการเอื้ ออาทรต่างๆ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยในปี 2546 ขยายตวัแบบกา้วกระโดดในอตัรารอ้ย

ละ 6.4 และมีการใชปิ้โตรเลียมของประเทศ ประกอบดว้ย น้ํามนัและก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมส่วนท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมปิ

โตรเคมี) ปริมาณรวม 1,052 พนับารเ์รลต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.9 แบ่งเป็นน้ํามนัสาํเร็จรูป 654 พนับารเ์รลต่อวนั และ

ก๊าซธรรมชาติ 398 พนับารเ์รลต่อวนั สาํหรบัการจดัหาปิโตรเลียมไดจ้ากการผลิตภายในประเทศและการนําเขา้จาก

ต่างประเทศมีปริมาณรวมทั้งสิ้ น 1,415 พนับารเ์รลต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 7.7 การพึ่งพาปิโตรเลียมจากต่างประเทศคิดเป็น

รอ้ยละ 64 และส่งออกปิโตรเลียมปริมาณรวมทั้งสิ้ น 163 พนับารเ์รลต่อวนั ลดลงรอ้ยละ 5.3 เน่ืองจากการบริโภค

ปิโตรเลียมในประเทศเพิ่มข้ึน สาํหรบัตลาดผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีฟ้ืนตวัดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัและส่งผลใหเ้กิด

ความตอ้งการใชแ้ละผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

สถานการณน์ํ้ามนัของประเทศ  

การใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศในปี 2546 มีปริมาณการใช ้ 654 พนับารเ์รลต่อวนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อนรอ้ยละ 

5.7 ผลิตภณัฑส์่วนใหญ่ยงัคงขยายตวัไดดี้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและยอดจาํหน่ายรถยนตท่ี์

เพิ่มข้ึนมาก ยกเวน้น้ํามนัเครื่องบินท่ีมีการใชล้ดลง เน่ืองจากภาคท่องเท่ียวไดร้บัผลกระทบจากปัญหาโรคซารส์ และความ

หวาดกลวัภยัก่อการรา้ย สาํหรบัราคาขายปลีกน้ํามนัทุกประเภทปรบัตวัเพิ่มข้ึนจากปี 2545 ตามราคาน้ํามนัดิบและราคา

น้ํามนัสาํเร็จรูปในตลาดโลกซ่ึงอยูใ่นระดบัสูง และในชว่งสงครามระหวา่งสหรฐัฯและอิรกั รฐับาลไดอ้อกมาตรการแกไ้ข

ปัญหาราคาน้ํามนัแพง ดว้ยการรกัษาระดบัราคาขายปลีกน้ํามนัในประเทศเป็นเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธถึ์ง

เดือนพฤษภาคม 2546  
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สถานการณก๊์าซธรรมชาติของประเทศ 

การใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศในปี 2546 มีปริมาณการใชร้วมทั้งสิ้ น 2,691 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ท่ีค่า

ความรอ้น 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6.3 โดยใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงในการผลติไฟฟ้าปริมาณ 2,094 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.9 ตามปริมาณการผลติไฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6.8 สาํหรบัการใชเ้ป็นเชื้ อเพลิงใน

โรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณ 218 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10.1 และการใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติปริมาณ 379 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6.5 สาํหรบัการจดัหาก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 2,706 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยจดัหาจากแหล่งในประเทศปริมาณ 2,020 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 4.6 และ

นําเขา้จากสหภาพพม่าปริมาณ 686 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 11.0 คิดเป็นสดัส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งในประเทศต่อแหล่งต่างประเทศรอ้ยละ 75:25 

ผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา  

ในปี 2546 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีผลประกอบการท่ีดีมาก โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2545 ปตท. มียอดขาย 

ผลิตภณัฑก๊์าซฯ และน้ํามนัสูงข้ึน 15.0% และ 28.9% ตามลาํดบั และมีกาํไรสุทธิโดยรวมเพิ่มข้ึน 60.9% โดยเป็นผล 

มาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีสูงข้ึน รวมทั้ง ปตท. ยงัมีส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัทในเครือเพิม่ข้ึนสุทธิ 10,134 ลา้นบาท 

เน่ืองมาจาก บริษัทในเครอืสว่นใหญ่มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินธุรกิจ ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และค่าการกลัน่ท่ีดีข้ึน รวมทั้ง มีกาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

ณ 31 ธนัวาคม 2546 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยมู์ลค่ารวมทั้งสิ้ น 324,605 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 

2545 จาํนวน 25,485 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึน 8.5% ในขณะท่ีหน้ีสินรวมน้ันมีจาํนวน 195,676 ลา้นบาท ลดลงจากสิ้ นปี 

2545 จาํนวน 6,646 ลา้นบาทหรือลดลง 3.3% สาเหตุหลกัมาจากการชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั้นและระยะยาวตามกาํหนด 

การปรบัลดยอดเงินกูข้อง TOC จาํนวน 11,843 ลา้นบาท ในขณะท่ี ปตท. และบริษัทยอ่ยไดกู้เ้งินเพิ่มเติมในปี 2546 

จาํนวน 17,500 ลา้นบาท สว่นของผูถื้อหุน้รวมทั้งสิ้ น 128,929 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากสิ้ นปี 2545 จาํนวน 32,131 ลา้น

บาท หรอืเพิ่มข้ึน 33.2% สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรจาํนวน 39,401 ลา้นบาท 

โดยรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ จากการท่ี ปตท. ไดมี้การชาํระหน้ีเงินกูก้อปรกบัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่มข้ึนจากกาํไรสุทธิ

ในปีท่ีผ่านมาน้ัน  มีผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (Net Debt  : Equity) ของ ปตท. ลดลงเหลือประมาณ 0.5 : 1 ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งเงินทุนท่ีแข็งแกร่งของ ปตท. 

แนวโนม้สถานการณข์องปี 2547 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเน่ืองและขยายตวัในอตัราท่ีสูงข้ึน โดยกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) 

คาดวา่จะขยายตวัถึงรอ้ยละ 4.1 ซ่ึงจะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัของโลกเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1.0 ลา้นบารเ์รลต่อวนั หรอื

รอ้ยละ 1.3 ในขณะท่ีแนวโน้มกาํลงัการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกจะเพิ่มข้ึนมากกวา่ความตอ้งการใช ้ รวมทั้ง

แนวโน้มการก่อการรา้ยท่ีลดลงและอยูใ่นวงจาํกดั จึงคาดวา่ราคาน้ํามนัดิบดูไบจะปรบัตวัลดลงมาอยูใ่นระดบั 23 เหรียญ

สหรฐัฯต่อบารเ์รล สาํหรบัแนวโน้มราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีจะปรบัสูงข้ึนต่อเน่ืองตามวฏัจกัรธุรกิจท่ีคาดวา่จะเขา้สูจุ่ดสูงสุด

ในปี 2548-2549 

แรงขบัเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยท่ียงัมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจากมาตรการภาครฐัท่ีกระตุน้การใชจ้่ายในประเทศ ทั้งเพื่อ

การบริโภค/การลงทุนของภาคเอกชนและการส่งออกจะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราประมาณ

รอ้ยละ 7 – 8 ในปี 2547 แต่ความไม่สมดุลในระบบการคา้และการเงินของโลก อาจนําไปสู่การกีดกนัทางการคา้และความ

ผนัผวนของตลาดเงิน นอกจากน้ี หากอตัราดอกเบี้ ยปรบัตวัสูงข้ึน การเติบโตของเศรษฐกิจไทยอาจเกิดการสะดุดจากปัญหา

การพกัชาํระหน้ีท่ีไดข้ยายวงกวา้งกวา่เดิม  สาํหรบัการใชน้ํ้ามนัสาํเรจ็รปูของประเทศคาดวา่จะเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 9-10 และ

การใชก๊้าซธรรมชาติจะเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5-6 ตามการใชไ้ฟฟ้าท่ีคาดวา่จะขยายตวัประมาณรอ้ยละ 8-9 สว่นการใช้

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีจะขยายตวัประมาณ 1.5-2.0 เท่าของอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจ 
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ดงัน้ัน ในปี 2547 จึงเป็นปีท่ีทา้ทาย ซ่ึงหากสถานการณค์วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงราคา

ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะปิโตรเคมีเป็นไปตามคาดขา้งตน้   ก็เชื่อวา่ในปี 2547  ปตท. จะมีศกัยภาพในการรกัษาระดบัผลกาํไร

ไม่ตํา่กวา่เดิม ทั้งน้ี  ปตท. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารจดัการการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบรษิัทในเครือ เพื่อใหไ้ดร้บั 

ผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีและเป็นไปตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่ีไดว้างไว ้ตามวสิยัทศัน์และนโยบายขององคก์ร

ท่ีวา่  

  

 “ ปตท. จะเป็นบรษิัทพลงังานของไทย ท่ีประกอบธุรกิจกา๊ซธรรมชาติและนํ้ามนัครบวงจร  และธุรกิจปิโตร

เคมีท่ีเนน้การใชก้า๊ซธรรมชาติเป็นหลกัรวมทั้งธุรกิจตอ่เน่ืองโดยมุ่งไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance 

Organization) และเป็นผูน้าํในภูมิภาค ดว้ยความรบัผิดชอบ เป็นธรรม และใหผ้ลประโยชนต์อบแทนท่ีเหมาะสมตอ่ผู ้

มีส่วนไดเ้สีย ”””””” 
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ส่วนท่ี 3 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัช ี ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าว 

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ 

ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง 

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษัทมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษัทได ้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การ

ปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบต่อการจดัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การ

ปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ต่อ 

ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให ้ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรอื นางสาวเพ็ญจนัทร ์ จริเกษม เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรอื นางสาวเพ็ญจนัทร ์จริเกษม กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่

ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ่ 

นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ ์

นายพิชยั  ชุณหวชริ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

การเงินและบญัชอีงคก์ร 

นายพิชยั ชุณหวชริ 

   

ผูร้บัมอบอาํนาจ   

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ่ 

1. นายสุพจน์ เหลา่สุอาภา ผูจ้ดัการสาํนักกฎหมาย นายสุพจน์ เหลา่สุอาภา 

2. นางสาวเพ็ญจนัทร ์จริเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทุน นางสาวเพ็ญจนัทร ์จรเิกษม 
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การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล (ตอ่) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริษัท ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเท็จ ทาํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผิด หรือขาด 

ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั 

ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพ็ญจนัทร ์ จริเกษม เป็นผูล้งลายมือชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไว ้

ทุกหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ่ของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพ็ญจนัทร ์จริเกษม กาํกบัไว ้ขา้พเจา้

จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ่ 

นายเชิดพงษ์ สริิวชิช ์ ประธานกรรมการ นายเชิดพงษ์ สริวิชิช ์

นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์ 

พลเอก ชยัศึก เกตุทตั กรรมการ พลเอก ชยัศึก เกตทุตั 

พลตาํรวจเอก สนัต ์ศรุตานนท ์ กรรมการ พลตาํรวจเอกสนัต ์ศรตุานนท ์

นายเมตตา บนัเทิงสุข กรรมการ นายเมตตา บนัเทิงสุข 

นายพละ สุขเวช กรรมการ นายพละ สุขเวช 

นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ กรรมการ นายสมชาย วงศ์สวสัด์ิ 

นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์ กรรมการ นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์

นายจกัราวธุ ศลัยพงษ ์ กรรมการ นายจกัราวธุ ศัลยพงษ ์

นายประพนัธ ์นัยโกวิท กรรมการ นายประพนัธ ์นัยโกวทิ 

นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการ นายโอฬาร ไชยประวติั 

นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ ป่วย ไม่สามารถลงนามได ้

นายสนัทดั สมชวีิตา กรรมการ นายสนัทดั สมชวีติา 

นายวสุิทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการ นายวสิุทธิ์  ศรสีพุรรณ 
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ผูร้บัมอบอาํนาจ   

ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือชือ่ 

1. นายสุพจน์ เหลา่สุอาภา ผูจ้ดัการสาํนักกฎหมาย นายสุพจน์ เหลา่สุอาภา 

2. นางสาวเพ็ญจนัทร ์จริเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทุน นางสาวเพ็ญจนัทร ์จรเิกษม 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ 57 ไม่มี -  เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี 2539-2543 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-2544 อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม 

   -  M.A. Economics, Georgetown   กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    University, U.S.A. 2544-2545 เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

     รองปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 

    ต.ค.45-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 

    2544-พ.ค.46 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    พ.ค.46-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

     ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ออ้ยและนํา้ตาลไทย จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

       

       

นายมน ูเลียวไพโรจน ์ 60 0.013584 -  เศรษฐศาสตร ์บณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี 2537-2542 อธิบดี กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 

   -  M.Sc. (Econ) University of 2542-2544 ประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    Kentucky, U.S.A. 2544-พค.46 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  พค.46-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    รุน่ที่ 34 ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     ประธานกรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

      ประธานกรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

      แห่งประเทศไทย 

     ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการออ้ยและนํา้ตาลทราย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลตาํรวจเอก สนัต ์  59 0.000093 -  โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ (นกัเรียนนาย 2539 ผูช่้วยอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

ศรุตานนท ์   รอ้ยตาํรวจ   รุน่ที่ 20) 2540 รองอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

    2541 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาต ิ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

    2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    2544-ปัจจบุนั ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาต ิ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

       

       

       

พลเอก ดร.ชยัศกึ  เกตทุตั 61 ไม่มี -  ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตร ์ 2526 ผูบ้งัคบัการกองพนัทหารปืนใหญ่ที่ 13 กองทพับก กองบญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม 

    บณัฑิต (วทบ.ทบ.) 2528 รองผูบ้งัคบัการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 71 กองทพับก กองบญัชาการทหารสงูสดุ กระทรวงกลาโหม 

   -  หลกัสตูร ครูการบินทหารบก รุน่ 8 2530 ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน สาํนกังานวิจยัและพฒันาการทหาร กองทพับก 

   -  หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก  2533 ฝ่ายเสนาธิการประจาํสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

    หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุที่ 56 2539 รองผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน   กระทรวงกลาโหม 

   -  หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑิต      2540 ผูอ้าํนวยการศนูยพ์ฒันากิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม 

    (การทหาร) 2542 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิจยัและพฒันาการทหาร กระทรวงกลาโหม 

   -  หลกัสตูรครุศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต 2544 จเรทหารทั่วไป กระทรวงกลาโหม 

    (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 2546-ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุของ นายกรฐัมนตรี  

     กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์ 54 ไม่มี -  นิติศาสตรบณัฑิต  (เกียรตินิยมด)ี 2537-2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   -  Master of Civil Law, Tulane  2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    University, U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  Master of Laws, University of   ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พชรบรีุ จาํกดั 

    Michigan, U.S.A.  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     กรรมการ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

       

นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ 54 ไม่มี -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  2539-2540 รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

   (วิศวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ ์ 2540-2542 ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

    มหาวิทยาลยั 2542-2545 อธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

   -  นิติศาสตรบณัฑิต(เกียรตินิยมอนัดบั2) 2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2545-2546 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

   -  M.E.(C.E.) Lamar University,U.S.A. 2546-ปัจจบุนั อธิบดีกรมธนารกัษ ์ กระทรวงการคลงั 

   -  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 2544-ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร     

    รุน่ที่ 38    
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายสนัทดั สมชีวิตา 59 ไม่มี -  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ ์ 2539-2541 รองปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม  

      มหาวิทยาลยั 2541-2545 ปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม  

   -  ปริญญาโททางสถาปัตยกรรม 2541-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      (สถาปัตยกรรมเมืองรอ้น) Pratt  2545-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

      Institute,Brooklyn, New York,  2544-ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ จาํกดั 

   -  ประกาศนียบตัร การบริหาร  กรรมการ องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร ์

   สิ่งแวดลอ้ม EA ประเทศญ่ีปุ่ น  อนกุรรมการขา้ราชการพลเรือนวิสามญัเกี่ยวกบัการ คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกังาน ก.พ. 

   (Environmental Administration  สรา้งและพฒันากาํลงัคนภาครฐั คณะที่ 1  

      Environmental Agency, Japan)  อนกุรรมการขา้ราชการพลเรือนวิสามญัเกี่ยวกบัการปรบั คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกังาน ก.พ. 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   ปรุงระบบบริหารและการพฒันาส่วนราชการ คณะที 3  

       รุน่ที่ 35  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภาสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์

     กรรมการ สภาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

     กรรมการ มลูนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง 

      ประเทศไทย 

     กรรมการ มลูนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรม 

      ราชปูถมัภ ์

     กรรมการที่ปรกึษา โครงการศนูยว์ิจยัแห่งชาติดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

      และของเสียอนัตราย สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม  

      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     กรรมการที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ สมาคมอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

     กรรมการที่ปรกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     กรรมการที่ปรกึษา การประชมุทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     กรรมการที่ปรกึษา สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 
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นายสนัทดั สมชีวิตา (ต่อ)     กรรมการที่ปรกึษา คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

      ในพระบรมราชปูถมัภ ์

     กรรมการที่ปรกึษา มลูนิธิศนูยเ์ตรียมความพรอ้มป้องกนัภัยพิบตัิแห่งเอเซีย 

      (ADPC) 

     กรรมที่ปรกึษา กองทนุสิ่งแวดลอ้มวฒันธรรม มลูนิธิสิ่งแวดลอ้มไทย 

     กรรมการ มลูนิธิสวสัด ี

     กรรมการ มลูนิธิสิ่งแวดลอ้มเพ่ือชีวิต 

นายพละ สขุเวช 63 ไม่มี -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม   2538-2542 ผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       อนัดบั 2) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2542-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.S. in Industrial Engineering 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)  

      (Operation Research) Oregon  ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    State University, U.S.A.  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  รุน่ที ่3  กรรมการ ตรวจสอบภาคราชการประจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   -  Certificate in Advanced  กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 

      Management Program,  กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    Harvard Business School, Harvard       กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     University, U.S.A.  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

   -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรด์ษุฎ ี  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

       บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ ์  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

     มหาวิทยาลยั  กรรมการ เหรญัญิก และกรรมการบริหาร มลูนิธิเพ่ือสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

     ประธาน มลูนิธิส่งเสริมการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มไทย 

     กรรมการ  บริษัท สหอตุสาหกรรมนํา้มนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

     ผูบ้ริหารแผน บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) 
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นายโอฬาร ไชยประวตัิ 59 ไม่มี -  B.S. (Magna Cum Laude),  2535-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

    Economics จาก Wharton School, 2542-2544 ที่ปรกึษาคณะกรรมการจดัการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

    University of Pennsylvania U.S.A. 2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร,์ 2544-ปัจจบุนั นายกสภา มหาวิทยาลยัชินวตัร 

    Massachusetts ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Institute of Technology, U.S.A.  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

     ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัท ชิน คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท สหพฒันาโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ ในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเรง่ด่วนเพ่ือกระตุน้ 

      เศรษฐกิจ 

     รองประธาน มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

     กรรมการติดตามและประเมินสถานการณเ์ศรษฐกิจ กระทรวงการคลงั 

     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณ ์

      มหาวิทยาลยั 

     กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ 
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นายพิษณ ุสนุทรารกัษ ์ 49 ไม่มี -  B.A. (History & Political Science)   2540-2541 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
      University of Kansas, (U.S.A.) 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   -   M.A. (Political Science) ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัอาหารแห่งชาต ิ
     University of Wisconsin, U.S.A.  ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัพฒันาประสิทธิภาพการผลติแห่งประเทศไทย 
   -   M.A. (Ibero – American Studies)    
     University of Wisconsin, U.S.A.    
   -   PH.D. (Political Science)    
     University of Wisconsin, U.S.A.    
       
       
นายจกัราวธุ ศลัยพงษ ์ 51 ไม่มี -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม  2537-2540 วิศวกรอาวโุส บริษัทที่ปรกึษา คีน จาํกดั 
      โยธา)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2540-ปัจจบุนั วิศวกรอาวโุส และที่ปรกึษาบริหาร บริษัทอินเตอรเ์อ็นจิเนียร่ิง มาเนจเมนท ์จาํกดั 
   -  บธ.บ. (จดัการงานก่อสรา้ง) 2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2544-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    2544-2545 กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
     ประธานกรรมการ การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
       
       
       
        
นายสมชาย  วงศส์วสัดิ ์ 56 ไม่มี -  นิติศาสตรบณัฑิต  2538 ผูพิ้พากษาศาลอธุรณ ์ ภาค 3 กระทรวงยตุิธรรม 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะในศาลอธุรณ ์ ภาค 2 กระทรวงยตุิธรรม 
   -  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษา 2541 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายวิชาการ กระทรวงยตุิธรรม 
    กฏหมายแห่ง เนติบณัฑิตยสภา 2542 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายบริหาร กระทรวงยตุิธรรม 
   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  2542-ปัจจบุนั ปลดักระทรวงยตุธิรรม กระทรวงยตุิธรรม 
    รุน่ที่ 38 2545-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   -  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
     กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
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นายเมตตา  บนัเทิงสขุ 52 ไม่มี -  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  2517 เจา้หนา้ที่กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2531 เจา้หนา้ทีว่ิเคราะหง์านทะเบียนการคา้ 7 กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
   -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 2536 ผูอ้าํนวยการกองการปิโตรเลียม  
    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ สาํนกันายกรฐัมนตรี 
     2538 รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ  
     สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ สาํนกันายกรฐัมนตรี 
    2545-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
    2546-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       

นายประพนัธ ์ นยัโกวิท 56 ไม่มี -  นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมดี)  2514 อยัการผูช่้วย  กองคดี กรมอยัการ 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2515 อยัการจงัหวดัผูช่้วย จงัหวดัอบุลราชธาน ี
   -  เนติบณัฑิตไทย 2524 อยัการจงัหวดัประจาํศาลแขวง จงัหวดัอบุลราชธาน ี
   -  Master of Laws, Tulane University,       2525 อยัการ จงัหวดักาฬสินธุ ์
      U.S.A. 2526 อยัการ จงัหวดันครราชสีมา 
   -  หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุน่ที่ 1 2528 อยัการพิเศษประจาํกรม  กองที่ปรกึษา กรมอยัการ 
   -  ประกาศนียบตัร Crime Prevention  2538 อธิบดีอยัการฝ่ายคณะกรรมการอยัการ  
    and the Treatment of Offenders  และเลขานกุาร ก.อ. สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

    จากสถาบนั UNAFEI ประเทศญ่ีปุ่ น 2540 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรพัยากร สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

   -  นกับริหารงานยตุิธรรมระดบัสงูรุน่ที ่1 2541 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

    สาํนกังานอยัการสงูสดุ  ระหว่างประเทศ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   2542 อธิบดีอยัการฝ่ายตา่งประเทศ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

     รุน่ที่ 38 2543 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีอยัการสงูสดุ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

   -  สถาบนัพระปกเกลา้  รุน่ที่ 5 2544 - ปัจจบุนั รองอยัการสงูสดุ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
   -  Director Accreditation Program  เม.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    Class 6-2003 (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
     กรรมการกฤษฎีกา  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 
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นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ ์ 51 0.011648 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั  (ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   (วิศวกรรมโยธา) 2543-ก.ย.44 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ก๊าซธรรมชาติ(ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต.ค.44-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่วนัที่ 10   -  MBA. Utah State University,U.S.A. 2546-ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (เร่ิม 10 ส.ค. 2546) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 สิงหาคม 2546)   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    รว่มเอกชน รุน่ที่ 10  (วปรอ. 4010)  กรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  

   -  Certificate in Advanced    ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั 

      Management Program,  กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

      Harvard Business School, U.S.A.  ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 
   -  หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน  กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
    ระบอบประชาธิปไตย สาํหรบั  กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 
    นกับริหารชัน้สงู รุน่ที่ 6  สถาบนั  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
    พระปกเกลา้  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 
       
       
       

นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 51 0.003040 -  วทบ. จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ก.พ.39- ก.ย.44 รองผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและจาํหนา่ยกา๊ซ  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  พณ.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

   -  Certificate Harvard University ต.ค.44-ก.ย.45 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและจาํหน่ายก๊าซ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     ธรรมชาติ  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

    ต.ค.45-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
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นายพิชยั ชณุหวชิร 54 0.002816 -  บญัชีบณัฑิต (การบญัชี)  2539-2542 รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2543-2544 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.B.A. (Business Administration)  รกัษาการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. อินเตอรเ์นชั่นแนล  

      Indiana University of  รกัษาการรองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร  

    Pennsylvania, U.S.A. 2544  รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั  ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงินและบญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    รว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ที่ 13 ก.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการ และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 2918 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

     นายกสมาคม สมาคมนกัศกึษาเกา่พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร ์
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาํจร 58 0.004047 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2537-2540 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บ.ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

    โยธา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2540-2542 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

   -  M. Eng (Civil Engineering), Lamar  2543 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

    University, Texas, U.S.A. 2544  ผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจนํา้มนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ PTT Philippines, Inc. 

     กรรมการ บริษัท ขนส่งนํา้มนัทางท่อ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นดิง้ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

       

       

นายจิตรพงษ์ กวา้งสขุสถิตย ์ 54 0.004420 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม  2539-2542 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2546 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   -  M. ENG. (Industrial Engineering)   2546-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Lamar University, Texas, U.S.A. ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํา้เย็น จาํกดั 

   -  Doctor of Engineering (Industrial   กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    Engineering) Lamar University,  กรรมการบริหาร และรกัษาการ ผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ปตท. จาํหนา่ยกา๊ซธรรมชาต ิจาํกดั 

    Texas, U.S.A.  นายกสมาคม สมาคมก๊าซธรรมชาติ สาํหรบัยานยนตไ์ทย 

   -  Stanford Executive Program,     

    Stanford University, U.S.A.    

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั    

    รว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ที่ 12    
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายปรชัญา  ภิญญาวธัน ์ 52 0.003646 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2539-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    โยธา)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2542-2544 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.S. (Civil Engineering), Stanford  2544  รองผูว้่าการกลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    University, U.S.A. ต.ค.44-ต.ค.45 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  Ph.D (Civil Engineering),University ต.ค.45-ธ.ค.46 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารองคก์ร  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     of Texas at Austin, U.S.A. ปัจจบุนั (เริ่ม1ม.ค.47) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

       

นายวิโรจน ์มาวิจกัขณ ์ 55 0.003646 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม  2539-2541 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      โยธา) เกียรตินิยมอนัดบั 2   2541-ก.ย.44 รองผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  M.S.C.E. (Civil Engineering)  2541-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

      University of Texas, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

   -  Ph.D (Civil Engineering)  กรรมการ บริษัท ไทยแทงคเ์ทอรมิ์นลั จาํกดั 

    University of Texas, U.S.A.  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     กรรมการ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ

(ปี) 

สดัสว่นการ               

ถือหุน้บริษัท 

(รอ้ยละ) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นายปิติ ยิม้ประเสริฐ 58 0.003533 -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ก๊าซธรรมชาติ (ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

    โยธา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2544 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.S. in Civil Engineering, 2544 ผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    University of Texas at Austin, USA. ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  Ph.D (Civil Engineering) University ปัจจบุนั(เริ่ม1ม.ค.47) กรรมการอาํนวยการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั 

      of Texas at Austin, U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

     กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

       

       

นางสาวปนดัดา กนกวฒัน ์ 54 0.002158 -  บญัชีบณัฑิต (บญัชี)  2539-2544 ผูช่้วยผูว้า่การการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2544  ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุสการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.B.A. (Business Administration)  ต.ค.44-ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ การเงินองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    North Texas State University,   กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

    U.S.A.  กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 
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อาย ุ

(ปี) 
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ระยะเวลา ตาํแหนง่ หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา ประหารขา้ศกึ 49 0.001050 -  พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต, คณะ 2539-2540 ผูจ้ดัการสว่นบญัชีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 2540-2541 นกับญัชีอาวโุส รกัษาการผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี   การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  สาํนกังานใหญ ่  

   -  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)   2541-ก.ย.44 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี สาํนกังานใหญ ่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    มหาวิทยาลยัเกริก ต.ค.44-ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี สาํนกังานใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  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.    
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ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมใน บมจ. ปตท. บริษัทย่อย บรษิัทร่วม และบริษัทท่ีเกีย่วขอ้ง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

รายชื่อ บมจ. 
ปตท. 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 30 31 

1. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ X /     /                          
2. นายมนู  เลียวไพโรจน์  / X            X                   
3. พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ /                                
4. พลเอก ดร.ชยัศึก  เกตุทตั /                                
5. นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์

์ 
/                                

6. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ / /                               
7. นายสนัทดั  สมชีวิตา  /                                
8. นายพละ สุขเวช / /     /      X  /                  
9. นายโอฬาร ไชยประวติั /              /                  

10. นายพิษณุ สุนทรารกัษ ์ /                                
11. นายจกัราวุธ ศลัยพงษ์ / /           /                    
12. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ /                                
13. นายเมตตา  บนัเทิงสุข  /                                
14. นายประพนัธ ์ นัยโกวิท  /                                
15. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ XX /     /     / / / /   X /              
16. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ //                 /               
17. นายพิชยั ชุณหวชิร // /      XX    / /  /                 / 
18. นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร //  /     /           /   /        /   
19. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ // /                XX   X

 
           

20. นายปรชัญา ภิญญาวธัน์ //        / /      /                 
21. นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ ์ //             XX /                  
22. นายปิติ ย้ิมประเสริฐ //        / /   / /   /                
23. นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ //        / /                       
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