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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 1  

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรุป 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ปตท.”) จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยการแปลงสภาพ

จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัทนุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542   

ปตท. เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสาํคญั 

ในธุรกิจการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ใน

ประเทศไทย 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกั และธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(1) ธุรกิจหลัก ประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงทาํหนา้ท่ีจดัหาก๊าซธรรมชาติจากทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ขนส่งก๊าซผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  แยกก๊าซธรรมชาติ และจดัจาํหน่าย ส่วนการสาํรวจและ

ผลิตก๊าซธรรมชาติดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของ ปตท. คือ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (“ปตท.สผ.”)  และมีการลงทุนในบริษทัในกลุ่มท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติอีกดว้ย 

2. ธุรกิจนํ้ามนั การดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

นํ้ามนั และการคา้สากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้และการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการ

ลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัอีกดว้ย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทนุในธุรกิจต่างๆ โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนใหญ่ 

รายไดข้อง ปตท. และบริษทัยอ่ย ท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสาํหรับช่วงปี 2545-2547 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ในทางกลบักนั ในงวดระยะเวลาดงักล่าว กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่

จะมาจากหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สรุปดงัน้ี  

ผลิตภณัฑ/์บริการ ปี 2545 (ปรับปรุงใหม)่ ปี 2546 (ปรับปรุงใหม)่ ปี 2547 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได ้       

1. ผลิตภณัฑก๊์าซ 138,211.77 34.9 156,727.93 32.0 177,077.77 27.5 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 230,190.68 58.0 294,281.00 60.1 424,821.48 65.9 

3.   ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี

รวม 

28,148.46 

396,550.91 

7.1 

100.0 

38,704.48 

489,713.41 

7.9 

100.0 

42,773.80 

644,673.05 

6.6 

100.0 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษ ีค่าเส่ือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย 

      

1. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 46,323.86 85.0 54,174.63 86.7 72,959.41 92.0 

2. กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 6,236.44 11.4 5,581.44 8.9 5,643.35 7.1 

3.   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

4. กลุ่มธุรกิจการกลัน่ 

รวม 

1,964.84 

- 

54,525.14 

3.6 

- 

100.0 

2,744.94 

- 

62,501.01 

4.4 

- 

100.0 

99.78 

636.31 

79,338.85 

0.1 

0.8 

100.0 

ภาษีอากร  10,445.28  14,413.93  18,676.57  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 24,352.18  37,579.58  62,666.47  
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นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบั

สากล และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเนน้การดูแลสังคม รวมทั้ง 

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท. บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้มีพนกังานรวมจาํนวน 4,807 คน 

 

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ก่อนการตัดสินใจลงทุน ) 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 1  

ส่วนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 

ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ : บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ ปตท.”) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการปิโตรเลียม ดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ

ปิโตรเลียม รวมทั้งร่วมลงทุนในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

เลขทะเบียนบริษทั  : บมจ. 671 

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

โทรศพัท ์ : 0-2537-2000 

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

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ร (Enterprise Risk Management) ท่ี

พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตาม และมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ทาํหนา้ท่ีบริหาร

ความเส่ียงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด สาํหรับความเส่ียงในระดบัองคก์รจะมีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบผา่น

คณะกรรมการจดัการคณะต่าง ๆ ของ ปตท.  และความเส่ียงในการปฏิบติังานจะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ

การปฏิบติังานนั้นๆ โดยถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของทุกหน่วยงานในการจดัการและควบคุมความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ้ซ่ึงมีการระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในคาํบรรยายหนา้ท่ีงาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

จากการบริหารความเส่ียงของ ปตท. ท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ทาํให้ปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีปรากฎในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ

บริหารจดัการจนสามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปีปัจจบุนั   

ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฎต่อผูล้งทนุให้สอดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหุ้นสามญัของ ปตท. ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 

ปตท. ทั้งน้ี  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ี อาจมีความเส่ียงอ่ืนๆ ซ่ึง ปตท. ไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี

หรือเป็นความเส่ียงท่ี ปตท. พิจารณาในขณะน้ีว่าไม่มีผลกระทบในสาระสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. สาํหรับขอ้มูลปัจจยั

ความเส่ียงท่ีอา้งอิงถึงรัฐบาลหรือขอ้มูลเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ขอ้มูลดงักล่าวไดม้าจากขอ้มูลท่ีเปิดเผยโดยรัฐบาล

และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ โดย ปตท. มิไดต้รวจทานขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้นในการลงทนุผูล้งทุนจึงควรพิจารณาอยา่งรอบคอบ โดย

ปัจจยัความเส่ียงหลกัๆ ดงักล่าวสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ 

1.1  การบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

 ปตท. ไดแ้บง่โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจออกเป็นธุรกิจหลกัซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจนํ้ามนั และ

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีกาํกบัดูแลการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นบริษทัในกลุ่ม รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งบริษทั

ร่วมทุนระหว่าง ปตท. และบริษทัในกลุ่ม โดยมุ่งเนน้ขยายธุรกิจใหค้รบวงจรโดยเร็วเพ่ือให้ทนักบัภาวะอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นวฏั

จกัรขาขึ้น     โดยในปี 2547 ปตท. ไดเ้ขา้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั   นอกจากน้ีไดเ้นน้การลงทนุใน

กลุ่มปิโตรเคมีในธุรกิจต่อเน่ืองให้ครบวงจร โดยซ้ือหุ้นบริษทั บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน)    และมีการจดัตั้งบริษทัร่วม

ทุนระหว่าง ปตท. และบริษทัในกลุ่ม ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั บริษทั พีทีที โพลีเอททิลีน จาํกดั และบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั    จากการขยายธุรกิจต่อเน่ืองส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มมีความซบัซอ้นมากขึ้น ดงันั้นหากไม่มีการ

บริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อให้เกิดความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่าง

ทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  รวมทั้งการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ให้มีการบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้เกิด

การสร้างมูลค่ารวมสูงสุด  โดยท่ีผา่นมาไดมี้การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ี 

ปตท. ถือหุ้น  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่มและสามารถกาํกบั
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ดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มได ้ รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนักาํหนดแผนกลยทุธ์ เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางการจดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ   

1.2  ระบบบริหารบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกจิ  

ปตท. ไดมี้การขยายการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพ่ือให้อตัราการเติบโตของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจในภาพรวมของ ปตท      รวมทั้งมีการสร้างความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

(Trading) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางการทาํการคา้ให้กลุ่ม ปตท.     จากการดาํเนินการดงักล่าว   ปตท. จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรในดา้นต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร โดยให้ความสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริหารและพนกังานให้

สอดคลอ้งกบัการขยายธุรกิจของ ปตท. อน่ึง หากการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการลงทนุ

ของ ปตท.  อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท. ได ้ 

เพ่ือรองรับการขยายการลงทนุหรือการร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

รูปแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้ ปตท. สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรบุคคลทั้งของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สายงานทรัพยากรบุคคลเขา้ไปร่วมในการจดัทาํแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม

ดา้นบุคลากร ทั้งน้ีจะไดจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงั 5 ปีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจในอนาคต   มีการนาํ

ระบบการบริหารความถนดัจดัเจน (Competency Based Management)  รวมทั้งระบบการประเมินความถนดัจดัเจน มาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรบุคคลครบวงจร โดยกาํหนดความถนดัจดัเจน (Competency) ท่ีจาํเป็นของสายอาชีพต่าง ๆ 

เพ่ือให้รองรับความรับผิดชอบขององคก์รท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของธุรกิจ  และนาํระบบการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใช ้ เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและองคก์รสามารถร่วมกนัวางแผนในการกาํหนดความกา้วหนา้และพฒันา

ศกัยภาพของพนกังานเพ่ือตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการบริหารผลการปฏิบติังานให้สะทอ้น

และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวฒันธรรมขององคก์ร ปตท.ยงัไดน้าํระบบการประเมินผลการปฏิบติังานโดยการใชร้ะบบตวัช้ีวดั

เป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนกบัพนกังาน 

           ดงันั้น การปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. จึงเป็นปัจจยั

สาํคญั ต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของปตท.  ทั้งน้ีการท่ีจะทาํให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รท่ีกาํหนดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได ้  จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของทั้งฝ่ายจดัการ และฝ่ายพนกังาน ในการท่ีจะร่วมมือกนัดาํเนินงานตาม

แนวทางท่ีองคก์รกาํหนด เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัขององคก์รชั้นนาํทัว่ไป 

2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

2.1  สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกฉบับมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay  

  ในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดมี้การทาํสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงสัญญาดงักล่าวทุกฉบบั

มีการกาํหนดปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติรายปีขั้นตํ่าท่ี ปตท. จะตอ้งรับซ้ือ โดยหากในปีสัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซ

ธรรมชาติไดค้รบตามปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  ปตท. จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไม่ไดรั้บ (Take-or-Pay) 

โดยท่ี ปตท.มีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดช้าํระไปแลว้นั้นในปีต่อๆ ไป โดยไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติอีก (Make-Up) 

ทั้งน้ี ในปีท่ีปตท.จะใชสิ้ทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท.จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปีนั้นๆก่อน โดยสาเหตุหลกัของการเกิด Take-or-Pay มาจาก ประการท่ีหน่ึง ปริมาณความ

ตอ้งการก๊าซธรรมชาติ มีตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติปัจจบุนั ประการท่ีสอง สาํหรับสัญญาซ้ือก๊าซ
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ธรรมชาติใหม่ ท่ีมีขอ้ตกลงวนัเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจ

มีปริมาณตํ่ากว่าท่ี ปตท. คาดไว ้ หรือการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะทาํการขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้จนไม่สามารถ

จดัส่งก๊าซฯให้แก่ลูกคา้ไดท้นัตามวนัท่ีกาํหนด หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะรับก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้กว่าท่ีกาํหนด 

จนทาํให้ ปตท.ไม่สามารถรับซ้ือก๊าซธรรมชาติดงักล่าวไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าในปีสัญญานั้น 

ในปี 2547 ปตท. มีปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติ 2,767 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 112 ของปริมาณซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนัของสัญญาท่ีมีการผลิตอยู ่ และไดล้งนามสัญญาขายก๊าซกบับริษทั กลัฟ์เพาเวอร์อิเลคทริกซ์ จาํกดั และ

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั เพ่ือรองรับการจดัหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต โดยมีเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีสอดคลอ้งกบั

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดมี้การติดตามทบทวนประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา 

เพ่ือใหเ้กิดความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการติดตามปรับกาํหนดวนัเร่ิมรับก๊าซ

ธรรมชาติของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติท่ีจะมีการผลิตในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติของ

ลูกคา้และกาํหนดแลว้เสร็จของการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว   

ในส่วนท่ี ปตท. ไดช้าํระค่าก๊าซธรรมชาติให้แก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในสหภาพเมียนมาร์

ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแตปี่ 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้นบาท โดยมีสาเหตเุน่ืองจากความ

ล่าชา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซราชบุรี-วงันอ้ย ประกอบกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติลดลง

เน่ืองจากเกิดความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติในเดือน กรกฎาคม 2543 ให้ ปตท. ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติ

ดงักล่าวตามเง่ือนไข Take-or-Pay ให้แก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติ จากการกูยื้มเงินหรือระดมทนุ และเป็นแกนกลางในการจดัสรรให้

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรับผิดชอบค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay ดงักล่าวรวมถึงส่วนต่างของราคาก๊าซ

ธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซธรรมชาติจริง โดยกาํหนดให ้

ปตท. รับภาระร้อยละ 11.4  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระร้อยละ 12.8 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75.8 

ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ (ตามหลกัการท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ : ธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ) ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มเพ่ือภาระ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2544 อยูใ่นระหว่างร้อยละ 

3.485-8.745 ต่อปี ในระหว่างปี 2544-2547 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่า

ท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลให้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 7,989.0  ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงิน

จ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 28,276.8 ลา้นบาท ดงัปรากฏอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ ปตท. 

กฟผ. รวมทั้งลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติ ไดร่้วมรับภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay รวมทั้งส่วนต่างราคาท่ีเกิดขึ้น รวม

เป็นเงินทั้งส้ิน 4,404.0 ลา้นบาท และเพ่ือให้สามารถเร่งรัดการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด 

ปตท.ไดด้าํเนินงานติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนั ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่ง

ก๊าซของระบบท่อฝ่ังตะวนัตก และโครงการท่อไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ สาํหรับการติดตามการแบ่งรับภาระ Take-

or-Pay ท่ีเกิดขึ้น ปตท.ไดมี้การจดัประชุมประจาํปีร่วมกบั กฟผ. และ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพ่ือติดตามการ

ชาํระภาระดอกเบ้ีย Take-or-Pay โดยมีการจดัทาํรายงานเพ่ือสรุปยอดภาระหน้ี ณ ส้ินปีงบประมาณ ทุกปี 

จากประมาณการความตอ้งการและแนวโนม้ราคาของก๊าซธรรมชาติ ปตท.คาดว่าจะสามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ยาดานาและเยตากุนในส่วนของ Make Up ไดห้มดภายในปี 2553 และ 2552 ตามลาํดบั โดย ปตท. ไดรั้บ ความร่วมมือจากผูข้าย

ก๊าซธรรมชาติในการดาํเนินการจดัส่งก๊าซธรรมชาติ สูงเกินกว่าปริมาณสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือให้ ปตท. สามารถเร่งรัด

การรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า 
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• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคต จะสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือก๊าซปัจจุบนั

หรือไม่  

• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคต จะเป็นไปตามท่ีปตท.คาดการณ์หรือไม่ หรือกาํหนดการแลว้เสร็จ

ของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 

(ปรับปรุง) รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติ จะเป็นไปตามแผนหรือไม่  

• ปตท. จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใด หรือค่าดอกเบ้ีย

ท่ีเกิดจากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนจะถูกชดเชยไดค้รบถว้น

หรือไม่ 

• รัฐบาลจะเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดรั้บการชดเชยค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ 

Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนหรือไม่ 

• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้ ในภายหนา้ 

ไดห้รือไม่ หรือจะเกิดเหตุท่ีทาํใหก้ารส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยดุลงหรือไม่ 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตดงัท่ีระบขุา้งตน้ หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นตามเง่ือนไข Take-or-Pay หรือปัญหา 

ทางการเงิน หรือความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ดงักล่าว อาจส่ง 

ผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท. ได ้   

2.2  การปรับเปลีย่นอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ  และค่าตอบแทนในการจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ราคาก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. จาํหน่ายให้แก่กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นลูกคา้ส่วนใหญ่นั้นอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

รัฐบาล ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ โดยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ 

ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติบวกกบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ สาํหรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ  ผา่นท่อซ่ึงคาํนวณโดยอิงกบัประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้

นั้น ประกอบดว้ย (1) ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge) ซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายในการลงทุนและค่าใชจ้่ายคงท่ีใน

การดาํเนินการ ซ่ึงมีการกาํหนดให้อตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งชดัเจนและ (2) ค่าบริการส่วนของ

ตน้ทุนผนัแปร (Commodity Charge) ซ่ึงคาํนวณจากค่าใชจ้่ายผนัแปรของการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบนั ปตท. ไดรั้บอนุมติัอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) กาํหนดในประกาศ กพช. ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2544 ณ วนัท่ี 24 ตุลาคม 

2544 โดยอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯในปัจจุบนั มีผลใชบ้งัคบัในช่วงปี พ.ศ. 2544-2548 ทั้งน้ีจะมีการทบทวนและการปรับอตัรา

ค่าบริการส่งก๊าซฯใหม่  เม่ือ ปตท. มีการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 

พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) ตามท่ีคณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมติั  โดยอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ ใหม่น้ีคาดว่าจะมีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2549 อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าบริการส่งก๊าซฯใหม่อาจจะสูงกว่าอตัราในปัจจบุนั เน่ืองจากการขยายโครงข่าย

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีและให้บริการระยะทางท่ีมากขึ้น รวมทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ และค่า

ก่อสร้างในปัจจุบนั มีราคาสูงกว่าในอดีต จึงยงัไม่แน่ชดัว่าการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติภายหลงัดงักล่าว อาจจะไม่ได้

เป็นไปตามท่ีปตท.เสนอ นอกจากน้ีหากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ยงัไม่แน่ชดัว่ารัฐบาลอาจจะ

เปล่ียนแปลงหลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจฐานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของ ปตท. ได ้ เพ่ือให้อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ มีระดบัท่ีเหมาะสม ปตท.ไดติ้ดตามสถานการณ์พลงังาน
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และความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา และทาํการทบทวนแผนการลงทนุขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตาม

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเม่ือวนัท่ี 

23 ธนัวาคม 2547 กพช.ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) 

เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทนุก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต  

2.3 ความผันผวนของราคาผลติภัณฑ์ของ ปตท. 

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก   

ท่ีผา่นมาราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง เน่ืองจาก

หลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้ราคาปิโตรเคมีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัร  ในแต่ละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึง

ราคาลงตํ่าสุดจะใชร้ะยะเวลา 8-10 ปี ช่วงปี 2547-2549 ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของราคาปิโตรเคมี และมีการคาดการณ์โดยบริษทัท่ี

ปรึกษาชั้นนาํว่าราคาจะลดตํ่าสุดในช่วงปี 2551-2552 และจะเขา้สู่ช่วงขาขึ้นอีกคร้ังในปี 2553   

ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง รวมทั้งอุปสงคแ์ละอุปทานของก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ คอนดอนเสท  

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค  การเปล่ียนแปลง GDP 

ของประเทศอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งผลิตและผูค้า้รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นตน้ 

• การกาํหนดและรักษาระดบัปริมาณการผลิตและราคาของก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบโดย Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศท่ีผลิตปิโตรเลียมอ่ืนๆ  

• การแขง่ขนัโดยเช้ือเพลิงทดแทน 

• กฎระเบียบของภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• สภาพภูมิอากาศ 

• ภาวะเศรษฐกิจโลกและในแต่ละภูมิภาค 

• การเขา้ซ้ือ/ขายนํ้ามนั (Take Position) ในตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ (NYMEX, IPE) ของ Hedge Funds 

• การเปล่ียนแปลงปริมาณการกลัน่ของโรงกลัน่ท่ีเกิดจากความผนัผวนของ Refinery Margin 

• การเปล่ียนแปลงคุณภาพของผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป (Specification) ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

• อุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นกบัโรงกลัน่/แหล่งผลิต 

• สภาวะตลาดเรือขนส่ง 

• ภยัจากการก่อการร้าย 

• ภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว, นํ้าท่วม  

แมว่้าตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งผา่น (Pass through) ไปให้กบัลูกคา้หลกั ซ่ึง

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายก๊าซธรรมชาติได ้ แต่หากราคาขายก๊าซธรรมชาติอยู่

ในระดบัท่ีสูงเกินไป จะส่งผลให้ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงได ้ ซ่ึงท่ีผา่นมารวมทั้งในอนาคต ปตท. ไดมี้การกาํหนด

ค่าสูงสุดของค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือรักษา

ฐานลูกคา้ไวแ้ละเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้ดว้ย  ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สาํหรับราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง ปตท. ท่ีขายให้กบัลูกคา้นั้น ปตท. จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคา

จาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและปิโตรเคมีทางหน่ึง    และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ คือ ก๊าธรรมชาติ 
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นํ้ามนัดิบ คอนเดนเสท และปิโตรเคมีอีกทางหน่ึง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน การวางแผนการลงทุน และผล

ประกอบการของ ปตท. ทั้งส้ิน 

 ปตท. ไดด้าํเนินการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีระบบ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากความผนัผวนของราคาก๊าซ

ธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง  ปตท.  ปัจจุบนั ปตท. มีนโยบายในการ

บริหารจดัการความเส่ียงอย่างชัดเจน โดยมีการทาํสัญญาระยะยาวระหว่างคู่คา้  การกาํหนดเป้าหมายของราคา ปริมาณ และ

ระยะเวลา ในการดาํเนินการบริหารความเส่ียง  การเขา้ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ทุกคร้ังจะมีการวิเคราะห์

ขอ้มูลอย่างถ่ีถว้น  รวมทั้งเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมกบัช่วงเวลาและจุดประสงค์ เช่น การทาํ 

Swap หรือ Option การดาํเนินการบริหารความเส่ียงทุกคร้ังจะทาํควบคู่และสอดคล้องไปกับปริมาณเน้ือนํ้ ามันของ  ปตท. 

(Physical) เพ่ือ lock in margin ท่ีแน่นอน  นอกจาก ปตท. จะติดตามสถานการณ์นํ้ามนัอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมเคร่ืองมือ

ในการดาํเนินการบริหารความเส่ียงให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสูงสุดของ ปตท. แลว้  ปตท. ยงัไดจ้ดั

ฝึกอบรมพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบั ปตท. ในส่วนของการผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี        

2.4   ผลการดําเนินงานของ ปตท. ส่วนหน่ึงขึน้อยู่กบั ปตท.สผ. 

ผลการดาํเนินงานโดยรวมของ ปตท. ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัผลประกอบการของ ปตท.สผ. ซ่ึงผลประกอบการดงักล่าว

ขึ้นอยูก่บัปริมาณสาํรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ซ่ึงอาจจะเพ่ิมขึ้นจากการคน้พบหรือร่วมทุนแหล่งปิโตรเลียมใหม่ การสาํรวจ

และพฒันาปริมาณสาํรองเพ่ิมเติมจากแหล่งปิโตรเลียมท่ีมีอยู ่และการเพ่ิมสัดส่วนการร่วมทุนแหล่งปิโตรเลียมเดิม โดยในขั้นตอน

การสาํรวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียม อาจมีความเส่ียงดา้นธรณีวิทยาและเทคนิค ซ่ึงทาํให้การขดุเจาะสาํรวจพบปิโตรเลียมใน

ปริมาณท่ีไม่สามารถพฒันาในเชิงพาณิชย ์ 

การประมาณคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ของปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้มีความเส่ียงในการคน้พบเพ่ิมเติมและประมาณการ

รายรับจากแหล่งนั้นๆ นอกจากน้ี การขดุเจาะหลุมเพ่ิมเติม การประเมินผล และการผลิตจริง อาจทาํให้ตอ้งมีการแกไ้ขประมาณ

การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัอีกดว้ย ปริมาณการผลิตจริง รายได ้ ภาษี ค่าใชจ้่ายในการพฒันา และค่าใชจ้่ายดาํเนินการ

เก่ียวกบัปริมาณสาํรองอาจแตกตา่งไปจากประมาณการมาก ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมีผลกระทบตอ่แผนการจดัหาก๊าซ

ธรรมชาติและราคาท่ี ปตท. ตอ้งจา่ย  รวมทั้งอาจกระทบกบัผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ. และ ปตท. อยา่งมีนยัสาํคญั   

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดข้ยายฐานการลงทุนดา้นสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศมากขึ้น โดยมุ่งเนน้การลงทนุ

ในประเทศท่ีมีศกัยภาพทางปิโตรเลียมสูงและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศไทย  อยา่งไรก็ตามการลงทุนในต่างประเทศอาจมี

ความเส่ียงเน่ืองจากความไม่แน่นอนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน สภาพทางภูมิศาสตร์และการเมือง 

อยา่งไรก็ตาม การประเมินปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกปี โดย

นกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ไดใ้ชวิ้ธีการตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบับริษทัสาํรวจและ

ผลิตปิโตรเลียมอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐานและเปิดเผยเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมแนบกบังบการเงินของ ปตท.สผ.  นอกจากน้ี

เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ปตท.สผ. ไดพิ้จารณาแนวทางการลงทุนให้ครอบคลุมถึงปัจจยัเส่ียงท่ี

เกิดจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ และวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยชดเชยความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งมี

การประสานงานกบักระทรวงต่างประเทศเพ่ือติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 
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2.5 ทรัพย์สินบางอย่างของ ปตท. ไม่อยู่ภายใต้การบังคับคด ี

ทรัพยสิ์นของ ปตท. ท่ีไดม้าจากการเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ ไม่ว่าจะไดม้าก่อนหรือ

หลงัจากการแปรรูปเป็นบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และทรัพยสิ์นของ ปตท.ในระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เป็นทรัพยสิ์น

ท่ีไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี นอกจากน้ี ตามกฎหมายไทยทรัพยสิ์นของรัฐบาลไม่อาจถูกยึดหรือบงัคบัคดีไม่ว่าก่อน

หรือหลงัมีคาํพิพากษา 

3.  ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังการเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองของความ

ต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

ความสาํเร็จของการขยายตวัทางธุรกิจของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลกั คือ การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของความตอ้งการใช้

ก๊าซธรรมชาติ ความสามารถของ ปตท. ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือ

รองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากนั้น การขยายตวัของธุรกิจของ ปตท. ยงัถูกจาํกดัดว้ยความสามารถในการ

ขนส่งของระบบทอ่ก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีการใช ้และความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติ 

ปตท.มีแผนพฒันาการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 

พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) เพ่ือรองรับการขยายตวัของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคต  เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เส้นท่ีสาม ในปี 2549 โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนั ณ สถานีควบคุมก๊าซ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) ในปี 2548 โครงการ

ท่อไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ในปี 2549 และปี 2552 และแผนการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการขยายโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยท่ี 5 ท่ีจงัหวดัระยอง ในตน้ปี 2548 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน ในปี 2551 รวมทั้งการร่วมทนุขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น 

โครงการร่วมทุนผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ โครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-

มาเลเซีย ท่ีอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

การพฒันาโครงการต่างๆ อาจล่าชา้กว่าแผนท่ีประมาณการไวจ้ากสาเหตุหลายประการ เช่น การจดัหาบริษทั

ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีล่าชา้ ผูรั้บเหมาดาํเนินงานก่อสร้างล่าชา้ไม่เป็นไปตามกาํหนด การจดัซ้ืออุปกรณ์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

จดัหาและขนส่งนาน (Long Lead Items)  และยงัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงการ

ขออนุมติัจากรัฐบาลและการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงเปิด

โอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ ดงันั้นหากโครงการต่างๆ ไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด จะ

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท. ได ้

ปตท. ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารงานท่ีมีความสาํคญัต่อการแลว้เสร็จของโครงการ (Critical Path) เพ่ือให้โครงการ

แลว้เสร็จตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้ เพ่ือลดระดบัความเส่ียงของการพฒันาโครงการให้อยูภ่ายใตก้ารควบคุม อาทิ เช่น การเร่งรัด

การจดัจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้าง การติดตามการจดัซ้ืออุปกรณ์สาํหรับการก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ด การจดัหาทีมงานท่ีมีความรู้

ความสามารถมาปฏิบติังานควบคมุและตรวจสอบงานก่อสร้าง การจดัเตรียมมาตรการในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทกุ

ขั้นตอนของการดาํเนินโครงการและนาํไปยึดถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

โครงการ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

สมํ่าเสมอเพ่ือช้ีแจงประเด็นขอ้สงสัยต่าง ๆ และเพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้ นอกจากน้ี  ปตท. ยงัไดจ้ดัให้มีหน่วยงาน

มวลชนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีวางแผนพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดาํเนินโครงการ และทาํการ
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ประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และส่งเสริมให้โครงการเป็น

ท่ียอมรับจากประชาชน รวมทั้งการจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากกาํหนดแลว้

เสร็จของโครงการล่าชา้กว่าแผนท่ีวางไว ้

4.  ความเส่ียงทางด้านปฏิบัติการ 

4.1 ภยันตรายท่ีอาจเกดิขึน้ได้ในเชิงพาณิชย์ในการดําเนินธุรกิจ 

การดาํเนินธุรกิจสาํรวจ ผลิต และขนส่งก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูป

นั้น อาจทาํให้เกิดอนัตรายไดโ้ดยมีสาเหตุมาจาก ไฟไหม ้ ระเบิด นํ้ามนัร่ัวไหลปนเป้ือน หลุมขดุเจาะระเบิด ท่อก๊าซร่ัว การฟุ้ง

กระจายของก๊าซอนัตราย การก่อการร้าย ภยัธรรมชาติ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบุคคลภายนอกและเหตุอนัตรายอ่ืนท่ี

ไม่อาจคาดการณ์ได ้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคล ทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินธุรกิจ ช่ือเสียง

องคก์ร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.  

ดงันั้น ปตท. จึงให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ โดยการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบท่อ

ส่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ของทุกหน่วยการผลิตตามระยะเวลาท่ีกาํหนด (Preventive 

Maintenance) การนาํระบบบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Loss Control Management) มาประยกุตใ์ช ้และการไดรั้บการรับรอง

ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก.18001) ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001) และระบบการจดัการ

คุณภาพ (ISO9001: 2000) ในพ้ืนท่ีปฏิบติัการของ ปตท. หลายแห่ง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน

และแผนจดัการสภาวะวิกฤต เพ่ือป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดขึ้น  

นอกจากน้ี ปตท. ไดมี้การซ้ือประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงสาํหรับทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดตามท่ี

บริษทัอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบติั และไดท้าํประกนัภยัเพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษทัตอ้งหยดุดาํเนินการ 

(Business Interruption)  แต่การซ้ือประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กประเภท 

เน่ืองจากไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกนัภยั ค่าเบ้ีย

ประกนัภยัสาํหรับการประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ  และถึงแมว่้า ปตท.จะเช่ือว่าบริษทัใน

กลุ่มมีการทาํประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท. ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของ

บริษทัต่างๆ ให้เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ ซ่ึงบางบริษทั ปตท. ตอ้งพ่ึงพิงการผลิตสินคา้ของบริษทันั้น ดงันั้น หาก

เกิดความเสียหายในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเตม็มูลค่าในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหา

ทางการเงินรุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตดุงักล่าวอาจส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผล

การดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได ้

4.2 ข้อบังคับเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั ในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 

ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนัก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากขึ้น โดยในปัจจุบนักฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวรวมถึงการบงัคบัใช้

ในประเทศไทยมีความเขม้งวดนอ้ยกว่าในประเทศท่ีพฒันาทางอุตสาหกรรมแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขึ้นใหม่ในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํให้เกิด
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ขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทาํให้ตน้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการ

จาํหน่ายเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัได ้ 

  นอกจากน้ีการดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ

โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสร้างซ่ึง

โครงการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากชุมชนอีกดว้ย จึงอาจมีความเส่ียงของการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงาน

ดงักล่าว รวมทั้งการยอมรับของชุมชนท่ีจะก่อให้เกิดความล่าชา้ของการดาํเนินโครงการไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด ทั้งน้ี

รวมถึงการยอมรับของชุมชนต่อการดาํเนินงานของ ปตท. ในทกุ ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการในช่วงระยะเวลาดาํเนินการ ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจและความสามารถในการเพ่ิมรายไดข้อง ปตท. ในอนาคต 

ปตท. ไดมี้การบริหารความเส่ียงในประเดน็ดงักล่าว โดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํการติดตามและวิเคราะหผ์ลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานของ ปตท. อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั รวมทั้งการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือนาํขอ้มูลมาวางแผนงานหรือกาํหนดมาตรการ

ต่าง ๆ รองรับ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัใหม่ทนัทีท่ีมีการประกาศใช ้ และจดัให้มีการ

ดาํเนินงานมวลชนสัมพนัธ์ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

5.  ความเส่ียงทางการเงิน 

5.1 ความผันผวนของค่าเงินบาท 

การเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทตอ่เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อรายไดส่้วนใหญ่

ของ ปตท. แมว่้ารายไดส่้วนใหญ่ของ ปตท. เป็นเงินบาท แตจ่ากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี

อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US$ linked) ทาํใหร้ายไดข้อง ปตท. ผนัผวนตามค่าเงิน

บาท อยา่งไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อกาํไร (margin) ของ ปตท. ในระดบัหน่ึง เน่ืองจากกาํไร

ส่วนใหญ่ของ ปตท. จะถูกกาํหนดเป็นเงินบาทไวท่ี้ค่าคงท่ี โดยมีตน้ทุนขายท่ีเป็น สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงอิงกบัราคาตลาดโลก

เช่นเดียวกบัราคาขาย   

นอกจากน้ีความผนัผวนของค่าเงินบาท ยงัมีผลกระทบต่อกาํไร/ขาดทุนสุทธิทางบญัชีของปตท. จากการท่ี ปตท. และ

บริษทัยอ่ยมีภาระหน้ีเงินกูต้่างประเทศคงคา้งอยู ่ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูยื้มและหุน้กู้

ต่างประเทศจาํนวนรวม 2,384 ลา้นเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 93,476 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของยอดรวมเงินกูยื้มระยะยาวและ

หุ้นกูท้ั้งหมด อีกทั้งบริษทัร่วมทนุของ ปตท. ส่วนใหญ่มีเงินกูต้่างประเทศจาํนวนสูง จึงกล่าวไดว่้าความผนัผวนของค่าเงินบาทต่อ

เงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงการวางนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการ

โดยรวมของ ปตท. ได ้

เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินบาท ปตท. ไดด้าํเนินการจดัโครงสร้างของเงินกูท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ 

ให้มีสัดส่วนสมดุลกบัรายไดท่ี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบญัชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ 

(Foreign Currency Deposit)  และซ้ือเงินสกุลต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward) เพ่ือเตรียมการชาํระหน้ีเงินกูส้กุลต่าง ๆ  ค่าก๊าซ

ธรรมชาติและนํ้ามนัดิบท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศอยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ี ปตท.ไดด้าํเนินการจดัทาํนโยบายทางการเงิน 

(Treasury Policy) เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น อยา่งมีประสิทธิภาพและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยรวมถึงขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดัให้มีการบริหารความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ

การเงินของ ปตท. 
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5.2 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซ่ียน ปตท.ไดใ้ห้การสนบัสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นแก่บริษทัในกลุ่มหลายบริษทั นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบั 

ผูบ้ริหาร เจา้หน้ี และผูถื้อหุ้นใหญ่อ่ืนๆ ของบริษทัเหล่าน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรับโครงสร้างหน้ีน้ี 

อาจจะเป็นไปในรูปของ (1) การให้ความสนบัสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์(Cash 

Deficiency Support : CDS) ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของหน้ีดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) หรือทุน (Equity) และ/หรือ (2) การ

ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit)  ทั้งน้ีในปี 2547  ปตท. ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มรวม 

104.70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 2,241 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นการให้เงินกูร้ะยะส้ันไม่เกิน 1 ปี ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 

1,239 ลา้นบาท (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12.3) 

ในการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง

การคา้   แมว่้าผลประกอบการของบริษทัเหล่าน้ีในปี 2546 และ ปี 2547 ส่วนใหญ่จะดีขึ้น ปตท. ไม่สามารถยืนยนัไดว่้าบริษทั

เหล่าน้ีจะสามารถชาํระคืนเงินใหแ้ก่ ปตท. หรือบริษทัเหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการ

สนบัสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการ

เงินของ ปตท.  นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษทัในกลุ่มบริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภายใตสั้ญญาขอ้ตกลงการ

ให้การสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้ อาจส่งผลใหเ้จา้หน้ีบางรายเรียกใหห้น้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้ (Acceleration)  ปตท. ไม่

สามารถยืนยนัไดว่้า ปตท. จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการ

บริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท. เห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า  กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้

ควบคุมการบริหารบริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทยกาํหนดให้ ปตท. จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัใน

กลุ่มเขา้กบังบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคมุดว้ย  ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพทาง

การเงินรวมของ ปตท. 

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดเ้ป็นแกนนาํในการผลกัดนัการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด โดยในปี 2547 

ไดมี้การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดรั้บส่วนลดหน้ีร้อยละ 15 คดิ

เป็นเงิน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นตน้ นอกจากน้ี ปตท. มีนโยบายไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม 

ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะพิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้

ระยะส้ัน และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือว่านโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้าง

ความแขง็แกร่งให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนินการตามแผน 

ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอยา่งย่ิงธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม การขนส่งก๊าซธรรมชาติและการผลิต รวมทั้ง

ธุรกิจปิโตรเคมีเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง ในทางปฏิบติัถึงแม ้ปตท. จะมีการติดตามและบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด 

แต่การใชเ้งินทนุดงักล่าวยงัอาจคลาดเคล่ือนไปจากแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากหลากหลายปัจจยัซ่ึงอยูน่อกเหนือการควบคุมของ ปตท. 

เช่น การผนัแปรทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ได ้ การเปล่ียนแปลงอุปสงคแ์ละอุปทานของพลงังาน ก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี และการจดัหาแหล่งเงินทนุจากภายนอก เป็นตน้  ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบต่อความสาํเร็จและตน้ทุนโครงการของ ปตท. 

ความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ของ ปตท. ในอนาคต 
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• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

• ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 

• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  

• ตน้ทุนเงินกู ้ 

            ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํให้ ปตท. มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยมุ่งเนน้นโยบาย

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุท่ีระดบัประมาณ 1:1 และการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุน

อยา่งต่อเน่ือง  ปตท. จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทนุเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทนุทางการเงินท่ี

เหมาะสม 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีสําคัญ 

2.1.1 ความเป็นมา 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2521 ตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2521  เพ่ือดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัปิโตรเลียม  อยา่งไรก็ตามภายใตส้ภาวะการ

แข่งขนัท่ีสูงขึ้น รัฐบาลไดเ้ลง็เห็นความจาํเป็นในการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวนัท่ี 

21 สิงหาคม 2544 เห็นชอบแผนการจดัตั้งบริษทัเพ่ือรองรับการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวนัท่ี 25 กนัยายน 

2544 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเร่ืองการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จดัตั้ง บริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ปตท.) โดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุน้ใน ปตท.ในสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ให้ ปตท.คงสถานะ

เป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติและไดรั้บสิทธิพิเศษตามสถานะดงักล่าว รวมทั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกาํกบัดูแลใน

ดา้นนโยบายของ ปตท. จนกว่าพระราชบญัญติับรรษทัวิสาหกิจแห่งชาติจะมีผลใชบ้งัคบั จนปัจจุบนัเม่ือมีการปรับโครงสร้าง

หน่วยงานรัฐ ปตท.จึงมาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงพลงังาน 

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

ทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมี

กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นแตเ่พียงผูเ้ดียว0

/1 ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท.ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความ  

รับผิด สินทรัพย ์ และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท.สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกา ให้คงอาํนาจ สิทธิ 

และประโยชนข์อง ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท.ส้ินสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยวิธีงบประมาณ  

ณ 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. มีทุนจดทะเบียน  28,500,000,000  บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,850 ลา้นหุ้น โดยเป็นทนุชาํระ

แลว้ 27,972,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,797,245,725 หุ้น 

2.1.2 พฒันาการท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ปี 2542 

กรกฎาคม : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเบญจมาศระยะแรกก่อสร้างแลว้เสร็จ มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 180 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนั โดยเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติเขา้ท่อและส่งก๊าซธรรมชาติเขา้สู่ระบบคู่ขนาน 

สิงหาคม : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลินระยะแรกก่อสร้างแลว้เสร็จ มีความสามารถในการส่งก๊าซ 

ธรรมชาติ 300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติเขา้ท่อ และส่งก๊าซธรรมชาติเขา้สู่ระบบ 

คู่ขนาน 

 

 
/1 ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มใิห้นาํบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัในส่วนท่ี 

เก่ียวกบัสภาพและการจดัตั้งบริษทัมาบงัคบัใช ้
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ตุลาคม : ปตท.และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติประเทศมาเลเซีย ในฐานะผูซ้ื้อ

ร่วม ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนั ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ กบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติใน

พ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) รวมทั้งสัญญาอ่ืนอีก 3 

ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาผูถื้อหุ้นบริษทัร่วมทุน เพ่ือร่วมทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ สัญญาการ

ให้ยืมคนืก๊าซธรรมชาติ และสัญญาแม่บทการร่วมทุนเพ่ือนาํก๊าซธรรมชาติจากเจดีเอไปใชป้ระโยชน์ 

ธนัวาคม : คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท. ดาํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีบริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั  

(“ไทยออยล”์) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2542 โดยใหเ้พ่ิมทุนในไทยออยล ์ 250 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 เท่ากบัเจา้หน้ีของไทยออยล ์ และให้ ปตท.เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบและรับซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัจากไทยออยลไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 49.99 จนถึงเตม็กาํลงัการผลิตเป็นเวลา 14 ปี รวมทั้งให้วงเงิน

ทุนหมุนเวียนระยะส้ัน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นเวลา 3 ปี 

ปี 2543 

มกราคม : ปตท. ไดเ้ขา้สู่ระบบการประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจ หรือ Performance Agreement (PA) เป็นคร้ัง

แรก ซ่ึงระบบน้ีจะมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจนแบบปีต่อปี เพ่ือวดัผลการปฏิบติังานในดา้น

ประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพทางกายภาพ คุณภาพการให้บริการ การดาํเนินงานตามแผนรัฐวิสาหกิจ 

คุณภาพของแผนวิสาหกิจ และคณุภาพการบริหารและการกาํกบัดูแลท่ีดี 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. และ Petronas ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั ขึ้นในประเทศไทยเพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย(Malaysia-Thailand Joint 

Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยและไปยงัชายแดนไทย - มาเลเซีย ให้บริการ

แยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซหุงตม้ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย จากนั้นในเดือนมีนาคม ไดร่้วมกนั

จดัตั้ง Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติและก๊าซหุงตม้ทางท่อจากชายแดนไทย - มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซียเป็นหลกั 

เมษายน : ปตท. เร่ิมเปิดบริการคลงันํ้ามนัสระบุรี เพ่ือจดัส่งนํ้ามนัไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี

ความจุของถงัรวมทั้งส้ิน 70 ลา้นลิตร 

กรกฎาคม : ปตท. ไดติ้ดตั้งหน่วยควบคุมจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยอง ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ และมีค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียว ทาํให้

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมจากเดิมไดอี้กไม่ตํ่ากว่า 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการรับภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติจากสหภาพ 

เมียนมาร์ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บในปีสัญญานั้นๆ (Take-or-Pay)  ไปก่อนแลว้ค่อยทยอยรับคืน (Make Up) ใน

ภายหลงัโดยให ้ ปตท. ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติ Take-or-Pay และ เป็นแกนกลางในการจดัสรรภาระดงักล่าวให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งรับตามความรับผิดชอบโดย ปตท.  กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติแบ่งรับภาระ

ร้อยละ 11.4  ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 75.8  ตามลาํดบั  

สิงหาคม : ปตท. ไดข้ยายคลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลวของคลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี โดย 

ก่อสร้างถงัก๊าซขนาด 1,000 ตนั จาํนวน 1 ถงั ทาํใหค้ลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะมีความจุเพ่ิมขึ้นรวมเป็น 3,000 ตนั 
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ตุลาคม : ปตท. ไดล้งนามในสัญญาแม่บท (Ratchaburi Master Gas Sales Agreement: RMGSA) กบั กฟผ. โดย กฟผ. จะ

เป็นผูรั้บประกนัการรับก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าสาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี และไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะเวลา 25 ปีกบับริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั  

พฤศจิกายน : โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย ก่อสร้างแลว้เสร็จ  โดย ปตท. เร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจาก 

สหภาพเมียนมาร์เขา้สู่ระบบในปริมาณ 280 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ือนาํไปใชใ้นโรงไฟฟ้าวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

ธนัวาคม : ปตท. ร่วมลงนามกบั กฟผ. และบริษทั ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (“บทม.”) ในการพฒันา

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant Project)  

ให้แก่ บทม. เพ่ือใชใ้นอาคารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย ปตท. และ กฟผ. จะขออนุมติัคณะ 

รัฐมนตรีจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือดาํเนินโครงการดงักล่าว มูลค่าประมาณ 60 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ปี 2544 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ให้ ปตท. และ/หรือ บริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้นมากกว่า 

ร้อยละ 50 และ/หรือ บริษทัท่ี ปตท. และหน่วยงานของรัฐถือหุ้นร่วมกนัมากกว่าร้อยละ 50 บริหารงาน 

ในรูปแบบบริษทัเอกชน  

 : ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช ร่วมกนัลงนามใน “ขอ้ตกลงความร่วมมือการซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติแหล่งบงกช” จากการท่ี  ปตท. จะนาํยอดก๊าซส่วนท่ีไดรั้บเกินจากปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา (Carry-

Forward) ไปหกัลดปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญาท่ีจะตอ้งรับซ้ือตามสัญญาในอนาคต  

สิงหาคม : วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชตกลงในหลกัการท่ีจะชดเชยสิทธิดงักล่าวให้ ปตท. 

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 863 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดน้าํเงินบางส่วนมอบให้รัฐบาลเพ่ือนาํไปลดภาระค่าไฟฟ้า

และติดตั้งเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 

ตุลาคม : ปตท. ไดล้งนามในขอ้ตกลงความร่วมมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญา 

ยโูนแคล 1   กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญายโูนแคล 2 และ 3 และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ทานตะวนั/เบญจมาศ จาํนวน 3 ฉบบั โดยสาระสาํคญัของขอ้ตกลงมีดงัน้ี : ขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

ตามสัญญายโูนแคล 1 และสัญญายโูนแคล 2 และ 3 นั้น เป็นการรับซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าตาม

สัญญาจาํนวน 7.3 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 และจาํนวน 11 

พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกนัยายน 2545 ตามลาํดบั โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลดราคา

สาํหรับปริมาณส่วนเพ่ิม โดยเป็นส่วนของสัญญายโูนแคล 1 จาํนวนประมาณ 207 ลา้นบาท และส่วนของ

ยโูนแคล 2 และ 3 จาํนวนประมาณ 431 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. ไดรั้บเงินจากกลุ่มผูข้ายแลว้ และไดม้อบเงินจาํนวน

ดงักล่าวให้แก่รัฐบาล ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาตินั้น เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาขา้งตน้ หาก  

ปตท. รับก๊าซธรรมชาติไม่ไดต้ามปริมาณท่ีตกลงเพ่ิมขึ้นมานั้น ปตท. จะตอ้งชาํระเงินดงักล่าวคนืให้แก่กลุ่ม

ผูข้ายดว้ย ในอตัรา 28.3562 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต ในกรณีของสัญญายโูนแคล 1 และอตัรา 39.1818 บาท

ต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต สาํหรับสัญญายโูนแคล 2 และ 3 สําหรับปริมาณส่วนท่ีรับไม่ได ้  ในส่วนสาระสาํคญั

ของขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ ซ่ึง  ปตท.ไดต้กลงรับซ้ือก๊าซธรรมชาติ

เกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญาอีกจาํนวน 56 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน

กุมภาพนัธ์ 2547 ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวทาํให้สามารถประหยดัค่าก๊าซธรรมชาติประมาณ 512 ลา้นบาท โดยกลุ่ม
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ผูข้ายตกลงลดราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณส่วนเพ่ิมนั้นในอตัราร้อยละ 12 ของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

ตามสัญญา โดยมีขอ้กาํหนดว่า ปตท. จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเพ่ิมนั้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณ

ส่วนท่ีเพ่ิมท่ีตกลงกนัในแต่ละปีท่ีกาํหนดตามสัญญา (Take-or-Pay) และหากกลุ่มผูข้ายไม่สามารถจดัส่ง

ปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเพ่ิมดงักล่าวให้แก่ ปตท. ได ้ กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตกลงจ่ายค่าปรับ  

(โดยการใหเ้ป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติแก่. ปตท.) ในอตัราร้อยละ 12 ของราคาก๊าซธรรมชาติตามสัญญา 

สาํหรับปริมาณก๊าซธรรมชาติของส่วนท่ีเพ่ิมท่ีขาดส่ง (Shortfall) ทั้งน้ี ปตท. จะนาํส่วนท่ีประหยดัไดจ้ากการ

เจรจาคร้ังน้ีไปใชใ้นการลดราคาก๊าซธรรมชาติให้แก่ภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อไป 

ธนัวาคม  : ปตท.สผ. ออฟชอร์ ไดท้าํการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ New Links Energy Resources Co., Limited  

(New Links) โดย New Links ถือหุ้นใน PT. Medco Energi International Tbk. (Medco) คิดเป็นร้อยละ 85.44 

การซ้ือหุ้นดงักล่าวใชเ้งินลงทุนประมาณ 225 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากบัเป็นการซ้ือหุ้น Medco ทางออ้มท่ี

ราคาประมาณหุ้นละ 0.1975 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทาํให้ ปตท.สผ. ออฟชอร์ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุชาํระ

แลว้ใน New Links  

ปี 2545 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทน และผลิตภณัฑเ์อทิลีน จาก

โครงการเพ่ิมผลการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี ของ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั  ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2548 

เมษายน  : วนัท่ี 25 เมษายน 2545 ปตท. และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งเอราวณัไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 15 

(Fifteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงต่ออายสัุญญาฯเอราวณัออกไปจนหมดอายสัุมปทานในเดือนเมษายน 

2555 ส่วนผูข้ายก๊าซฯจะให้ส่วนลดราคาก๊าซฯร้อยละ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2545 จนถึงเดือนมิถุนายน 2549 

และ ส่วนลดราคาร้อยละ 7 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 จนหมดอายสัุมปทาน นอกจากน้ี ในวนัเดียวกนั ปตท. 

และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งยโูนแคล 2/3 ไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 14 (Fourteenth Amendment) 

โดย ปตท. ตกลงขยายพ้ืนท่ีผลิตก๊าซฯตามสัญญาฯของสัญญาฯยโูนแคล 2/3 ให้ครอบคลุมถึงแปลง 10A/11A 

ส่วนผูข้ายก๊าซฯจะให้ส่วนลดราคาร้อยละ 2 ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2545 จนสัญญาฯหมดอายใุนเดือนพฤษภาคม 

2553 

กนัยายน : ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทั อมตะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สาํหรับการ

จดัหาก๊าซเพ่ือจาํหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

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

ตากุน ซ่ึงช่วยบรรเทาขอ้ผกูพนั Take-or-Pay ของ ปตท. กล่าวคือ ปตท.  ตกลงรับก๊าซฯเพ่ิมขึ้นจาก 200 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัเป็น 260 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในเดือนตุลาคม 2545 เน่ืองจากประเทศมีความตอ้งการใช้

ก๊าซฯเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยท่ีถา้หากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2545 ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซฯส่วนเพ่ิม

จาํนวน 60 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัได ้ ปตท. สามารถไปรับในปี 2546 แทน โดยไม่คิดเป็นภาระ Take-or-Pay 

ของปี 2545 นอกจากน้ี ผูข้ายก๊าซฯตกลงเล่ือนกาํหนดการรับ DCQ ท่ี 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปจาก

วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนกว่าการก่อสร้าง Compressor ท่ี BVW#7 จะแลว้เสร็จ แต่ไม่เกินวนัท่ี 1 มกราคม 2548 

และ หากการก่อสร้าง Compressor ท่ี BVW#7 ยงัไม่แลว้เสร็จโดยมีสาเหตุจากความล่าชา้ของการอนุมติั EIA 

จะสามารถเล่ือนการรับก๊าซฯท่ี 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัออกไปไดอี้ก 2 เดือน อีกทั้ง มีการเปล่ียนเง่ือนไข
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การรับก๊าซ Make-up จากแบบรายปีเป็นแบบรายเดือน เพ่ือให ้ ปตท. สามารถ Make-up ใหห้มดไดเ้ร็วขึ้น 

สาํหรับราคาก๊าซฯ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ราคาก๊าซฯสาํหรับปริมาณก๊าซฯส่วนท่ีเกินกว่า 300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนัในช่วงเดือนเมษายน 2547 – ธนัวาคม 2550 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคานํ้ามนัเตา นอกจากนั้น ผูข้าย

ก๊าซฯตกลงให้เงินช่วยเหลือในการดดัแปลงโรงไฟฟ้าราชบุรี เพ่ือให้โรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถรับค่าความร้อน

ของก๊าซฯไดสู้งขึ้น  กฟผ. ดาํเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าราชบรีุเพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่าความ

ร้อนสูงขึ้นแลว้เสร็จ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงกบั ปตท. และต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2545 กฟผ. ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 3 ให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั (กฟผ. ได้

โอนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 1 และ 2 ให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ในวนัท่ี 18 เมษายน 

2545) 

พฤศจิกายน : วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูข้ายก๊าซฯแหล่งทานตะวนัไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ฉบบัท่ี 2 (Second Amendment) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไดล้งนามไวเ้ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2544 

ธนัวาคม  : เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2545 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์ LPG และ NGL กบับริษทัระยองโอ

เลฟินส์ (ROC) สาํหรับผลิตภณัฑ ์ LPG ในช่วงแรกจะเป็นการซ้ือขายแบบ Spot และหลงัจากโรงแยก 

ก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 แลว้เสร็จ ปริมาณซ้ือขายจะเพ่ิมเป็น 48,000 – 240,000 ตนัต่อปี และสาํหรับ 

ผลิตภณัฑ ์NGL มีปริมาณซ้ือขาย 72,000 – 200,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อปี โดยสัญญาซ้ือขายจะมีอายถึุงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

ปี 2546 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. จดัตั้ง บริษทั ตล่ิงชนั แมนเนจเมน้ท ์ แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนจากกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจรับจา้งบริหารร้านคา้สะดวกซ้ือ           

7-Eleven ท่ี ปตท. เป็น Franchisee และรับจา้งบริหารสถานีบริการ ปตท. ซ่ึงต่อมาในเดือนมิถุนายน 2546 ได้

เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ จาํกดั โดยท่ี ปตท. ถือหุ้น (สามญั) ร้อยละ 49 กลุ่มเจริญโภค

ภณัฑแ์ละกลุ่มทิพยประกนัภยั ถือหุ้น (บริุมสิทธ์ิ) ร้อยละ 31 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั 

เมษายน : ไดมี้การจดัตั้งบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท., กฟผ. และ กฟน. เพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบัลูกคา้บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

2546 มีทนุชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให ้ ปตท. และบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่สามารถ

ขอรับการส่งเสริมการลงทนุ และไดรั้บสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ         

ส่งเสริมการลงทุน และเห็นชอบมิให้นาํคาํส่ัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชก้บัรัฐวิสาหกิจทัว่ไป

มาใชบ้งัคบัแก่ ปตท. และบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งมิใหน้าํประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี

เก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุนในส่วนท่ีใชพิ้จารณาโครงการลงทุนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ

และกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบ้งัคบักบั ปตท. ดว้ย 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 ปตท. ไดล้งนามสัญญาปรับราคาขายผลิตภณัฑ ์Ethane กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) จากเดิมใชร้าคา Net Back จาก Agreed Ethylene เป็นราคาอา้งอิงกบั HDPE  

(Film grade) สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 
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ตุลาคม : เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งไพลิน ไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 

(Third Amendment) โดย ปตท. จะซ้ือก๊าซฯ เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 โดยมีส่วนลดราคาก๊าซฯ ร้อย

ละ 3 สาํหรับปริมาณก๊าซฯ ทั้งหมด และหลงัจากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 แลว้เสร็จในตน้ปี 2549 

ปริมาณการซ้ือขายก๊าซฯ จะเพ่ิมขึ้นอีก โดยมีส่วนลดราคาก๊าซฯ มากขึ้นเป็นร้อยละ 5 สาํหรับก๊าซฯ ทั้งหมด 

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

ลงนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 (Third Amendment) โดย ปตท.และผูข้ายก๊าซฯ จะขยายระยะเวลาใน

การซ้ือก๊าซฯ ส่วนเพ่ิมออกไปเป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน จากวนัท่ี 1 มีนาคม 2547 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

โดยปริมาณก๊าซฯ ส่วนท่ีเกินกว่า 145 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็น 230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั จะมีส่วนลดราคา

ร้อยละ 12 

  : เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2546 ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซฯ แหล่งเอราวณัและยโูนแคล 2&3 ไดล้งนามใน Heads of 

Agreement โดย ปตท.จะซ้ือก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นจากปริมาณตามสัญญาปัจจุบนั หลงัจากโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ

ฯ เส้นท่ี 3 แลว้เสร็จ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546   บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และไดเ้สนอขายหุน้เพ่ิมทนุต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป จาํนวน 

792,141,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท  เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 6 

พฤศจิกายน 2546 

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

ทางผูผ้ลิตจะส่งก๊าซฯ จาํนวน 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ให้กบั ปตท. เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บั

ปริมาณสาํรองก๊าซฯ โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมติัและออกบตัรส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 โดยจดัอยูใ่นประเภทกิจการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 

(กิจการสาธารณูปโภค และบริการพ้ืนฐาน) 

  : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบการดาํเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ทั้ง 10 โครงการ โดยแบ่งเป็นระยะท่ี 1 จาํนวน 4 โครงการ และ

ระยะท่ี 2 จาํนวน 6 โครงการ 

ปี 2547 

มกราคม :  เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2547  ปตท. ไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบับริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ในการปรับ

สูตรราคาขายผลิตภณัฑ ์Propane และ LPG ให้กลุ่มลูกคา้ปิโตรเคมี  โดยปรับมาอิงราคา PP (Film Grade) แทน

ราคา Olefins (Agreed Propylene)  โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่มกราคม 2547 เป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2547  ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement) กบักลุ่ม

ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งอาทิตย ์ ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สผ.จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ยโูนแคล ไทยแลนด ์ จาํกดั  

และบริษทัโมเอโกะไทยแลนด ์จาํกดั   โดยมีปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติ ตามสัญญา 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั  เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี  โดยคาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติ  ประมาณตน้ปี พ.ศ. 2550 
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กุมภาพนัธ์ : ปตท. แลกหุน้สามญัเดิมในโรงกลัน่บางจากทั้งหมดเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพย ์

(Depository Receipt : DR) ในอตัรา 10 : 5 ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ลดลงจากร้อยละ 20.01 เป็น

ร้อยละ 9.28 และจะลดลงเป็นร้อยละ 6.20 เม่ือผูถื้อหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ DR หุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 

(Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาหา้มขาย (Silent Period) 18 เดือนนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีทาํการซ้ือขาย DR คือตั้งแต่

วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

 : การก่อสร้างส่วนขยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 2 ของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทั ATC แลว้เสร็จ  ทาํให้มีกาํลงั

การผลิตพาราไซลีน และเบนซีนสูงขึ้นเป็น 495,000 และ 467,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั 

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบให้ไทยออยลเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ โดยไทยออยลไ์ดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 และไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2547 ให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (IPO) จาํนวนรวม 

1,017,679,564 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท  เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 

26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกนั ปตท. ไดจ้าํหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดัและบริษทั ไทยพารา

ไซลีน จาํกดั ให้กบัไทยออยล ์ และนาํเงินท่ีไดท้ั้งหมดมาซ้ือหุน้ไทยออยลใ์นราคา IPO ทาํให้ ปตท. สามารถ

รักษาสัดส่วนการถือหุ้นในไทยออยลห์ลงัเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคือร้อยละ 49.54 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2547  ปตท.ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคือ  NPC, TOC และ 

ATC จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั  โดยมีสัดส่วนการร่วมทุน 40:20:20:20 ตามลาํดบั  เพ่ือก่อสร้างโรงงาน

และดาํเนินการผลิตสารฟีนอลปริมาณ 200,000 ตนัต่อปี 

พฤษภาคม :  เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2547  ปตท. กบั บริษทั เวียดนามออยแอนดก๊์าซ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (ปิโตรเวียดนาม) 

ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการวางระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทางตอน

ใตข้องประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใตข้อง

ประเทศเวียดนามท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น 

มิถุนายน :  เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2547  ปตท. และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซ

แอลพีจีและเอน็จีแอล โดย ปตท. จะจดัส่งก๊าซแอลพีจีเพ่ิมขึ้น 13,000 ตนัต่อเดือน และเอน็จีแอลเพ่ิมเป็น  

380,000-470,000 ตนัต่อปี  เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตโอเลฟินส์ จากการปรับปรุง

หน่วยการผลิตท่ี 1 ซ่ึงจะแลว้เสร็จในปี 2549 

 :  เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2547 ปตท.  บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั  และ บริษทั เอน็ไวรอนเมนตอล เอน็จิเนียร่ิง 

คอนซลัแตนส์ จาํกดั  ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการติดตั้งระบบทาํความเยน็และ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ พาร์ค  

รังสิต 

กรกฎาคม  :  เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI  อนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้   โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตาม

หลกัเกณฑกิ์จการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 
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สิงหาคม :  เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547  ปตท. และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือ

ขายก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม สงขลา พระนครใต ้ พระนครเหนือ และบางปะกง ของ กฟผ. ในช่วงปี 2550 – 2553 กาํลงัการผลิตรวม  

2,800 เมกะวตัต ์  โดยมีปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ เฉล่ีย 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และบนัทึก

ขอ้ตกลงใชก๊้าซธรรมชาติร่วมกบันํ้ามนัเตาสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนบางปะกงและพระนครใต ้  โดยมี

ปริมาณซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ขั้นตํ่าเฉล่ียรวม  215 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั    เป็นระยะเวลา 10 ปี  เร่ิมตั้งแตปี่ 

2549  

 :  เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2547 ปตท.ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีทีที แอล็เอน็จี จาํกดั เพ่ือประกอบกิจการให้บริการและ

จดัการ เก่ียวกบัการปฏิบติัการและบาํรุงรักษาท่าเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) คลงัสาํรอง LNG และ

โรงเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. ถือหุ้น 100% 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2547  ปตท. ร่วมกบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ลงนามใน share purchase 

agreement เพ่ือซ้ือหุ้นของบริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) ในสัดส่วนการร่วมทุน 50:50  เพ่ือเป็น

การพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในขั้นปลาย  โดยบริษทัมีกาํลงัการผลิตเมด็พลาสติกชนิด HDPE 200,000 ตนัต่อปี 

 : การก่อสร้างโรงงานผลิตเมด็พลาสติกชนิด HDPE ขนาด 250,000 ตนัต่อปีของบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)  แลว้เสร็จ และเร่ิมดาํเนินการผลิต 

ตุลาคม :  เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2547 ปตท. และ บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)  ไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุ้น 

(Shareholder Agreement) ในสัดส่วนการลงทุน 50:50 เพ่ือร่วมทนุจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั เพ่ือ

ดาํเนินโครงการเอทิลีนแครกเกอร์ (Ethylene Cracker) ขนาด 410,000 ตนั/ปี และโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลี

เอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาด 300,000 ตนั/ปี ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง    

 :  ครม. เห็นชอบให้ ปตท. ปรับโครงสร้างหน้ีโรงกลัน่ระยอง โดยให้เชลลข์ายหุ้นทั้งหมดให้ ปตท. เขา้ถือสิทธิ

แทนพร้อมปลดภาระผกูพนัของเชลลต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาจดัสร้างและประกอบกิจการโรงกลัน่ปิโตรเลียม 

ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นโรงกลัน่ระยองจากเชลลแ์ละโอนหุ้นเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 30 พ.ย. 2547 ทาํให้ 

ปตท. ถือหุ้นในโรงกลัน่ระยองร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2547  ปตท. ลงนามในการโอนหุ้นของบริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  (TPX) และบริษทั 

ไทยลูบ้เบส จาํกดั (TLB)  เพ่ือการควบรวมกิจการกบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)   ทาํให้ไทยออยลเ์ป็นผู ้

ถือหุ้น 100% ใน TPX และ TLB 

พฤศจิกายน :  เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2547  ปตท. และ เปโตรนาส ในฐานะผูใ้ชบ้ริการ (Shippers) ไดมี้การลงนามสัญญาการ

ให้บริการ TTM (Service Agreement) กบั Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd. ในฐานะผูใ้หบ้ริการ 

(Operator) 

 : เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2547 ปตท. และ บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติ เพ่ือใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแก่งคอย จงัหวดั สระบุรี  รวม

กาํลงัการผลิตทั้งส้ิน 1,468 เมกะวตัต ์ในช่วงปี 2550-2575 โดยมีความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ เฉล่ียประมาณ 

125 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในปี 2550 และ เพ่ิมเป็น 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ตั้งแต่ ปี 2551 เป็นตน้ไป 
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 :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547  ปตท. ลงนามโอนหุน้ในการปรับโครงสร้างหน้ีบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (RRC) โดยการเขา้ซ้ือหุ้นและรับโอนหุ้น RRC จากบริษทั Shell จาํนวน 64%  ซ่ึงส่งผลให้ ปตท. เป็นผู ้

ถือหุ้น 100% ใน RRC  ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั  

ธนัวาคม :  เม่ือวนัท่ี  23 ธนัวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดมี้มติเห็นชอบการ ทบทวนแผน

แม่บทระบบท่อส่งก๊าซฯ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ของ ปตท. เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนก่อสร้าง

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  จาํนวน 11 โครงการ  ในวงเงินลงทนุรวม 157,102 ลา้นบาท  โดยแบ่งการลงทุน

เป็น 3 ระยะ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลกัการการจดัหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว  โดยมอบหมายให้ ปตท. จดัทาํ

แผนการนาํเขา้ LNG เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงในการจดัหาก๊าซธรรมชาติในระยะยาว 

 :  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547  ณ  กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ปตท. และ เปโตรนาส  ในฐานะผูซ้ื้อร่วม 

ไดล้งนามใน  Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  กบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี

พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย แปลง JDA A18 ไดแ้ก่ องคก์ารร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA),  Petronas Carigali (JDA) 

Sdn.Bhd., Amerada Hess Oil Company of Thailand Co. และ Amerada Hess Oil Company of Thailand (JDA) 

Limited. ในการแกไ้ขปัญหา Take-or-Pay โดยการประนีประนอมท่ีจะไม่เกิดภาระทางการเงินใดๆ พร้อมกบั

ขอ้ตกลงในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นในระยะยาวในราคาท่ีลดลง 

 :  เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547  ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI  มีมติเห็นชอบใหก้ารส่งเสริมการ

ลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงัน้ี 

    -   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

    -   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์

    -   โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  เส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

    -   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงันอ้ย-แก่งคอย 

      โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามหลกัเกณฑกิ์จการท่ีให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ  

 : การก่อสร้างโครงการขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนเพ่ิมขึ้น 315,000 ตนัต่อปีของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน)  แลว้เสร็จ และเร่ิมดาํเนินการผลิต 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการจดั

จาํหน่ายและการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทนุในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีในประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 ปตท.มีการลงทนุในบริษทัต่างๆ จาํนวนรวม 39 บริษทั ในจาํนวนน้ีมีบริษทัท่ีมีความเป็นไปไดห้รืออยูร่ะหว่างการ

ขาย/ถอนตวัหรือเลิกกิจการ จาํนวน 4 บริษทั 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.1 ธุรกิจหลัก 

2.2.1.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การ

สาํรวจและผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการ 

จดัจาํหน่าย  ทั้งน้ี การสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. ดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ย คอื ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมี

บทบาทสาํคญัอยา่งย่ิงในการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย 

2.2.1.2 ธุรกิจนํา้มัน  

การดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั โดยครอบคลุมการตลาดคา้ปลีก การตลาดพาณิชย ์ การตลาดต่างประเทศ และผูค้า้

นํ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 

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

รวมถึงวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีดว้ย 

นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. ยงัมีการลงทนุในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัอีกดว้ย 

2.2.2 ธุรกิจการลงทุน 

 ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท.  

และมีการลงทุนในบริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของสายการเงินและบญัชีองคก์ร 
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โครงสร้างการดําเนินธุรกจิของ บมจ. ปตท. และบริษัทในกลุ่ม 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

    ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่าย  

    ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

    ธุรกิจโรงแยกก๊าซ 

    ธุรกิจสาํรวจและผลิต 

 (ดาํเนินการโดย บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 

ธุรกิจนํ้ามัน 

การค้าสากล (Trading) 

 นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

การจัดจําหน่าย (Marketing) 

 ตลาดคา้ปลีก  

 ตลาดพาณิชย ์

 ตลาดต่างประเทศ 

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี (100.00%) 

 บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1  (65.98%) 

 บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (58.00%) 

 บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย  

(ประเทศไทย)                              (50.00%) 

 Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (50.00%) 

 บจ. พีทีที ยทิูลิตี้ (40.00%) 
 บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็              (35.00%) 
 บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ (15.00%) 

 

 

    

ธุรกิจปิโตรเคมี 

 บมจ. ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั /1        (48.97%) 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)/1   (46.12%) 

 บมจ. ปิโตรเคมแีห่งชาติ/1          (37.99%) 

 บมจ.  บางกอกโพลีเอททีลีน                 (50.00%) 

 บจ.  พทีีที โพลีเอททีลีน (50.00%) 

 บจ. พีทีที ฟีนอล (40.00%) 

  

ธุรกิจการกล่ัน 

 บมจ. ไทยออยล ์ /1                 (49.54%) 

 บจ. โรงกลัน่นํ้ ามนัระยอง     (100.00%) 

 บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง    (36.00%) 

 บมจ. บางจากปิโตรเลียม/1        (7.91%) 

ธร
กจิ

ห
ลกั

 
กา

รล
งท

น
ใน

บ
ริษ

ัท
ต

่าง
ๆ

 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บมจ. ปตท. 

/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อ่ืนๆ 

 บมจ. ทิพยประกนัภยั/1          (13.33%) 
 บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (50.00%) 

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

 บจ. ปตท.(กมัพชูา)                             (100.00%) 

 กลุ่ม Subic Bay จาํนวน 3 บริษทั            (100.00%) 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์                 (49.00%) 

 บจ. ไทยลูบ้เบล็นดิ้ง                               (48.95%) 

 Vietnam LPG Co., Ltd.                           (45.00%) 

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

 บจ. ปิโตรเอเชีย (ประเทศไทย)                     (35.00%) 

 บจ. ปิโตรเอเชีย (Sanshui) (25.00%) 

 บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย                              (30.60%) 

 บจ. บริการนํ้ามนัอากาศยาน                                       (16.67%) 

 บมจ. บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ 1/           (7.06%) 

 บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ                                 (2.76%) 

      บริษทัท่ีอยูร่ะหว่างขาย/ถอนตวั/เลิกกิจการ 

 กลุ่ม PetroAsia จาํนวน 3 บริษทั          (15.00-25.00%) 

 บจ.ปตท.มาร์ท (49.00%) 
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แผนภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีครบวงจรครอบคลมุตั้งแต่ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ขั้นกลาง จนถงึขั้นปลายในประเทศ

ไทย

โรงแยกก�าซ

ธรรมชาติ

ผู�ประกอบการ

สํ ารวจและผลิต

ป�โตรเลียม

(ปตท.สผ.)

ก�าซธรรมชาติ

การจัดหานํ� ามนัดิบ

ระบบท�อส�งก�าซ

ธรรมชาติ

ขั�นต�น ขั�นกลาง

บริษัทป�โตรเคมี

ในกล�ุม

การค�า

การตลาด

และการค�า

การตลาด

และการค�า

ก�าซธรรมชาติ ลูกค�า

ขั�นปลาย
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การจัดหา

ก�าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ�จากโรงแยกก�าซธรรมชาติ

คอนเดนเสทและนํ� ามนัดิบ

การตลาด

และการค�าการจัดหาป�โตรเลียม

บริษัทโรงกลั �น

นํ�  ามนั

ในกล�ุม
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นํ� ามนัดิบ
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2.3  โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละการถือหุ้น ปี 2545 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2546 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑก์๊าซ บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  121,846.75 30.04 137,536.60 27.14 153,541.61 22.56 

 บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ามนั)  18,109.07 4.46 20,789.36 4.10 23,884.85 3.51 

 บจ ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - - - 1,652.55 0.24 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 23,341.74 5.75 26,653.20 5.26 29,981.49 4.40 

 หกั รายไดค้่าก๊าซ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (21,662.14) (5.34) (24,230.16) (4.78) (26,314.75) (3.87) 

 หกั  ค่าภาคหลวง  (3,423.65) (0.84) (4,021.07) (0.79) (5,667.98) (0.83) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก์๊าซ   138,211.77 34.07 156,727.93 30.93 177,077.77 26.02 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ามนั)  222,023.56 54.74 284,120.37 56.07 383,945.89 56.41 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1 6,890.68 1.70 8,473.47 1.67 17,813.27 2.62 

 หกั รายไดค้่านํ้ามนัดิบ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (6,532.17) (1.61) (7,869.95) (1.55) (16,843.25) (2.47) 

 PTT Philippines,Inc. 100.00 424.34 0.10 442.70 0.09 196.01 0.03 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. 100.00 7,003.04 1.73 8,639.63 1.70 6,756.74 0.99 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. 100.00 381.23 0.09 474.78 0.09 796.43 0.12 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ ์ 49.00 - - - - 31.59 0.00 

 กลุ่ม Subic Bay 100.00 - - - - 9,352.57 1.37 

 บจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (RRC) 100.00 - - - - 20,954.55 3.08 

 บจ.ไทยลูบ้เบส (TLB) 55.00 - - - - 1,817.68 0.27 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   230,190.68 56.75 294,281.00 58.07 424,821.48 62.41 
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ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละการถือหุ้น ปี 2545 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2546 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี บมจ.ปตท.(หน่วยธุรกิจนํ้ามนั)  14,906.20 3.67 23,836.40 4.70 41,176.74 6.05 

 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) 50.00 - - - - 1,597.06 0.23 

 Thai Olefins Public Co.,Ltd. (TOC) /2 13,242.26 3.26 14,868.08 2.93 - - 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   28,148.46 6.94 38,704.48 7.64 42,773.80 6.28 

รวมรายไดจ้ากการขาย   396,550.91 97.77 489,713.41 96.64 644,673.05 94.71 

4.  อื่นๆ         

      4.1  รายไดอ้ื่นๆ   6,348.41 1.57 5,344.40 1.05 8,809.35 1.29 

4.2 กาํไร(ขาดทุน) จาก 

อตัราแลกเปล่ียน 

  549.62 0.14 1,334.65 0.26 

 

425.66 0.06 

รวมรายไดอ้ื่นๆ   6,898.03 1.70 6,679.05 1.32 9,235.01 1.36 

5.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน) 

      จากเงินลงทุนฯ 

  2,162.76 0.53 10,342.21 2.04 26,741.97 3.93 

รวมรายได ้   405,611.70 100.00 506,734.67 100.00 680,650.03 100.00 

    /1        ปตท.ถือหุ้น ปตท.สผ. ปี 2545, 2546 และ 2547 ในสัดส่วนร้อยละ 62.84    63.61  และ 65.98 ตามลาํดบั 

   /2           TOC มีสถานะเป็น บ.ยอ่ยของ ปตท. ตั้งแต่ปี 2545  โดย ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 63.03  จนถึงเดือน ต.ค. 2546 จึงเปล่ียนสถานะเป็น บ.ร่วม  ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2547 ปตท.ถือหุ้น TOC ในสัดส่วนร้อยละ 48.97 
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2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท.ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นการ

ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ  ซ่ึง

ขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจ  เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า  ซ่ึงประมาณการว่าความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ (2548-2552) จะมีความตอ้งการเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  ดงันั้น ปตท.จึงตอ้งวางแผนการ

จดัหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ  รวมถึงลงทนุในระบบเครือข่ายทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3  ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบในการลงทนุ

ก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจาํนวนรวม 11 โครงการ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้เป็นตน้  ทั้งน้ีจะทาํให้ ปตท.มีความสามารถในการ

ส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบกเพ่ิมขึ้นอีก 1,860 และ 2,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัตามลาํดบั  โดยโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ จะ

มีผลตอบแทนการลงทนุในส่วนของทนุตลอดอายโุครงการ (Internal Rate of Return on Equity, IRROE) ร้อยละ 16 

 นอกจากน้ี  เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ  และเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายผลิตภณัฑ ์  ตลอดจนเป็น

การสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีจากขั้นตน้สู่ขั้นกลางและขั้นปลาย  ปตท.จึงมีแผนการลงทุนโครงการโรงแยกก๊าซฯอีเทน 

เพ่ือแยกก๊าซอีเทนออกจากก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นกระบวนการแยกก๊าซฯ  ของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 โดยจะเพ่ิมปริมาณการ

ผลิตก๊าซอีเทนไดป้ระมาณ 630,000 ตนัต่อปี  และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15  ทั้งน้ี ก๊าซอีเทนท่ีผลิตไดจ้ะใช้

เป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการเอทิลีนแครกเกอร์และโรงผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ของบริษทั พีทีที โพ

ลีเอทิลีน จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทุนระหว่าง ปตท.กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)  นอกจากน้ี ปตท.ยงัมีแผนการ

เขา้ร่วมทุนในกิจการไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น บริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  และการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีขั้นกลาง เช่น 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั เป็นตน้ 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

3.1 ธุรกจิก๊าซธรรมชาติ 

ณ ปัจจบุนั ปตท.และบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจรเพียงรายเดียว

ในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแตก่ารสาํรวจและผลิต การจดัหา การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการจดั

จาํหน่าย โดย ปตท.เป็นเจา้ของและผูด้าํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Network) เพียงรายเดียวใน

ประเทศไทย และเป็นผูด้าํเนินการจดัหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และดาํเนินธุรกิจแยกก๊าซ

ธรรมชาติรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบดว้ยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในของ ปตท. และ

บริษทัในกลุ่มท่ีประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติของ ปตท. แบ่งออกเป็น 4 หน่วย

ธุรกิจยอ่ย ไดแ้ก่  

(1) หน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศเพ่ือจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายใหญ่ 

(2) หน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันา

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) หน่วยธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจบุนัมี

จาํนวนทั้งส้ิน 4 โรง  อยา่งไรก็ตาม  ในช่วงปลายปี 2547 โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ของ ปตท.ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ 

และไดเ้ร่ิมทดสอบการผลิตปลายเดือนธนัวาคม 2547 

(4) หน่วยธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงั

ลูกคา้อุตสาหกรรม เพ่ือจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

ในปี 2547 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซรวม 153,541.6 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูบ้ริโภคผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัอีก 23,884.9 ลา้นบาท  

นอกเหนือจากหน่วยธุรกิจท่ีกล่าวขา้งตน้ ปตท. มีบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีมีบทบาทสาํคญัและช่วยส่งเสริม

ให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ดงัน้ี 

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

ปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี ปตท.เป็น

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 65.98 ของทุนท่ีออกและ

เรียกชาํระแลว้ 

(2) บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ

เบลเย่ียม และบริษทั ทนุลดาวลัย ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ย เพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติ

และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ วนัท่ี 31 



   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 29  

ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นในบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนท่ีเรียกชาํระ

แลว้ 

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

ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลาํดบั โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad (“Petronas”) 

บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนั ในทั้งสองบริษทั  ทั้งน้ี บริษทั ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีไดจ้ากแหล่งพ้ืนท่ี

พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศ

ไทย และขนส่งต่อไปท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ก๊าซหุงตม้) ทางท่อไปท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย  ส่วน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนินธุรกิจ

ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใช้

ประโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

(4) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั กฟผ. และ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบัลูกคา้บริเวณสนามบิน

สุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นในบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั สัดส่วนร้อยละ 35 ของ

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(5) บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่  โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบับริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) จาํหน่ายให้กบัผูถื้อหุ้น  รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและ

โรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท. ถือหุน้ในบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ร้อยละ 40 ของทุนท่ี

เรียกชาํระแลว้ 

(6) บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ให้กบัการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท.ถือหุ้นในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั สัดส่วน

ร้อยละ 15 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(7) บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่  เพ่ือดาํเนินธุรกิจให้บริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการ

และบาํรุงรักษาท่าเรือรับผลิตภณัฑ ์LNG, คลงัสาํรอง LNG และ LNG Re-gasification Plant ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2547 ปตท.ถือหุ้นในบริษทั ทีทีที แอลเอน็จี จาํกดั สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 
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แผนภาพต่อไปน้ีแสดงการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. 

 

รายละเอียดการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม ปตท. แบง่ไดเ้ป็น 6 ส่วน ดงัตอ่ไปน้ี 

3.1.1 การจดัหาก๊าซธรรมชาติ  

3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ  

3.1.4 การจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

3.1.5 ธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
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3.1.1 การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย 

ปตท. เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 10 ฉบบั แบ่งเป็น

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 8 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 (ซ่ึงรวมถึงแหล่งเอราวณั) สัญญาซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 2-30

/1 สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช แหล่งไพลิน แหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ แหล่งนํ้าพอง 

แหล่งเจดีเอ1

/2 และแหล่งอาทิตย ์2

/3 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ แหล่งยาดานา และ

แหล่งเยตากุน ในสหภาพเมียนมาร์  ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซ

ธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2545-2547  เป็นดงัน้ี  

 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน/1 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

 ลา้น ลบ.ฟุต/วนั ร้อยละ ลา้น ลบ.ฟุต/วนั ร้อยละ ลา้น ลบ.ฟุต/วนั ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ยโูนแคล/2 830 33.3 849 32.0 872 31.5 

- บงกช 530 21.3 488 18.4 572 20.7 

- ไพลิน 235 9.4 331 12.5 342 12.4 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 225 9.0 249 9.4 322 8.0 

- นํ้าพอง 56 2.2 48 1.8 33 1.2 

รวมการจัดหาในประเทศ 1,876 75.2 1,965 74.2 2,041 73.8 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา 418 16.8 411 15.5 439 15.9 

- เยตากุน 200 8.0 275 10.4 287 10.4 

รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 618 24.8 686 25.9 726 26.2 

รวมการจัดหาท้ังหมด 2,494 100.0 2,651 100.0 2,767 100.0 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบทีีย)ู 

120.6 127.2 129.4 

หมายเหตุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต 

/1 ไม่รวมการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ เน่ืองจากยังไม่ได้ดาํเนินการผลิต 

/2 รวมแหล่ง/แปลงสัมปทานภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติยูโนแคล 1 และยูโนแคล 2-3 

 

 
/1 แปลงสัมปทานยโูนแคล 2 ประกอบดว้ย แหล่งกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล บรรพต และยะลา 10A ส่วนแปลงสัมปทานยโูนแคล 3 ประกอบดว้ย 

แหล่งฟูนาน จกัรวาล โกมิน สุราษฎร์ ปลาหมึก ตราด และปะการัง 
/2  เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดล้งนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลง

 ประนีประนอมแกไ้ขปัญหา Take-or-Pay อนัสืบเน่ืองมาจากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษทัทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั  ล่าชา้  โดยกลุ่มผูซ้ื้อซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.และเปโตรนาส ไม่มีภาระ Take-or-Pay และเลื่อนกาํหนดการเร่ิมซ้ือขายก๊าซฯ  

 จากเดิมปี 2545 มาเป็นตน้ปี 2548 โดย เปโตรนาส จะเป็นผูรั้บก๊าซฯ ในระยะท่ีหน่ึงจาํนวน 200-390 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัก่อน  ส่วน ปตท.จะ  

 รับก๊าซฯ ระยะท่ี 2 จาํนวน 400 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมรับก๊าซฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551  
/3 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งอาทิตยจ์ะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปี 2550 
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เง่ือนไขหลักของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท.และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายสัุญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ

ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 

คุณภาพ และความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ ปตท.สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ

สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 115 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) ในขณะท่ี ปตท.

จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติให้ไดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity หรือ DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยงัมี

สิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกว่า CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถผลิตและส่งมอบได ้

อยา่งไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท.ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นตํ่าไดค้รบตามท่ีกาํหนดสาํหรับปี

สัญญานั้น (Annual Contracted Quantity หรือ ACQ) ปตท.จะตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีมิไดรั้บ (Take-or-Pay) โดยมี

สิทธิรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ในปีต่อๆ ไป โดยไม่มีกาํหนดเวลา และไม่ตอ้งชาํระค่าก๊าซธรรมชาติใน

ส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งน้ี ในปีท่ี ปตท.จะใชสิ้ทธิในการรับก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณท่ีไดช้าํระไปแลว้ดงักล่าว ปตท.

จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาสาํหรับปีนั้นๆ ก่อน ในทางกลบักนั กรณีท่ี 

ปตท.ซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าของปีสัญญาใดๆ ปตท.จะสามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนท่ีเกินกว่า CDC ตามสัญญา (Carry-Forward) ไปหกัลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาต่อๆ 

ไปไดใ้นปริมาณไม่เกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 แลว้แต่สัญญา ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าในปีสัญญาดงักล่าว โดยสิทธิ

ดงักล่าวในปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นๆ จะส้ินสุดภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากปีท่ีเกิดก๊าซ Carry-Forward  

ในกรณีท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท.ไดค้รบตามปริมาณท่ี ปตท.เรียกรับจากผูข้าย

ก๊าซธรรมชาติในแต่ละวนั (Shortfall) ปตท.จะชาํระค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง โดยมีสิทธิไดรั้บส่วนลด

ร้อยละ 25 สาํหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา ทั้งน้ี เม่ือส้ิน

ปีสัญญา ปตท.สามารถนาํปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีผูข้ายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายปีของ ปตท. 

ได ้

สาํหรับการรับก๊าซฯ จากแหล่งยาดานาและเยตากุน เน่ืองจากเกิดความล่าชา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรี ทาํให้

โรงไฟฟ้าราชบุรีไม่สามารถรับซ้ือก๊าซธรรมชาติไดใ้นปี 2541 และการลงนามในสัญญา Ratchaburi Master Gas Sales Agreement 

กบั กฟผ.ล่าชา้ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2543 ประกอบกบัความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีลดลงเน่ืองจากเกิดความตกตํ่าทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งความล่าชา้ในการก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซราชบุรี-วงันอ้ย ส่งผลให้ ปตท.ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ยาดานาและแหล่งเยตากุนตามเง่ือนไขแบบ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแตปี่ 2541 จนถึงปี 2544 เป็นจาํนวนเงินรวม 36,265.8 ลา้น

บาท ทั้งน้ี มติคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2543 กาํหนดให้จดัสรรภาระค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ Take or Pay ให้หน่วยงาน

ต่างๆร่วมรับผดิชอบ โดย ปตท.รับภาระร้อยละ 11.4 กฟผ.รับภาระร้อยละ 12.8 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75.8 ลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซ

ธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ อยา่งไรก็ตาม ระหว่างปี 2544 – 2547 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนได้

เกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลให้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 7,989 ลา้น

บาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 28,276.8 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2547 
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สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 

Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ามนัเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของ

สหรัฐอเมริกาสาํหรับธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนั

ไปในแต่ละสัญญา กล่าวคือ ทุก 12 เดือน 6 เดือน 3 เดือน หรือ 1 เดือน แลว้แต่สัญญา ราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติน้ีจะส่งผา่น 

(Pass through) ไปให้กบัลูกคา้ในกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัตามสูตรราคาในสัญญา

ขายก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ความเส่ียงของ ปตท.จากการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีขอ้กาํหนดเร่ืองเหตุสุดวิสัยซ่ึงเป็นกรณีท่ี ปตท. หรือผูข้ายก๊าซธรรมชาติสามารถยก

เป็นเหตใุนการท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาได ้ ซ่ึงเหตุสุดวิสัยท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าวหมายรวมถึงเหตุการณ์ใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได ้ นอกจากน้ี สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติบางฉบบัไดก้าํหนดให้กรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถรับ

ซ้ือก๊าซธรรมชาติไดอ้นัเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกบัลูกคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตใุห้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจาก ปตท.ได ้ ซ่ึงในการน้ี ปตท.จะอา้งเหตุสุดวิสัยดงักล่าวไดต้อ่เม่ือ ปตท.จะตอ้งลดปริมาณรับก๊าซธรรมชาติจากผูข้าย

ก๊าซธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งทุกรายลงตามสัดส่วนการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะส้ินสุดลงเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงดงัต่อไปน้ี (1) ส้ินสุดระยะเวลาตามท่ีกาํหนดใน

สัญญา หรือ (2) เม่ือระยะเวลาตามสัมปทานส้ินสุดลง (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ) หรือ (3) เม่ือปริมาณสาํรอง

ก๊าซธรรมชาติในแหล่งดงักล่าวหมดลง  

 

3.1.2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

เม่ือผูข้ายก๊าซธรรมชาติไดส่้งมอบก๊าซธรรมชาติให้กบั ปตท. ท่ีจุดส่งมอบแลว้ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกส่งไปยงั

ลูกคา้ต่างๆ โดยผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทั้งน้ี การดาํเนินงาน และการบาํรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ    

จะอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบนั ณ 31 ธนัวาคม 2547 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 

2,400 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 1,031 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติในทะเล ความยาวประมาณ 1,369 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ/Distribution Pipeline อีก

ประมาณ 327 กิโลเมตร) โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพเมียนมาร์ ท่ีชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ และลูกคา้อุตสาหกรรม ภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ยงัประกอบดว้ย หน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซ

ธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ (Common Header) ซ่ึงเป็นกระบวนการเพ่ือควบคุมคุณภาพ

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในอ่าวไทยให้มีค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียวและมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 เป็นดงัน้ี 

 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 

ความยาวรวม 

 

ขนาดท่อ 

ความสามารถสูงสุดในการส่ง

ก๊าซธรรมชาติ/1 

 

ปีท่ีเร่ิม 

 

รายละเอียด 

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

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 840 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอราวณั (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอราวณั 

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,100 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  
(ท่อสายประธาน) 

104 28 500 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงัโรง 
ไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้
(ท่อสายประธาน) 

57 28 n.a. /2 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ จงัหวดั
สมุทรปราการ 

บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 280 2524 เป็นระบบท่อจากอาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ไปยงัโรงปูนซิเมนตข์อง บมจ. ปูนซีเมนต์
ไทย ท่ีอาํเภอท่าหลวง จงัหวดัสระบุรี 

แหล่งนํ้าพอง-โรงไฟฟ้านํ้าพอง 3.5 16 140 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งนํ้าพอง ไปยงัโรงไฟฟ้านํ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง 
(ท่อคู่ขนาน) 

105 28 600 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไปยงั
โรงไฟฟ้าบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

บางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคู่ขนาน) 101 36 860 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดนับางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ไปยงัโรงไฟฟ้า 
วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแตนไทยและสหภาพ 
เมียนมาร์-โรงไฟฟ้าราชบุรี 

238 42 1,100 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติชายแดนไทยและสหภาพเมยีนมาร์ ท่ีบา้นอีต่อง 
จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อนาํก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานาและเยตากุน ไปยงัโรงไฟฟ้าราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี 

ราชบุรี-วงันอ้ย 154 30 330 2543 เป็นระบบท่อท่ีเช่ือมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณสถานีวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติราชบุรี
เขา้กบัระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบางปะกง-โรงไฟฟ้าวงันอ้ย (ท่อคูข่นาน) ท่ีสถานี 
วดัปริมาณก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย 

/1 ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นความสามารถเฉพาะของท่อแต่ละเส้นเท่าน้ัน และขึน้อยุ่กับองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ                                                                                                                                                                ต 

/2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได้ เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติท้ังไปและย้อนกลับ (Reverse Flow)
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3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

นอกจาก ปตท.จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท.ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมี 

ผลพลอยไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆได ้ทั้งน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ วตัถุประสงคใ์นการนาํไปใช ้

ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ามนัเพื่อผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งส้ิน 4 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุด 1,180 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 และ 3 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้ 350 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และ 350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 

4 ตั้งอยูท่ี่อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้ 230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี สาํหรับ

งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 และ 3 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 107.67 ร้อยละ 111.39 และร้อยละ 110.29 ตามลาํดบั ซ่ึงเกินกว่าความสามารถสูงสุดท่ีไดอ้อกแบบไว ้สาํหรับโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 61.60 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของ

โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจบุนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ี

ได ้ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ้

สัดส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2545-2547  เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 491,403 536,688 555,716 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 251,481 269,408 253,088 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,405,210 1,469,890 1,522,282  

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 263,143 249,305 240,720 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)6  

สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2545–2547  เป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 491,413 532,671 546,762 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 177,887 206,382 206,802 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /2 (ตนั) 1,475,410 1,738,407 1,777,645  

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1 (ตนั) 413,670 418,470 418,477 



   บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ 37 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  
/2 รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 202,659ตันในปี 2546 และ  201,046 ตันในปี 2547 เพ่ือนาํมาขายต่อ 

 ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาท่ีตกลงกบัลูกคา้เป็น

รายๆ ไป โดยจะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีในตลาดโลก ส่วนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และก๊าซโซลีน

ธรรมชาติ ซ่ึงจดัจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. จะอิงกบัราคาตลาดโลก 

3.1.4 การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

ปตท. จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า ไดแ้ก่ กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิต ไฟฟ้า

รายเลก็และจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมโดยตรงผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) และ

ท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย ณ 31 ธนัวาคม 2547 จาํนวนลูกคา้อุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 200 ราย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส่์วนหน่ึงจากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 

ในช่วงปี 2545-2547 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

กลุ่มลูกคา้ 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

 ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั ร้อยละ ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั ร้อยละ ลา้น ล.บ.ฟุต/วนั ร้อยละ 

1. กฟผ. 1,074 43.1 990 37.3 994 35.7 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 486 19.5 662 24.9 729 26.2 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก 375 15.0 401 15.1 418 15.0 

4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 198 7.9 217 8.2 251 9.0 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 361 14.5 385 14.5 390 14.0 

รวม 2,494 100.0 2,655 100.0 2,782 100.0 

ท่ีมา : ปตท. 

หมายเหต ุ : ปริมาณก๊าซธรรมชาติคาํนวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียู ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต  และคาํนวณโดยใช้จาํนวนวันตามปีปฏิทิน 
/1 รวมก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด 
/2 ก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีถูกแยกเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติซ่ึงได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ

หุงต้ม และก๊าซโซลีนธรรมชาติ เพ่ือจาํหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป และผลิตภัณฑ์ส่วนหน่ึงจะจาํหน่ายผ่านหน่วยธุรกิจนํา้มันของ ปตท. โดยรวมปริมาณก๊าซ

โซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจุดกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) จาํนวน  19.0  20.6  และ 22.2 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในปี 2545-

2547  ตามลาํดับ 

โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา

เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
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สาํหรับค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายและความเส่ียงใน 

การดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอตัราแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซ

ธรรมชาติ ปัจจุบนั ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบั  

ร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีคา่ตอบแทนท่ีคดิจาก 

กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 2.15 บาท/ลา้นบีทีย ู ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติใน

ปริมาณท่ีตํ่ากว่าลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคดิค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือ

ก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/แปลงสัมปทานต่างๆ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคดิจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู

(2)  อตัราค่าผา่นท่อ 

อตัราค่าผา่นท่อประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทนุคงท่ี (“Demand Charge”) ซ่ึง

คาํนวณจากตน้ทนุการลงทุนและค่าใชจ้่ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดให้มีอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วน

ทุนของผูถื้อหุน้ (Internal Rate of Return on Equity) สาํหรับระบบท่อปัจจบุนัเท่ากบัร้อยละ 18 และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ 

ค่าบริการส่วนของตน้ทนุผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการใหบ้ริการผนัแปร (Variable Cost) 

ของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าผา่นท่อสาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้แต่ละรายนั้นขึ้นอยูก่บัพ้ืนท่ี 

การใชก๊้าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• โซน 1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 

• โซน 2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 

• โซน 3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 อตัราคา่ผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 

หน่วย : บาท/ลา้นบีทียู 

โซน ระบบท่อ อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ 

Demand Charge 

1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 7.9365 

2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 14.2177 

3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ซ่ึงรับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. จะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงตอ้งรับภาระค่า

ผา่นท่อเท่ากบัผลรวมของอตัราสาํหรับพ้ืนท่ีโซน 1 และอตัราสาํหรับพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงปัจจบุนั อตัราค่าผา่นท่อในส่วน

ของ Demand Charge สาํหรับลูกคา้ในเขตพ้ืนท่ีโซน 3 เท่ากบั 19.4029 บาทต่อลา้นบีทีย ู

ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระจะตอ้งชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge 

ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากว่าปริมาณดงักล่าว 

ก็ตาม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็จะชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี 

ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราค่าผา่นท่อ

เป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดยสามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผา่นท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการ
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เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดรั้บอนุมติั 

นอกจากน้ี ในทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index 

Adjustment) อีกดว้ย ในปี 2547 อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.3418 บาทต่อลา้น

บีทีย ูโดยมีผลตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2546 

สาํหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซ

ธรรมชาติท่ีใชจ้ริงในแต่ละเดือน และค่าใชท้่อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ 

(Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดให้แขง่ขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา   

 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ของทนุท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด

ของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ  ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการ           

ให้สัมปทานของประเทศ นั้นๆ  เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Product Sharing Agreement/Contract หรือ 

Services Agreement โดยปัจจบุนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม 

อินโดนีเซีย โอมาน และอลัจีเรีย ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม พ.ศ. 

2514  ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมติัสัมปทาน (Concession)  การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลาผลิต

ปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบตา่งๆ  ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  โดย

ผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยูใ่นรูป ค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 

3.1.5.1  การลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ  จาํนวน 

27 สัมปทาน โดยเป็นโครงการทั้งหมด 24 โครงการ  แสดงตามสิทธิถือครองตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี 

 

โครงการของ ปตท.สผ. สัดส่วนการร่วมทุน 

1. โครงการ S1 ร้อยละ 25  

2. โครงการ E5 ร้อยละ 20 

3. โครงการ UNOCAL III  ร้อยละ 5 

4. โครงการบงกช (แปลง B15, B16, B17) ร้อยละ 44.4445  

5. โครงการไพลิน ร้อยละ 45 

6. โครงการอาทิตย ์ ร้อยละ 80 

7 โครงการภูฮ่อม (แปลง E5 North)  ร้อยละ 20 

โครงการของ ปตท.สผ. อ.  

8. โครงการ PTTEP1 ร้อยละ 100 

9. โครงการยาดานา  ร้อยละ 25.5 
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10. โครงการเยตากุน ร้อยละ 19.3178 

11. โครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียวไทย-มาเลเซีย (แปลง B-17 & B-17-01) ร้อยละ 50 

12. โครงการบงกช (แปลง B13/38)(1)  ร้อยละ 44.4445 

13. โครงการ L22/43 ร้อยละ 100 

14. โครงการ G4/43 ร้อยละ 15 

15. โครงการพม่า M7 & M9 ร้อยละ 100 

16. โครงการพม่า M3 & M4 ร้อยละ 100 

17. โครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียวไทย-กมัพูชา (แปลง G9/43) ร้อยละ 100 

โครงการของ PTTEP KV  

18. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ร้อยละ 8.5 

โครงการของ PTTEP SV  

19. โครงการเวียดนาม 52/97 ร้อยละ 7 

โครงการของ PTTEP  HV 

20. โครงการเวียดนาม 9-2 ร้อยละ 25 

โครงการของ PTTEP  HL 

21. โครงการเวียดนาม 16-1 ร้อยละ 28.5 

โครงการของ PTTEP  ME 

22. โครงการโอมาน 44 ร้อยละ 100 

โครงการของ PTTEP AG 

 23. โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b ร้อยละ 35 

โครงการของ PTTEPT 

24. โครงการ L53/43 & L54/43   ร้อยละ 100 

  โครงการของ PTTEPS  

25. โครงการภูฮ่อม (แปลง EU-1)(2) ร้อยละ 20 

26. โครงการ S1(3) ร้อยละ 75 

27. โครงการนางนวล (แปลง B6/27) ร้อยละ 100 

  

 หมายเหตุ  :  (1)  นับเป็นโครงการบงกช  แต่ด้วยการถือครองสิทธิสัมปทานเป็นคนละบริษัทกัน  จึงแยกสินทรัพย์ออกจากกัน 

   (2)  นับเป็นโครงการภูฮ่อม แต่ด้วยการถือครองสิทธิสัมปทานเป็นคนละบริษัทกัน จึงแยกสินทรัพย์ออกจากกัน 

   (3)  นับเป็นโครงการ S1 แต่ด้วยการถือครองสิทธิสัมปทานเป็นคนละบริษัทกัน จึงแยกสินทรัพย์ออกจากกัน 

- ปตท.สผ.อ. หมายถึง  บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด 

- PTTEP KV หมายถึง  บริษัท พีทีทีอีพี คิมลอง เวียดนาม จาํกัด 

- PTTEP SV หมายถึง  บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์ เวียดนาม จาํกัด 

- PTTEP HV  หมายถึง  บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู  จาํกัด 

- PTTEP HL หมายถึง  บริษัท พีทีทีอีพี ฮองลอง จาํกัด 

- PTTEP ME  หมายถึง  บริษัท พีทีทีอีพี  มิดเดิล้อีส จาํกัด 
-     PTTEP AG หมายถึง บริษัท พีทีทีอีพี แอลจีเรีย จาํกัด 

-     PTTEPT หมายถึง บริษัท ปตท.สผ. (ประเทศไทย) จาํกัด 
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-    PTTEPS หมายถึง บริษัท ปตท.สผ.สยาม  จาํกัด 

การลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยเป็นการร่วมลงทุนกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาํจาํนวน 15 

โครงการ และเป็นการลงทุนโดย ปตท.สผ. แต่เพียงผูเ้ดียวอีก 9 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ S1   โครงการ PTTEP 1     โครงการ 

L22/43  โครงการพม่า M7 & M9  โครงการพม่า M3 & M4  โครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียวไทย-กมัพูชา (แปลง G9/43) โครงการโอมาน 

44  โครงการ L53/43 & L54/43  และโครงการนางนวล (แปลง B6/27) ในโครงการลงทุนทั้งหมด ปตท.สผ.  เป็นผูด้าํเนินการ 

(Operator) 10 โครงการ คือ โครงการบงกช  โครงการ S1  โครงการอาทิตย ์ โครงการ PTTEP1  โครงการนางนวล (แปลง B6/27)  

โครงการ L22/43  โครงการ L53/43 & L54/43  โครงการพม่า  M7 & M9  โครงการพม่า M3 & M4 และโครงการโอมาน 44 

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

ถือหุ้นหลกัในบริษทั PT. Medco Energi Internasional Tbk. (Medco)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  New Links มีสัดส่วนการถือหุ้นใน 

Medco ร้อยละ 85.51  ดงันั้น ปตท.สผ. จึงเป็นเจา้ของ Medco ทางออ้ม ร้อยละ 34.20 และในปี 2547 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย ไดรั้บ

เงินปันผลจาก  New Links เป็นจาํนวน 246 ลา้นบาท  อน่ึง เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2548 ปตท.สผ.  ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายหุ้นทั้งหมด

ของบริษทั New Links แบบมีเง่ือนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กบับริษทั Encore Int’I Limited (Encore) ซ่ึงเป็นผูถื้อ

หุ้นเดิมและไดใ้ชสิ้ทธิ Pre –emptive Right  ในการซ้ือหุ้นดงักล่าว  นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมทุนร้อยละ 26 ในบริษทั ไทยออยล์

เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นธุรกิจไฟฟ้าดว้ย และในปี 2547 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย ไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั 

เป็นจาํนวน 73 ลา้นบาท  รวมทั้ง ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทุนร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือ

ดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซยาดานา   ร่วมลงทุนร้อยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดาํเนิน

โครงการท่อขนส่งก๊าซเยตากุน  และร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

(Energy Complex Company Limited)     เพ่ือดาํเนินโครงการเอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์  

3.1.5.2  ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึงปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้         โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมิน  ทุกรอบปี

โดยนกัธรณีวิทยา และวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน  โดยปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่ง

ปิโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงันั้น ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ี จึงไม่รวมปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ท่ี

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

เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชย ์  และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นเม่ือ 

ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นสามารถนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงาน  และสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เป็นอยู ่  ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้น

การประเมินปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น แต่การประเมินปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกว่าเน่ืองจากจะปรับ

ปริมาณสาํรองส่วนเพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขายปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้   รวมทุกโครงการของ 

ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

ส่วนแบ่งท่ีถือหุน้ใน Medco /1 

519 

249 

58 

614 

268 

55 

645 

254 

64 

Total Worldwide 826 937 963 

 

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

       ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 และหกัผลผลิตในปี 2547 ออกไป 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. รวมส่วนแบ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นใน Medco คดิเป็นก๊าซธรรมชาติร้อยละ 

81.8 หรือ 5,176 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  และคิดเป็นนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทร้อยละ 18.2 หรือ 175 ลา้นบาร์เรล 

3.1.5.3  ผลการดาํเนินงาน 

(1)  การผลิต 

 โครงการท่ี ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยร่วมลงทุนดงักล่าว  เป็นโครงการท่ีมีการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้  

           8 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการบงกช โครงการไพลิน โครงการ S1 โครงการ E5 โครงการ UNOCAL III  

 โครงการ PTTEP1 โครงการยาดานา และ โครงการเยตากุน  โดยมีอตัราการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการในปี 2547  

 คิดเป็น 56 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ หรือประมาณ 154,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั  เพ่ิมขึ้นจาก 

 ปีท่ีแลว้ประมาณ 34,000  บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิต 

 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมการผลิตในโครงการบงกช ยาดานา และเยตากุน และการเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน 

 โครงการ S1  โดยมีปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการ ไม่รวมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมจากโครงการ Medco 

 ในช่วงปี 2545-47  เป็นดงัน้ี  

หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลิต ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รวมทุกโครงการ 110,000 120,000 154,000 

           (2)  การจดัจาํหน่าย 

 ผลิตภณัฑท่ี์ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  ทาํการผลิตเพ่ือจาํหน่ายมี 4 ชนิด คือ นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย      

คิดเป็นร้อยละ 95.63 ของผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ ปตท.สผ. ในรอบปี 2547 (ยกเวน้ก๊าซธรรมชาติจากโครงการ S1 ซ่ึง 

ปตท.สผ. จาํหน่ายให้กบั กฟผ.)  สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว 

กบั ปตท.สผ. อายสัุญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกาํหนดปริมาณซ้ือขายขั้นตํ่าเป็นรายปี  ส่วนการซ้ือขายนํ้ามนัดิบและ      

คอนเดนเสท จะอิงราคานํ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบันํ้ามนัดิบท่ีผลิตได ้ เพ่ือให้สามารถสะทอ้น
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มูลค่าของผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด  โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. 

เช่นเดียวกนั 

 สาํหรับปี 2547  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย  มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมทั้ง 4 ชนิดเฉล่ีย 134,070  บาร์เรลต่อวนั  

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25  โดยการจาํหน่ายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากการขายนํ้ามนัดิบในโครงการ S1 ตามสัดส่วน

ท่ีซ้ือเพ่ิมขึ้น การขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช และการขายก๊าซธรรมชาติโครงการเยตากุน

และโครงการไพลิน ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ย ไม่รวมการจาํหน่าย

ปิโตรเลียมจากโครงการ Medco ในช่วงปี 2545-2547 เป็นดงัน้ี 
 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัตอ่วนั) 

คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 

6.2 

536.0 

74.6 

13.0 

6.2 

555.0 

69.1 

14.7 

18.7 

614.0 

273.0 

15.8 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์

(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 

101,736.0 107,299.0 134,070.0 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 

(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเทา่นํ้ามนัดิบ) 

18.59 20.62 23.38 

 (3)  การบริหาร 

       ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพ่ือใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนด

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ.  ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในปี 2547 คณะกรรมการ 

ปตท.สผ. ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน  เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 8 คน นอกจากน้ี 

ผูบ้ริหารของ ปตท. ไดรั้บคดัเลือกตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาให้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.สผ. ดว้ย 

 (4)  การเงิน 

       ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในช่วงปี 2545-2547  เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ้า่ยรวม (รวมภาษี) 

กาํไร (ขาดทุน) 

31,774 

19,720 

12,054 

37,014 

24,986 

12,028 

48,417 

32,551 

15,866 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

84,393 

45,938 

38,455 

92,576 

46,902 

45,674 

111,945 

54,846 

57,099 
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 (5)  ผลดา้นปฏิบติัการ 

ในรอบปี 2547 ปตท.สผ. สามารถดาํเนินงานตามแผนใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีการขยายการ

ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท.  และ   แผนธุรกิจ

ของ ปตท.สผ. โดยมีการดาํเนินการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- วนัท่ี 23 มกราคม 2547 ลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตยก์บั 

ปตท. ซ่ึงนบัว่าเป็นความสาํเร็จท่ีสาํคญัในการขยายฐานการผลิต เพ่ือลดสัดส่วนในการนาํเขา้ปิโตรเลียมและ

สร้างความมัน่คงในการจดัหาพลงังานในระยะยาวของประเทศ และเป็นจุดเร่ิมตน้ให้โครงการอาทิตย ์สามารถ

เขา้สู่ระยะพฒันาและผลิตไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  โดยโครงการอาทิตยป์ระสบผลสาํเร็จ ในการเจาะหลุมประเมินและ

หลุมสาํรวจตามแผน 

- สามารถตกลงสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ในเบ้ืองตน้ของโครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียว ไทย-มาเลเซียจากแปลง 

B17 กบั ปตท.  เพ่ือเร่ิมทาํการพฒันาและผลิตก๊าซธรรมชาติ  โดยขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการขออนุมติัจากรัฐบาล

ไทยและมาเลเซีย เพ่ือลงนามในสัญญาดงักล่าวอยา่งเป็นทางการในปี 2548 ซ่ึงนบัว่าเป็น ปัจจยัหลกัสาํคญัใน

การท่ีจะผลกัดนัให้โครงการสามารถเร่ิมทาํการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

- ไดเ้ร่งดาํเนินการพฒันาแหล่งนํ้ามนันางนวลในโครงการนางนวล (แปลง B6/27) ใหเ้ร็วท่ีสุดเพ่ือท่ีจะไดรั้บ

ประโยชนจ์ากราคานํ้ามนัดิบท่ีอยูใ่นระดบัท่ีสูงในขณะน้ี  โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้น    

ไตรมาสแรกของปี 2548 

- ไดเ้ร่ิมเจาะหลุมสาํรวจหลุมแรกในแหล่ง Shams ในโครงการโอมาน 44 ซ่ึงเป็นโครงการแรกในต่างประเทศท่ี 

ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการเองทั้งหมด  ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการสรุปสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับแหล่ง 

Shams ซ่ึงคาดว่าจะสามารถลงนามไดภ้ายในไตรมาสแรกปี 2548 

- ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในโครงการ G4/43 ในอ่าวไทย โดยถือสัดส่วนร้อยละ 15 ซ่ึงประสบผลสาํเร็จ ในการพิสูจน์

ศกัยภาพปิโตรเลียมจากผลของการเจาะหลุมสาํรวจ 2 หลุมแรก ซ่ึงพบชั้นหินกกัเก็บนํ้ามนัและ  ก๊าซธรรมชาติ 

- วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2547 ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเ้ขา้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20      ใน

แปลงสาํรวจ EU-1  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสาํรวจก๊าซธรรมชาติ “ภูฮ่อม” การสํารวจขั้นตน้  ประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งสูง ทาํให้คาดการณ์ไดว่้าโครงการภูฮ่อมจะเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบก    ท่ีสาํคญัของ

ไทยแหล่งต่อไป 

- ไดรั้บการอนุมติัสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมให้เป็นผูรั้บสิทธ์ิทั้งหมดและเป็นผูด้าํเนินการในแปลงสัมปทานบน

บก หมายเลข L53/43 และ L54/43 โดยทั้งสองแปลงมีศกัยภาพเป็นนํ้ามนัดิบ และมีพ้ืนท่ีอยูใ่นจงัหวดั

สุพรรณบุรี จึงก่อใหเ้กิด Synergy กบัโครงการ PTTEP1 ซ่ึงไดผ้ลิตปิโตรเลียมอยูใ่นปัจจุบนั 

- ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของบริษทัไทยเชลล ์ในแปลงสัมปทาน S1 และรับโอนสิทธ์ิทั้งหมดในแปลง L22/43 และ 

B6/27 ทาํให้ ปตท.สผ. เป็นผูด้าํเนินการทั้ง 3 แปลง ทาํให้เกิดรายไดจ้ากการขายปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นในทนัที 

และเป็นการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตนํ้ามนัดิบ และปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. อีกดว้ย 

- วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 ไดล้งนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) กบัองคก์ร

ร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) เพ่ือรับสิทธิในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม

ในแปลง B-17-01  โดย ปตท.สผ. เขา้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50  พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ี  ท่ีมีศกัยภาพทาง

ปิโตรเลียมสูง  จึงเป็นการเสริมศกัยภาพของโครงการสาํรวจปิโตรเลียมในอ่าวไทยและพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-

มาเลเซีย 
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- วนัท่ี 29 มกราคม 2547 ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) กบักระทรวงปิโตรเลียม สาธารณรัฐอิสลาม

อิหร่าน โดยครอบคลุมถึงความร่วมมือในการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศอิหร่านนบัเป็นการขยาย

โอกาสการลงทุนในประเทศท่ีมีศกัยภาพทางปิโตรเลียมสูง  นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัไดย่ื้นประมูลเพ่ือสาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียมตามประกาศเชิญชวนของประเทศอิหร่านอีกดว้ย 

- วนัท่ี 7 สิงหาคม 2547 ไดล้งนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) โดยเป็นผูด้าํเนินการ 

(Operator) และถือสัดส่วนทั้งหมดในโครงการพม่า M3 & M4 ซ่ึงตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ     การเขา้ร่วมลงทุน

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ ปตท./ปตท.สผ. ท่ีตอ้งการจะขยายฐานการลงทนุ ไปต่างประเทศ เพ่ือเพิ่ม

สัดส่วนปริมาณสาํรองปิโตรเลียม และรองรับความตอ้งการพลงังานของประเทศ 

3.1.5.4  แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีนโยบายให้ ปตท.สผ. ให้ความสาํคญัต่อการลงทนุในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั  เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการและความมัน่คงดา้นพลงังานภายในประเทศ  โดยมุ่งพฒันาโครงการในประเทศไทย  และขยายการลงทุนในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิค  อาทิ ในพ้ืนท่ีทบัซอ้นระหว่างประเทศไทยและกมัพูชา  สหภาพพม่า  อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกนัพิจารณาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคตะวนัออกกลาง อาฟริกา กลุ่มประเทศเครือรัฐ   เอกราช  ซ่ึงมีศกัยภาพ

ปิโตรเลียมสูงและประเทศไทยตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้จากภูมิภาคน้ี  โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจาก ความตอ้งการของ 

ตลาด เงินลงทุน ผลตอบแทน  โครงการท่ีมีความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีบริษทัร่วมทุนในโครงการท่ีดี  และอยูใ่นประเทศท่ีมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ปตท. มีนโยบายให้ ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองในต่างประเทศ เพ่ือแสวงหาโอกาสการลงทุน

ในธุรกิจท่ีให้ผลลพัธ์เชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั Value Chain  ของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.   หากมีโอกาสท่ี

เหมาะสม ปตท. จะพิจารณาให้ ปตท. หรือ ปตท.สผ. เขา้ไปลงทนุขยาย Value Chain ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั

กลุ่ม ปตท. โดยรวม  

 สาํหรับในระยะส้ัน ปตท.สผ. มีแผนท่ีจะพฒันาและผลิตก๊าซธรรมชาติสาํหรับโครงการอาทิตยแ์ละโครงการโอมาน 44 

และมีแผนทาํการสาํรวจในโครงการพม่า M7 & M9 และ M3 & M4  โดย ปตท.สผ. ไดมี้การเตรียมความพร้อมอยา่งดีเพ่ือให้การ

ดาํเนินการพฒันาโครงการดงักล่าวให้บรรลุผลสาํเร็จตามแผนท่ีกาํหนดไว ้  โดยมุ่งให้เกิดการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกๆ 

ดา้น 

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

3.1.6.1 บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศ    

เบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2539 เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบ

ท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 58 

ของทนุชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซ 

ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชท้่อเหลก็ และท่อ High Density Polyethylene  (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซ
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ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. 

เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

 (1)  การจดัหา 

  ปตท.  เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี  อายสัุญญา 10 ปี  และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซ

ธรรมชาติ อตัราค่าผา่นท่อ และคา่ตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 (2)  การจดัจาํหน่าย 

 ในปี 2547 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติเป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 6 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางป ู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบัลูกคา้มีอายสัุญญา 5-7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดให้สามารถแข่งขนัได้

กบัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนัเตา หรือก๊าซหุงตม้  ผลการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั ในช่วงปี 2545-2547 เป็นดงัน้ี 

การจดัจาํหน่าย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 21.9 23.4 27.4 

จาํนวนลูกคา้ (ราย) 66 80 91 

บริษทั  ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  มีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2548 เฉล่ียวนัละ  28 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ต  และในอนาคตมีแผนการขยายระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ิมอีก 2 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

และนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

นอกจากน้ี บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ไดเ้พ่ิมช่องทางการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  โดยการร่วมทุน

สัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั (AMATA NGD) เพ่ือดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี  ในปี 2547 บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีลูกคา้รับก๊าซธรรมชาติแลว้จาํนวน 28 ราย มีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียวนัละ 2.0 ลา้นลูกบาศก์

ฟุต และมีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2548 เฉล่ียวนัละ  4.0 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 13 คน  ปตท.เป็นผู ้

แต่งตั้งจาํนวน 7 คน  รวมประธานกรรมการ  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ซ่ึงรวมตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป 

 (4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  ในช่วงปี 2545-2547 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 
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งบรวม ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม 1,442 1,743 2,174 

ค่าใชจ้่ายรวม 1,211 1,366 1,610 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 231 377 564 

สินทรัพยร์วม 1,170 1,301 1,490 

หน้ีสินรวม 403 365 328 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 767 936 1,162 

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

ปตท. และ Petronas บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั ขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ขึ้นในประเทศมาเลเซีย 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดยบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั จะดาํเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อจากพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศ

ไทย และส่งไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย  รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ก๊าซหุงตม้) ทางท่อจากจงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. จะดาํเนิน

ธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางทอ่จากชายแดนไทย-มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ในประเทศ

มาเลเซีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั มีทนุชาํระแลว้ 8,480 ลา้นบาท และบริษทั 

Trans Thai-Malaysia(Malaysia) Sdn.Bhd. มีทุนชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

 (1) ลกัษณะของโครงการ แบง่เป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี  1 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 

1,020 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต   

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 36 น้ิว จากอาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไปยงัชายแดน

ไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางต่อไปเช่ือมเขา้กบัระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 750 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

ให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้นฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวปี

ละ 166,800 ตนั  และก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 43,000 ตนั  

- วางท่อส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 8 น้ิว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ขนานไปกบั

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ท่ีอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 89 

กิโลเมตร และวางท่อต่อไปถึงเมือง Prai ในรัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย รวมเป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มี

ความสามารถในการส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวนัละ 1,166 ตนั 
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ระยะท่ี  2 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง เอ 18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เป็นระยะทาง 53 กิโลเมตร  โดยจะมีการนาํท่อก๊าซจากการผลิตในแปลงปี 17 มาเช่ือมในภายหลงั  โดย 

มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 โดยคาดว่าจะเร่ิมทาํการส่งก๊าซ

ธรรมชาติไดป้ระมาณปี 2551 

- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 2 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

โดยตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 เพ่ือขยายการให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้น

ฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา 

 (2) ความกา้วหนา้ 

 - งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกเสร็จเรียบร้อยแลว้  โดยก๊าซไดถู้กส่งไปยงัลูกคา้ของ 

Petronas ในประเทศมาเลเซียแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2548  ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรียมการรับมอบ

งานก่อสร้างจากผูรั้บเหมาก่อสร้าง  โดยจะมีการรับประกนัผลงานต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 - งานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  มีความกา้วหนา้ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้  โดยมีกาํหนดทาํการ 

Commissioning หน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ประมาณไตรมาส 3 ปี  2548  และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ประมาณปลายปี 2548 

  (3) การบริการ 

  บริษทัจะใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่

ลูกคา้ของบริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  โดยมีสัญญาให้บริการ 

(Service Agreement) ระหว่างกนั ขณะน้ีบริษทัไดใ้หบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว้ โดยเป็นการ

ส่งตรงไปยงัประเทศมาเลเซียยงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการบาํบดัใด ๆ  ทั้งน้ีจะตอ้งรอให้การก่อสร้างหน่วยแยกก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซคแ์ลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2548 และจะให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ทางท่อประมาณตน้ปี 2549 

  (4) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. 

Bhd.  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน  ปตท. เป็นผูแ้ตง่ตั้ง จาํนวน 3 คน  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้

ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั  ปัจจุบนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริษทั โดยต่างฝ่ายจะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี   

  (5) การจดัหาเงินกู ้

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2547  ไดอ้นุมติัหลกัการให้ ปตท. ให้การสนบัสนุน

เช่นเดียวกบั Petronas ในการจดัหาเงินกูจ้าํนวนประมาณ 524.3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ของบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

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

Finance  เน่ืองจากทั้งสองบริษทัมีผูถื้อหุ้นท่ีมีสถานะการเงินท่ีแขง็แรง  เป็นท่ีเช่ือถือของสถาบนัการเงิน จึงสามารถ

จดัหาเงินกูท่ี้มีตน้ทุนทางการเงินตํ่าและมีอายเุงินกูย้าว 20 ปี  โดยมีเง่ือนไขกาํหนดใหผู้ถื้อหุ้นจะตอ้งใหค้วาม
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ช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ทั้งสองบริษทัในรูปเงินกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Loan) ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในกรณีท่ีทั้ง

สองบริษทัไม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียใหต้ามกาํหนด โดยให้ดอกเบ้ียในอตัราท่ีตกลงกนั  ซ่ึงทั้ง ปตท. และ 

Petronas พิจารณาแลว้ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าว  เน่ืองจากผูถื้อหุน้ ทั้งสองเป็นลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการเอง และไดมี้การกาํหนด

โครงสร้างค่าบริการท่ีจะมีผลทาํให้บริษทัมีผลการดาํเนินงานท่ีดีมีความ สามารถในการจ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ีย

เงินกูไ้ดต้ลอดอายสัุญญาเงินกู ้ รวมทั้งสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนในส่วนของ  ผูถื้อหุ้น (IRROE) ในอตัรา

ประมาณร้อยละ 12-15 

3.1.6.3 บริษัทผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง ปตท. กบั กฟผ. และ กฟน. 

จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ให้กบับริษทัท่าอากาศยานสากล

กรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.) และลูกคา้อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทั ผลิตไฟฟ้า

และนํ้าเยน็ จาํกดั มีทนุจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 574.3 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ 

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้า และนาํไอนํ้าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม ส่วนไอนํ้าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการผลิตนํ้าเยน็ (Chilled Water) เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็น

การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ 

(1) ลกัษณะของโครงการ 

 - บริษทั  ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  มีหน่วยผลิต Utilities ดงัน้ี 

• โรงไฟฟ้า Cogeneration มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าดว้ยระบบ Combine Cycle รวมประมาณ  

50 เมกกะวตัต ์(MW) 

• หน่วยผลิตนํ้าเยน็แบบ Stream Absorption Chiller (SAC) มีกาํลงัการผลิตนํ้าเยน็รวมประมาณ 

     23,240 Refrigerant Ton (RT)  

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้ – 

   ลาดกระบงั เขา้สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง 

      ก๊าซธรรมชาติสูงสุดวนัละ 25 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

 (2)  ความกา้วหนา้ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  ไดท้าํการขยายขนาดกาํลงัการผลิต Utilities และเพ่ิมหน่วยผลิตไอนํ้า 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีลูกคา้ใหม่ดว้ย ดงัน้ี 

                 Capacity Plant  เดิม  ใหม่ 

        โรงผลิตไฟฟ้า (MW)        50      50 

        หน่วยผลิตนํ้าเยน็ (RT)             16,800              23,240 

 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  ไดด้าํเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตนํ้าเยน็ 

รวมทั้งผูรั้บเหมาก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยมีความกา้วหนา้ ดงัน้ี 

- งานก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  มีความกา้วหนา้ในการดาํเนินการก่อสร้างใกลเ้คียงกบัแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

   และมีกาํหนดแลว้เสร็จประมาณไตรมาส 3 ปี 2548 
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- งานก่อสร้างหน่วยผลิตนํ้าเยน็  มีความกา้วหนา้ในการดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

   โดยมีกาํหนดแลว้เสร็จและส่งนํ้าเยน็ให้ระบบปรับอากาศของอาคารผูโ้ดยสารและอาคารเทียบเคร่ืองบิน 

   และอาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั  ประมาณไตรมาส 2 ปี 2548 

  - วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2547  งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาท่ีโรงผลิตไฟฟ้าก่อสร้างแลว้เสร็จและ 

   ส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้   

 (3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  มีอายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ย 

 - จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั บทม.  ซ่ึงจะมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระหว่างกนั  โดยมีกาํหนดจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั 

  บทม. ประมาณไตรมาส 3 ปี 2548 

- จาํหน่ายนํ้าเยน็ให้กบัอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานของ บทม. , อาคาร Catering บริษทั การบินไทย 

 จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั   

- จาํหน่ายไอนํ้าให้กบัอาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โรงแรม 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั   

โดยบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั มีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็และไอนํ้ากบับริษทั การบินไทย จาํกดั 

 (มหาชน) ท่ีปริมาณนํ้าเยน็ 6,600 RT และ ไอนํ้า 8.6 T/hr มีอายสัุญญา 20 ปี นอกจากน้ีบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

 จาํกดั มีแผนท่ีจะขยายตลาดเพ่ิมโดยจาํหน่ายนํ้าเยน็และไอนํ้าให้กบัอาคารอ่ืน ๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิดว้ย 

 (5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน  ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

จาํนวน 2 คน  รวมประธานกรรมการดว้ย นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดัดว้ย 

3.1.6.4  บริษัท พทีีที ยูทิลิตี้ จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547  มีมติอนุมติัให ้ ปตท. เขา้ร่วมทุนกบับริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (ATC) โดยผูร่้วมทนุไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTT UT)  ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือ

ดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) สาํหรับผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และไอนํ้าให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึง

บริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 

800 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 600 ลา้นบาท  โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

 (1)  ลกัษณะของโครงการ 

-   บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  ไดข้ยายขนาดโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมขึ้น 

และมีลูกคา้ใหม่ดว้ย  โดยเพ่ิมขนาดของโครงการเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 75 เมกกะวตัต ์(MW)  และโรงผลิต 

ไอนํ้าขนาด 327.5 ตนั/ชัว่โมง (T/hr)  และ Demineralization Plant  250 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง (M3/hr)  โดย 

จะก่อสร้างโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก จ.ระยอง 
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- จาํหน่าย Utilities ท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้กบัโรงงานผลิต Oxygen ของ บริษทั MIG Production Company 

Limited  (MIGP), Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG)  ของ TOC, โรงงานผลิต Cumene และ 

Phenol ของกลุ่ม ปตท. และโรงงานผลิต 

Ethylene Cracker และ Low Density Polyethylene (LDPE) ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกคา้

ใหม่ของบริษทั 

(2) ความกา้วหนา้ 

- คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2547  ไดมี้มติให้เพิ่มขนาดของโครงการจากเดิม 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีลูกคา้ใหม่ดว้ย ดงัน้ี 

             Capacity Plant    เดิม  ใหม่ 

   โรงงานผลิตไฟฟ้า (MW)     48   75 

   โรงงานผลิตไอนํ้า (T/hr)   115  327.5 

   โรงงาน Demineralization (M3/hr)    80  250 

- วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์การลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัเตรียม Master List สาํหรับรายการเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะนาํเขา้ 

- วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2547 ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโรงงานผลิตไฟฟ้า จาก

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  

- เดือนธนัวาคม 2547  ไดล้งนามสัญญาจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ อาทิ โรงผลิตไฟฟ้า Substation 

และ Demin Water Plant  ปัจจุบนั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  อยูร่ะหว่างการดาํเนินการจดัหาผูรั้บเหมา Power 

Distribution  โดยมีกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จ    ระยะท่ี 1 ประมาณไตรมาสแรกปี 2549 และระยะท่ี 2 ประมาณ

ไตรมาสแรก ปี 2550 

(3) การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 

 กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า โดยจะมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทีย ูมีอายสัุญญา  

 15 ปี และมีความตอ้งการใชน้ํ้าประมาณ 2.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตรตอ่ปี และไฟฟ้าสาํรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 ประมาณ 20-50 เมกกะวตัต ์

(4) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  จะมีการขยายโรงงานผลิต Utilities เป็นระยะ ๆ ตามความตอ้งการใช ้Utilities ของ

กลุ่มปิโตรเคมี ปตท. ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ดงัน้ี 

 

ปีเร่ิมดําเนินการ จําหน่ายให้ 

ระยะท่ี 1 2006 - โรงงานผลิต EO/EG ของ TOC  และโรงงาน Air Separation Plant ของ MIGP 

ระยะท่ี 2 2007 - โรงผลิต Cumene และ Phenol ของกลุ่ม ปตท. 

 2008 - โรงผลิต EO/EG หน่วยท่ี 2 ของ TOC 

- โรงผลิต ATC-2 และโรงผลิต Ethylene Cracker และ LDPE ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 
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(5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  9 คน  ปตท. เป็นผูแ้ตง่ตั้งจาํนวน 3 คน 

รวมประธานกรรมการดว้ย นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 

พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดว้ย 

 

3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. เขา้ร่วมทนุในบริษทั ราชบุรี

เพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุ้นท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้ (Par Value) หุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 

249.75 ลา้นบาท  บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีทุนจด

ทะเบียนชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 1,665 ลา้นบาท  

(1)  ลกัษณะของโครงการ 

  ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-

Cycle Power Plant) จาํนวน 2 ชุด ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้าชุดละ 700 เมกะวตัต ์รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต ์ ตั้งอยูใ่น

บริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั คอื ท่ีตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดั

ราชบุรี  

(2) ความกา้วหนา้ 

-   วนัท่ี 3 กนัยายน 2547 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ไดเ้สนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่อ  

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  และเขา้สู่การพิจารณาของคณะ

ผูช้าํนาญการฯ รวม 3 คร้ัง คือคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2547 คร้ังท่ีสองเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2548 คร้ัง

ท่ีสามเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2548 และไดรั้บอนุมติัจาก สผ. เรียบร้อยแลว้ 

  -  การจดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า  ขณะน้ีบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั อยูใ่นขั้นตอนการประมูล 

   จดัหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง  จะสามารถคดัเลือกผูรั้บเหมาไดป้ระมาณเดือนมีนาคม 2548 โดยบริษทั ราชบุรี 

   เพาเวอร์ จาํกดั มีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเขา้ระบบของ กฟผ. (Commercial 

   Operation Date) ชุดท่ี 1 ประมาณเดือนมีนาคม 2551 และชุดท่ี 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 

(3)  การจดัหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  

โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต มีอายสัุญญา 25 ปี 
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(4)  การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ฉบบัลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2540 กบั กฟผ.  ซ่ึง กฟผ. 

 ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบรีุเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตไดท้ั้งหมด มีอายสัุญญา 25 ปี จึงถือว่าเป็นโครงการท่ีมีความมัน่คง

 ดา้นการตลาด 

(5)  การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน  ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน     

 2 คน 

 

3.1.6.6 บริษัท พทีีที แอลเอ็นจี จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547  มีมติให้ ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที  แอลเอน็จี จาํกดั และ 

ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม  2547  เพ่ือประกอบกิจการให้บริการ คลงัสาํรอง LNG และโรงเปล่ียน

สถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  บริษทั พีทีที แอลเอน็

จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 

 (1)  ลกัษณะของโครงการ 

ก่อสร้างท่าเรือขนถ่าย LNG  คลงัสาํรอง LNG (LNG Receiving Terminal)  และโรงเปล่ียนสถานะ LNG 

 เป็นก๊าซฯ (LNG Re-gasification Plant) ขนาดประมาณ 3-5 ลา้นตนัต่อปี  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของ

 โครงการ  เพ่ือใหบ้ริการคลงัสาํรองและเปล่ียนสถานะ LNG  ซ่ึง ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

(2) ความกา้วหนา้ 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั อยูใ่นระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และจดัหาท่ีดินสาํหรับ 

 เป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการ 

 (3)  การบริการ 

  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะให้บริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและบาํรุงรักษาท่าเรือ, Terminal  

 รับผลิตภณัฑ ์LNG, คลงัสาํรอง LNG และ LNG Re-gasification Plant  และคิดค่าบริการในรูป Throughput & Service 

 Fee  โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

 (4) การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 2 คน ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้งจาํนวน        

 2 คน รวมประธานกรรมการดว้ย 
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3.2 ธุรกิจนํา้มัน 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. แบง่เป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน โดยแบง่การจดัจาํหน่ายออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 การตลาดคา้ปลีก (Retail 

Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทัและสถานีบริการนํ้ามนัผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่

ประเทศ  ส่วนท่ี 2 การตลาดพาณิชย ์ (Commercial Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง ตลาดก๊าซหุงตม้ และการตลาด

ต่างประเทศ (International Marketing) เป็นการขายส่งออกผลิตภณัฑข์อง ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กบั ปตท. โดยการขายผา่นบริษทัท่ี ปตท. ไปลงทนุ บริษทัร่วมทนุของ ปตท. รวมทั้งบริษทันํ้ามนั

อ่ืนๆ ในต่างประเทศ ซ่ึงนอกเหนือจากการจดัจาํหน่ายใน 2 ส่วนหลกัๆ แลว้ยงัมีการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัประมงใน

เขตต่อเน่ือง 12-24 ไมลท์ะเล และการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัในทะเลนอกราชอาณาจกัร 

(2) การคา้สากลและการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

(International Petroleum and Petrochemical Trading) ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั โดยจดัหานํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งภายในประเทศ และแหล่งภายนอกประเทศ เพ่ือ

จาํหน่ายให้กบัโรงกลัน่นํ้ามนัและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมทั้งคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทในตลาดเปิดเพ่ือทาํ

กาํไรจากการซ้ือขาย รับซ้ือนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ภายในประเทศและจากแหล่งต่างประเทศ เพ่ือจาํหน่ายใน

ต่างประเทศ รวมถึงการนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปและก่ึงสาํเร็จรูปเพ่ือการคา้ โดยจาํหน่ายให้กบัโรงกลัน่ โรงงาน

อุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากน้ียงัดาํเนินธุรกิจการคา้วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี เพ่ือสร้างความมัน่คง

ทางการผลิตของบริษทัในเครืออีกดว้ย 

 ปตท.มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลงั การ

บริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และการขายนํ้ ามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่ง (Reseller) โดยขาย

นํ้ามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 การบริหารความเส่ียง

จากการคา้นํ้ามนั การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ  

 นอกจากธุรกิจหลกัและสายงานสนับสนุนแล้ว ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ ามนัทั้งภายในและภายนอกประเทศจาํนวน 15 บริษทั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดรายไดห้ลกั และเพ่ือส่งเสริมให ้ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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ธุรกิจนํ�ามัน 

การจัดจําหน่าย 

การตลาดค้าปลีก 

?  สถานีบริการ 

?  ธุรกิจ ค้าปลีกเสริม 

?  อื�นๆ 

การตลาดพาณิชย์ 
 ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม  
 ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  
 ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
 การ ตลาดต่างประเทศ 

?  

?  

?  

?  
การนําเข้า/ส่งออก/

การค้าสากลนํ�ามันดิบ/ 
คอนเดนเสท 

การค้าระหว่างประเทศ 

การจัดหาและจัดส่ง 

?  การจัดหา   ขนส่งและจําหน่ายนํ�ามันสําเร็จรูปและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ผู้ค้า 
นํ�ามันมาตรา  7 

?  การจัดหา   ขนส่งและรับซื�อนํ�ามันสําเร็จรูปจากโรงกลั�นนํ�ามัน 

การ ปฏิบัติการคลัง 

การบริหารบริษัทในเครือ 

การวิเคราะห์และ บริหาร ความเสี�ยง 

การจัดการขนส่ง 

?  การบริหารคลังและท่าเรือปิโตรเลียม   คลังนํ�ามัน   คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว   คลังสถานีเติมนํ�ามันอากาศยาน   ทั�วประเทศ 

?  ดูแลบริษัทร่วมทุนที�อยู่ใน กลุ่ มธุรกิจนํ�ามัน 

การนําเข้า/ส่งออก/

การค้าสากลนํ�ามัน
สําเร็จรูป 

การนําเข้า/ส่งออก/
การค้าสากลวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 
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3.2.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนัของกลุ่ม ปตท. แบง่ไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1.1 นํ้ามนัดิบ 

3.2.1.2 คอนเดนเสท 

3.2.1.3 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.2.1.4 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

3.2.1.5 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.1.1 น้ํามันดิบ (Crude oil) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัชนิดของอินทรีย์

สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้นผิวโลก ในประเทศไทยมี

แหล่งนํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํขึ้นมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 9 ของความ

ตอ้งการนํ้ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย ดงันั้น จึงตอ้งนาํเขา้นํ้ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน

ตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน อิรัก คเูวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน อิรัก และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ามนัดิบจาก

กลุ่มประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นตน้  

3.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะไดส่้วนท่ีเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิและความดนับรรยากาศท่ีเรียกว่า คอนเดน

เสท ซ่ึงจะถูกแยกออกและขนส่งโดยทางเรือ การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทยในปี 2547 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 3,679 ลา้น

ลิตร (25,030 พนับาร์เรล หรือ 68,575 บาร์เรลต่อวนั) เฉล่ียวนัละ 10.1 ลา้นลิตร เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 ร้อยละ 8  

3.2.1.3 ผลิตภัณฑ์น้ํามันเช้ือเพลิง 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกว่า ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซ 

โปรเพนและก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ หรือการกลัน่นํ้ามนัจากโรง

กลัน่นํ้ามนั จะมีสภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใชใ้นงานหุงตม้ในครัวและใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ เน่ืองจากมีคณุสมบติัพิเศษคือให้ความร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง้่ายและสะดวกในการใชง้าน 

นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนนํ้ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะราคาถูกและมี

ค่าออกเทนสูง ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายให้กบัผูค้า้ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายต่อให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีก

ทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนต์

เบนซินทุกชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราท่ีเหมาะสม และ

มีส่วนผสมของสารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด สาํหรับประเทศไทยนั้น นํ้ามนัเบนซินแบ่งออก

ไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ออกเทน 91, ออกเทน 95 และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
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(3) นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 

นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงใหค้วามสว่าง

ตามชนบท ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้ห้ความร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมในยา

ฆ่าแมลง นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  

(4) นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองบินไอพ่นของสายการบินพาณิชยท์ัว่ไป เคร่ืองบินของกองทพัและเคร่ืองบินฝึก

นกับินเป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดคุณภาพของเช้ือเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานสากลสาํหรับใชท้ัว่โลก สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

• นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพ่นพาณิชย ์(Jet A-1) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินพาณิชยข์องสายการบินทัว่ไป  

• นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพ่นทหาร (JP-5, JP-8) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบิน เช่นเคร่ืองบินขบัไล่  

• นํ้ามนัเบนซินเคร่ืองบินอากาศยาน (Aviation Gasoline) สาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองบินเคร่ืองยนตลู์กสูบ เช่น 

เคร่ืองบินฝึกนกับิน เคร่ืองบินเลก็ส่วนตวั 

 (5)  นํ้ามนัดีเซล (Diesel) 

เป็นนํ้ามนัท่ีมีจุดเดือดสูงกว่านํ้ามนัก๊าดเหมาะสาํหรับรถเคร่ืองยนตดี์เซล เช่น รถยนตก์ระบะ รถบรรทุก รถ

โดยสาร เคร่ืองยนตท์างการเกษตร นอกจากน้ียงัใชก้บัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและเรือ ปัจจุบนันํ้ามนัดีเซลเป็นนํ้ามนั

เช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณการใชสู้งท่ีสุดในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

• นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่านํ้ามนัโซล่า มีคุณสมบติัเหมาะสาํหรับ

เคร่ืองยนตท่ี์มีรอบหมุนเร็ว ไดแ้ก่ รถยนต ์รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เรือประมง เป็นตน้ 

• นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ (Low Speed Diesel) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่านํ้ามนัขี้โล ้ หรือ Industry Diesel Oil(IDO) 

เหมาะสาํหรับใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์มีรอบหมุนปานกลางหรือหมุนชา้ ใชส้าํหรับงานหนกัต่อเน่ืองโดยมีรอบคงท่ี 

ไดแ้ก่เรือประมงบางประเภท หรือเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งตามโรงงานตา่งๆ เคร่ืองผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

• นํ้ามนัดีเซลปาลม์(บริสุทธ์ิ)  เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมนํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่านํ้ามนั

ดีเซลหมุนเร็ว แต่ส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

• นํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร์ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่านํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว แต่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

(6) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจดุเดือดสูงสุดของนํ้ามนัดิบ เป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีหนกัและมีจุดเดือดสูง

ท่ีสุด นํ้ามนัเตาจดัเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ใหค้วามร้อนสูง สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็นหลายชนิดขึ้นอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา  โดยทัว่ไป 

นํ้ามนัเตาใชส้าํหรับเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรับประเทศไทย จดัแบง่

นํ้ามนัเตาออกเป็น 5 ชนิด คือ ชนิดท่ี 1, 2 3, 4 ตามความหนืด และชนิดท่ี 5 ซ่ึงมีจดุไหลเท (Pour Point) สูง 
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3.2.1.4  ผลิตภณัฑ์นํ้ามันหล่อลืน่ 

• ปตท.ผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัยานพาหนะและอุตสาหกรรมและไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ทุกปี 

ไดแ้ก่ นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับเคร่ืองยนต ์

• นํ้ามนัเกียร์ 

• นํ้ามนัไฮโดรลิค  

• นํ้ามนัเบรค  

• จารบี และ  

• นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับงานอุตสาหกรรม 

3.2.1.5  ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ี

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  ไดแ้ก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นตน้ เพ่ือเป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายตอ่ไป 

3.2.2 การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) 

ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

3.2.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

3.2.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) 

ในปี 2547 ปตท. จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 16,504 ลา้นลิตร โดยเม่ือคิดในส่วนของการจาํหน่าย

ในประเทศ ปตท. มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.8 หากไม่รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให ้ กฟผ. แลว้ ปตท. จะมีส่วนแบง่ตลาดร้อยละ 

30.3  

การจดัจาํหน่ายนํ้ามนัของ ปตท. ในช่วงปี 2545-2547  

ผลิตภณัฑ/์การจาํหน่าย ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

การจัดจําหน่าย/การตลาด    

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  12,968 14,334 14,936 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 13,547 15,044 16,504 

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ (ร้อยละ) /2    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 29.0 30.5 30.3 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 30.1 31.6 32.8 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  120,947 148,435 173,234 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  125,234 153,771 186,500 

การสาํรอง (ความจุคลงั)    

 นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,534 1,550 1,568 

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

สถานีบริการ ณ ส้ินปี /3 (แห่ง) 1,411 1,389 1,367 

ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 1,015 1,007 1,005 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 113 124 135 
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ท่ีมา: ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดจากกระทรวงพาณิชย ์
/1 รวมปริมาณการจาํหน่ายนํา้มันเตา นํา้มันดีเซล นํา้มันเบนซิน นํา้มันก๊าด นํา้มันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์นํา้มันเคร่ือง ยาง

มะตอย แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี   ไม่รวมผลิตภัณฑ์นํา้มันเคร่ืองและยางมะตอย 
/3 ของ ปตท. และผู้แทนจาํหน่าย (รวมสถานีบริการก๊าซ จาํนวน 8 แห่ง) 
/4  ของผู้แทนจาํหน่าย 

 ในปี 2547 ปตท. ยงัคงมีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอากาศยานและเรือ

ขนส่ง และมุ่งเนน้ขยายส่วนแบ่งการตลาดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ้ามนัหล่อล่ืน โดยเนน้การสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพ 

และเพ่ิมชนิดของนํ้ามนัหล่อล่ืนเพ่ือขยายตลาดนํ้ามนัหล่อล่ืนอุตสาหกรรม การปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนัให้

ทนัสมยัและสะดวกสบาย การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้มากขึ้นโดยขยายรูปแบบการบริการเสริมในสถานีบริการเพ่ือ

ดึงดูดลูกคา้ ทั้งน้ี การลงทนุในสถานีบริการจะเนน้เฉพาะท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการคา้เท่านั้น รวมถึงการเพ่ิมรายไดแ้ละ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และขยายตลาดในภูมิภาคอินโดจีน 

สาํหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กาํหนดราคาขายให้กบัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึงการแข่งขนั ระดบัราคานํ้ามนั

ในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภณัฑ์ของธุรกจินํ้ามันในประเทศ 

ปี 2547 และเปรียบเทียบกับปี 2546 

ผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 

ปี 2547 

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 

ปี 2546 

เพ่ิม/(ลด) 

 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 36.8 36.3 0.5 

นํ้ามนัเบนซิน 25.1 25.8 -0.7 

นํ้ามนัก๊าด 28.2 20.7 7.5 

นํ้ามนัเคร่ืองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 26.9 26.0 0.9 

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

นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพ่นแบบใบพดั (AVGAS) 100.0 100.0 - 

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 26.6 27.0 -0.4 

นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 56.3 51.4 4.9 

นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.) 40.5 39.4 1.1 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อลื่น /2 19.0 15.6 3.4 

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม 

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 

29.1 

31.7 

 

29.2 

30.4 

 

-0.1 

1.3 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์
/1 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 ไม่รวมนํา้มันหล่อล่ืนพืน้ฐาน 

3.2.2.1 การจัดจําหน่ายผ่านตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

เช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผา่นเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการ

กาํหนดกลยทุธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน และการ
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บริหารสถานีบริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อล่ืน และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัจะดาํเนินการ

ขายผา่นสถานีบริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว่้าการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดโดยคู่แข่งจะทวีความ

รุนแรงขึ้น ปตท.ก็ยงัคงมีส่วนแบง่การตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนัจนขึ้นปีท่ี 12  ทั้งน้ี ในปี 2547  ปตท.จาํหน่าย

นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัดีเซลผา่นตลาดคา้ปลีกรวมทั้งส้ิน 5,975 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 78.69 ของปริมาณการจาํหน่าย

นํ้ามนัเบนซินและนํ้ามนัดีเซลในประเทศทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีการจดัจาํหน่ายไดผ้า่นช่องทางสถานีบริการ ปตท.รวม 1,367 

แห่ง คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.2  ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ามนั คู่แข่งท่ีสาํคญัในดา้นเครือข่ายสถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท.

ไดแ้ก่ บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทัเอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

และบริษทันํ้ามนัคาลเทก็ซ์(ไทย) จาํกดั  

ตารางจําแนกสถานีบริการแบ่งตามผู้ประกอบการ 

จาํนวนสถานีบริการ ณ 31 ธนัวาคม 2547 

ช่ือผูป้ระกอบการ จาํนวนสถานีบริการ ร้อยละ 

1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,367 7.2 

2. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,150 6.1 

3. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 650 3.4 

4. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 618 3.3 

5. บริษทั นํ้ามนัคาลเท็กซ ์(ไทย) จาํกดั 433 2.3 

6. บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จาํกดั (มหาชน) 222 1.2 

7. บริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั 143 0.8 

8. บริษทั สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 141 0.7 

9. บริษทั คูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 116 0.6 

10. บริษทั คอสโมออยล ์จาํกดั 91 0.5 

11. บริษทั นํ้ามนัทีพีไอ จาํกดั 73 0.4 

12. บริษทั พี ซี สยามปิโตรเลียม จาํกดั 22 0.1 

13. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 3 0.02 

14. ผูค้า้นํ้ามนัอิสระ /1 13,898 73.4 

รวมทั้งหมด 18,947 100 

     ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย.์  

      /1 ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แต่มีปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีน้อย 

                   สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เป็นผูล้งทนุและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเอง 

ทั้งหมด โดยการพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยูก่บัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547  ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งส้ิน 41สถานี 

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดให้ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์และสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. และให้
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ส่วนลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสาํหรับการซ้ือนํ้ามนัในปริมาณท่ีเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด และมีสัญญาเช่า

ทรัพยสิ์นจาก ปตท. เพ่ือการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. มีสถานีบริการ CODO อยูท่ั้งส้ิน 184 สถานี 

(3) สถานีบริการประเภท ร่วมลงทุน (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสัดส่วนในการร่วม

ลงทุนจะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งส้ิน 296 สถานี 

(4) สถานีบริการประเภท สหกรณ์ และสวสัดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนในส่วนส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนท่ีสหกรณ์หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ

รองรับผูบ้ริโภคในส่วนของสหกรณ์ และเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งส้ิน 119 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 

ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหล่าน้ี โดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการบริหารสถานีบริการและการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ ปตท. โดยมีขอ้ตกลงว่าจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงเช่น 

นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล เป็นตน้ ในปริมาณขั้นตํ่าต่อเดือน และจะตอ้งบริหารจดัการสถานีบริการตามมาตรฐานของ 

ปตท. โดยท่ี ปตท. มีภาระท่ีจะให้การสนบัสนุนการลงทนุและการบริหารงานสถานีบริการประเภทน้ีนอ้ยมาก 

โดยทัว่ไปแลว้ ปตท. มีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญากบัผูป้ระกอบการสถานีบริการประเภทน้ี หากผูป้ระกอบการผิดสัญญา และ

ในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นว่าสถานีบริการนั้นๆ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2547 ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ั้งส้ิน 727 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

 จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. COCO 36 2.56 36 2.59 41 3.00 

2. CODO 175 12.40 183 13.17 184 13.46 

3. Joint-Venture 302 21.40 295 21.24 296 21.65 

4. Co-Operative 120 8.50 119 8.57 119 8.71 

5. DODO 778 55.14 756 54.43 727 53.18 

รวม 1,411 100.00 1,389 100.00 1,367 100.00 

 ท่ีมา: ปตท. 

 นอกจากน้ี ปตท.ยงัได้พฒันาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจค้าปลีกเสริมอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนธุรกิจการตลาดค้าปลีก 

นํ้ามนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการนํ้ ามนัเพ่ิมขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิม

ผลกําไรของบริษัท  โดย ปตท . มีกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ  เช่น  ร้านค้าสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการ 

(Convenience-Store) บริการลา้งรถอตัโนมติั ศูนยบ์ริการนํ้ามนัหล่อล่ืน และร้านกาแฟ (cafe’ Amazon) เป็นตน้ 
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นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการให้เป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้ ปตท.มีแผนพฒันาสถานีบริการให้เกิด

ภาพลักษณ์ใหม่และพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เช่น ร้านสะดวกซ้ือภายในสถานีบริการเป็น 7-Eleven ซ่ึง ณ  ส้ินเดือน         

ธนัวาคม 2547 มีร้าน 7-Eleven ในสถานีบริการรวม 302 แห่ง พร้อมทั้งให้บริการรูปแบบใหม่ Film Drop Point ร่วมกบัเพาเวอร์

บาย ให้บริการรับลา้งอดัรูปถ่าย 

3.2.2.2 การจัดจําหน่ายผ่านตลาดพาณิชย์ (Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ซ่ึงรับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนให้

กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน การเดินเรือขนส่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกคา้ก๊าซหุงตม้ และการจดั

จาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ  ในปี 2547 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศ

ยาน นํ้ามนัดีเซล ผา่นตลาดพาณิชยร์วมทั้งส้ินประมาณ 8,476 ลา้นลิตร คิดเป็นประมาณร้อยละ 51.8 ของยอดจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ  

จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทาํให้ ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน์ํ้ามนัส่วนใหญ่ให้แก่

หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสร้างฐานส่วนแบ่งลูกคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 

2547 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 2,242 ลา้นลิตร ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวนมากกว่า 1,500 ราย อาทิเช่น กฟผ. กองทพับก 

กองทพัเรือ กองทพัอากาศ กองบญัชาการทหารสูงสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องคก์ารรับส่งสินคา้

และพสัดุภณัฑ ์(รสพ.) และองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นตน้ ทั้งน้ี ในขณะท่ียงัคงความเป็น

รัฐวิสาหกิจอยูน่ั้น ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2542 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือ

นํ้ามนัเช้ือเพลิงและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอ่ืนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือเป็นส่ิงหล่อล่ืนในจาํนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตร

ขึ้นไป จะตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือ คลงันํ้ามนั หรือสถานีบริการจาํหน่ายนํ้ามนัเช้ือเพลิงของ ปตท. เทา่นั้น โดย 

ปตท. จะขายผลิตภณัฑอ์า้งอิงตามราคาขายปลีกในประเทศ แต่อาจมีส่วนลดในกรณีท่ีซ้ือในปริมาณมาก ต่อมา

ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ไดมี้มติคณะรัฐมนตรีให้ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  ไดรั้บสิทธิ

ขายนํ้ามนัให้หน่วยงานรัฐไดเ้ช่นเดียวกนักบั ปตท. ทั้งน้ี กลุ่มตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ จดัว่าเป็น

กลุ่มลูกคา้ท่ีมีปริมาณการจาํหน่ายสูงสุดในธุรกิจการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์แต่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะมี

ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินนานกว่าลูกคา้กลุ่มอ่ืน ปตท.จึงเขา้ไปดูแลและอาํนวยความสะดวกในดา้นการ

บริการแก่ลูกคา้กลุ่มน้ีมากขึ้น เพ่ือรักษาความสัมพนัธ์อนัดีไวต้ลอดไป  

• ตลาดอุตสาหกรรม  

ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ นํ้ามนัเตา ก๊าซหุงตม้ นํ้ามนัดีเซล ยางมะ

ตอย และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนโดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ เช่น ผูป้ระกอบกิจการ

โรงงานผลิตเหลก็ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง และ

ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีรวมทั้ง

ประเทศจาํนวนมากกว่า 1,400 ราย ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นนํ้ามนัเตา และ

นํ้ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในปี 2547  ปตท. ขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้แก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 1,964 

ลา้นลิตร  แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้กบัลูกคา้โดยทัว่ไป  ปตท. จะลงทนุ
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สร้างอุปกรณ์ในการเก็บสาํรองเช้ือเพลิงหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายนั้นๆ 

รวมทั้งให้การบริการแนะนาํการประหยดัพลงังานและความปลอดภยั สาํหรับราคาขายจะใชร้าคาท่ีอา้งอิงจาก

ราคาขายปลีกในประเทศ ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ี ยงัมีโอกาสในการทาํตลาดอีกมาก จึงตอ้งเพ่ิมหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือรองรับการขยายตลาดในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เช่น ยางมะตอย นํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) 

และเคมีภณัฑ ์เป็นตน้ 

(2) กลุ่มตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  

 ปตท. เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํหรับเคร่ืองบินต่างๆ เช่น Jet A-1  JP-5  JP-8 และ AVGAS ท่ีเป็นท่ียอมรับจาก

สายการบินระหว่างประเทศกว่า 40 ราย รวมถึงบริษทัการบินไทย นอกเหนือจากการจาํหน่ายนํ้ ามนัท่ีท่าอากาศยาน

กรุงเทพแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและให้บริการเติมนํ้ามนัอากาศยานผูเ้ดียวในท่าอากาศยานภูมิภาคทัว่

ประเทศไทย  ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดในการจาํหน่ายนํ้ ามนัอากาศยานประมาณร้อยละ 28.7 โดยในปี 2547  ปตท. 

ไดข้ายนํ้ามนัอากาศยานให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 2,561 ลา้นลิตร นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดข้ยายการให้บริการจาํหน่าย

นํ้ามนัให้กบัท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพูชา และยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนั

ดีเซลหมุนชา้ และนํ้ามนัเตา สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและเรือรบต่างๆ ท่ีเป็นลูกคา้อยู่ประมาณ 100 ราย 

ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยา่งตอ่เน่ือง ในปี 2547 โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งส้ิน 1,139 ลา้นลิตร หรือ 615,060 

เมตริกตนั  ปตท. มีคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7 แห่ง 

กระจายอยูท่ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีความจรุวมประมาณ 75,500 เมตริกตนั และมีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ก๊าซหุงตม้ 1,005 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 135 แห่ง อีกดว้ย 

ปัจจุบนัรัฐบาลใชร้ะบบราคา “ก่ึงลอยตวั” แต่ยงัควบคุมระบบการกาํหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ่ึงมกัจะอิงกบั

ราคาอา้งอิง โดยจะควบคุมราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ และกระทรวงพาณิชยย์งัคงกาํกบัดูแลราคาขายปลีก 

ทั้งน้ี โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 2) ราคาขาย

ส่งหนา้โรงกลัน่ ประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และ 3)ราคาขายปลีก ประกอบดว้ยราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

 

ราคาขายปลีกก๊าซหุงตม้   = ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ +ภาษสีรรพสามิต +ภาษเีทศบาล +กองทนุนํ้ามนั +ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

      ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ หรือ โรงแยกก๊าซ 

   + ค่าการตลาด  + ภาษีมูลคา่เพ่ิม 

 

เน่ืองจากรัฐบาลมีการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงจาํเป็นตอ้งมีการใชก้องทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง  

(“กองทุนฯ”) ซ่ึงบริหารโดยกระทรวงพลงังาน เป็นเคร่ืองมือในการรักษาระดบัราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน ปตท. จะไดรั้บชดเชยจากเงินกองทุนฯ ในกรณีท่ีราคา ณ โรงแยก

ก๊าซสูงขึ้นตามราคาตลาดโลกและมีผลทาํให้ผลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่สูงกว่าราคาขายส่งท่ี
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รัฐบาลกาํหนด ในทางกลบักนั กรณีท่ีราคา ณ โรงแยกก๊าซตํ่าลงตามราคาในตลาดโลกและมีผลทาํให้ผลรวมราคาขาย

ส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่ตํ่ากว่าราคาขายส่งท่ีรัฐบาลกาํหนด ปตท. จะตอ้งส่งเงินเขา้กองทุนฯ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดก้าํหนดให้กองทนุฯ จ่ายเงินชดเชยเพ่ือรักษาระดบัราคา 

โดยกาํหนดใหจ้่ายชดเชยในอตัรา 2.3702 บาทต่อกิโลกรัม ทาํให้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงมียอดคา้งชาํระค่าชดเชยก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวต่อ ปตท. จาํนวนทั้งส้ิน  4,117 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบขอ้เสนอการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

เงินกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยให้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงจ่ายดอกเบ้ียให้แก่เจา้หน้ีในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระ

เงินกองทุนคา้งชาํระขั้นตํ่าในแตล่ะไตรมาส 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือนาํไปสู่การ

ใชร้ะบบลอยตวัเตม็ท่ีโดยสมบูรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 ท่ีมอบหมายให้ สนพ. 

กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์ รับไปดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึง

รัฐบาลก็ไดมี้การประกาศปรับเพ่ิมราคาขายปลีก เพ่ือให้สะทอ้นถึงตน้ทนุท่ีแทจ้ริง จนกระทัง่วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2547 

ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยูท่ี่ระดบั 16.81 บาทต่อกิโลกรัม 

(4) การจดัจาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ (International Marketing) 

เป็นการดาํเนินการเพ่ือขยายตลาดผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในต่างประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย 

อีกทั้งประเทศไทยอยูใ่นสภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค ์  ทาํให้ ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

สาํเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม กมัพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ ลาว และจีน ในลกัษณะของการขายผา่นบริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือร่วม

ทุนในต่างประเทศ รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็นบริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลให้ ปตท. พิจารณาปรับเปล่ียน

กลยทุธ์และนโยบายการลงทนุในบางประเทศเพ่ือให้เหมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ี

เขา้ไปลงทุนอยูเ่สมอ  

3.2.3 การค้าสากล และการนําเข้าส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  

(International Petroleum and Petrochemical Trading) 

 ดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ (International Oil Trading) ซ่ึงแบ่งออกเป็นธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและ

คอนเดนเสท ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั และ

การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศครอบคลุมการจดัหาและการคา้ระหว่าง

ประเทศสาํหรับผลิตภณัทปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ

ให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัและทาํกาํไร และเพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํกาํไรจากการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุน้เคยกบัธุรกรรม

ประเภทนาํเขา้ (OUT-IN Trading) แต่หลงัจากการเปิดดาํเนินการของ โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง และ สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนน่ิ์ง ทาํให้

รูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการใน

ประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 

นั้น เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินการโดย ปตท.  ซ่ึงจะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างของราคาซ้ือกบัราคาขายซ่ึงเป็นไป

ตามกลไกตลาด 
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 การดาํเนินธุรกิจการคา้นํ้ามนัสามารถจาํแนกออกเป็น 3 ลกัษณะไดด้งัน้ี 

3.2.3.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

3.2.3.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป 

3.2.3.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.3.1 ธุรกิจการค้านํ้ามันดิบและคอนเดนเสท (Crude Oil and Condensate) 

 ดาํเนินธุรกิจการจดัหาและการคา้ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกบันํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท โดยการจดัซ้ือ การขาย การคา้

และการขนส่งนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กบัโรงกลัน่ รวมถึงการวิเคราะหห์าโอกาสทาง

การคา้ การแลกเปล่ียน (Physical Swap) การจา้งกลัน่ (Processing) นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทเพ่ือผลกาํไรและความสมดุลใน

ระบบ รวมทั้งการดูแลให้มีการใชน้ํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทท่ีผลิตไดใ้นประเทศอยา่งคุม้ค่า  

 (1)  การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบ (Crude Oil) จากแหล่งในประเทศ 

จากการท่ีประเทศไทยมีปริมาณนํ้ามนัดิบในประเทศค่อนขา้งจาํกดัและมีสถานะเป็นผูน้าํเขา้นํ้ามนัดิบ ดงันั้น 

นํ้ามนัดิบในประเทศจึงเป็นทรัพยากรท่ีตอ้งใชอ้ยา่งคุม้ค่าท่ีสุด โดยปัจจุบนัประเทศไทยมีแหล่งนํ้ามนัดิบ 7 แหล่ง 

ไดแ้ก่ สิริกิตต์ิ (เพชร) กาํแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) บึงหญา้และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ (วิเชียร

บุรี) ทานตะวนั เบญจมาศ และปัตตานี โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามนัดิบในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บสัมปทานต่างๆ และ

จาํหน่ายนํ้ามนัดิบดงักล่าวให้กบัโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่างราคา (Margin)  ซ่ึงในปี 2547  

ปตท. มีการจดัหานํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศประมาณ 27,921 บาร์เรลต่อวนั 

 (2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท.ถือหุน้ และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งให้บางส่วน 

โดยจดัหาให ้บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (โรงกลัน่ระยอง) และ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (โรง

กลัน่สตาร์) ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัสัดส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้น (เฉล่ียประมาณร้อยละ 68) และจดัหาให้บริษทั ไทยออยล ์

จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่ไทยออยล)์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายไดม้ากกว่า

สัดส่วนการถือหุ้น ขึ้นกบัราคาท่ี ปตท.ขาย นอกจากนั้น ยงัจดัหาให้บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (โรง

กลัน่บางจาก) ดว้ย อยา่งไรก็ตาม ปตท. ยงัอาจขายนํ้ามนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัผลกาํไรและเง่ือนไขทางการคา้ 

ในปี 2547 ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 4 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูค่ิดเป็นปริมาณทั้งส้ิน

เฉล่ียประมาณร้อยละ 44 ของปริมาณความตอ้งการนํ้ามนัดิบเพ่ือการกลัน่ของโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 4 แห่ง อีกทั้ง ปตท.ยงั

ทาํหนา้ท่ีเป็น Marketing Arm ให้กบั บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) สาํหรับ

นํ้ามนัดิบในต่างประเทศท่ี ปตท.สผ.เขา้ร่วมลงทุน 

สาํหรับราคาขายให้โรงกลัน่ในประเทศจะเป็นราคาตน้ทุนท่ี ปตท. จดัหามาบวกกาํไร (Margin) ซ่ึงจะเป็นไป

ตามกลไกตลาด 
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การนาํเขา้และการทาํการคา้นํ้ามนัดิบระหว่างประเทศของ ปตท. 

หน่วย : พนับาร์เรล 

ชนิดนํ้ามนัดิบ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

แหล่งตะวนัออกไกล       

มาเลเซีย 1,215 1.7 2,182 2.8 5,962 6.5 

อินโดนีเซีย 2,335 3.3 4,452 5.8   3,492 3.8 

อ่ืนๆ 1,066 1.5 0 0 1,298 1.4 

รวมแหล่งตะวันออกไกล 4,616 6.5 6,634 8.6 10,752 11.7 

แหล่งตะวนัออกกลางและอาฟริกา       

โอมาน 10,929 15.4 7,433 9.7 10,294 11.2 

สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 36,770 51.9 40,683 52.9 47,863 52.0 

ซาอุดิอาระเบีย 5,511 7.8 7,161 9.3 7,056 7.7 

การ์ตา้ 524 0.7 1,648 2.1 988 1.1 

เยเมน 12,483 17.7 13,358 17.4 14,362 15.6 

อาฟริกา 0 0 0 0 599 0.7 

รวมแหล่งตะวันออกกลางและ 

อาฟริกา 

     66,217           93.5          70,283           91.4          81,162           88.3 

รวมทั้งส้ิน 70,833 100 76,917 100 91,914 100 

ท่ีมา : ปตท. 

 

 (3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท 

ปตท.เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทให้โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษทัอะโรเมติกส์) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.ท่ีประกอบ

ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ ใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บ

สัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่ง ยโูนแคล ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคาตลาดโดยอิง

กบัราคาตน้ทุนบวกอตัราส่วนกาํไร อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ีบริษทัอะโรเมติกส์ ตอ้งการมีปริมาณ

ลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศ โดย

ปัจจุบนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงให้กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ 

3.2.3.2 ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์น้ํามันสําเร็จรูป (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และทาํการคา้ระหว่างประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป นํ้ามนัก่ึงสาํเร็จรูป ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ให้กบักลุ่มธุรกิจ บริษทั / โรงกลัน่ในเครือ และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหห์า

โอกาสในการทาํการคา้ การแลกเปล่ียน (Physical Swap) นํ้ามนัสาํเร็จรูปทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือ

นํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ในประเทศ ทั้งในส่วนท่ี ปตท. ถือหุน้อยู ่ ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์ โรงกลัน่ระยอง และโรงกลัน่

สตาร์ โดยมีขอ้ผกูมดัเร่ืองปริมาณการรับซ้ือขั้นตํ่า และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุน้ ไดแ้ก่โรงกลัน่เอสโซ่  โรงกลัน่ TPI และ 

บริษทั Rayong Purifier โดยการจดัซ้ือดงักล่าว เพ่ือนาํไปส่งออกในตลาด รวมถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํ Location Swap 

และการทาํ blending เป็นตน้ 
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 ปัจจุบนั ปตท.มีช่องทางการส่งออก 2 ช่องทาง คือ ตลาดภูมิภาคเอเซีย และตลาดกลางคา้นํ้ามนัโลก (Open Market)  

โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ในปี 2547 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ิน 3,970 ลา้นลิตร 

3.2.3.3 ธุรกิจการค้าผลิตภัณท์ปิโตรเคมี (Petrochemical Product) 

 ดาํเนินการจดัหาวตัถุดิบสาํหรับโรงงานปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่ม ปตท. และดาํเนินการคา้ (Trading) และการตลาด

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีหลกั (Main Petrochemical Products) และผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ (By-Products) จากโรงงานปิโตรเคมี โดย

ครอบคลุมตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนการดาํเนินการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline) จากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท.  เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมสี ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมนํ้ามนั 

 ปตท. เป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัอะโรเมติกส์ ไดแ้ก่ เบนซีน โทลูอีน มิกส์ไซลีน  ออโทไซลีน 

และพาราไซลีน โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษทัอะโรเมติกส์ และใหบ้ริษทัอะโรเมติกส์เป็นผูจ้ดัส่ง

ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้แก่ลูกคา้ ดงันั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ขึ้นกบัประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละผูซ้ื้อ  

 ในปี 2547 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 1,877 ลา้นลิตร 

3.2.4 สายงานสนับสนนุการดําเนินธุรกจินํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.4.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 

3.2.4.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

3.2.4.3 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั 

3.2.4.4 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ 

3.2.4.1 การบริหารและปฏิบัติการคลัง (Terminal Operations) 

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสาํรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) 

ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเก็บสาํรองรับจ่าย และบรรจผุลิตภณัฑ ์ เพ่ือการจ่ายโอนระหว่างคลงัและจาํหน่ายให้ลูกคา้ทั้ง

ทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ามนัอากาศยานจาํนวน 15 แห่ง คลงัปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั และ คลงัก๊าซ 

รวม 22 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพ่ือให้บริการลูกคา้และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. และไดมี้การพฒันาคลงั

ปิโตรเลียมศรีราชาให้เป็นคลงัปลอดอากร เพ่ือการกกัเก็บและส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และไดเ้ร่ิมพฒันาคลงัปิโตรเลียมศรี

ราชาให้เป็นคลงัสรรพสามิตและคลงัสินคา้ปลอดอากร เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการนาํเขา้และส่งออกและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมโดยใหเ้ช่าคลงัเก็บนํ้ามนัเพ่ือการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีคลงัปิโตรเลียมศรีราชายงัเป็นแหล่ง

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเติมเรือเดินสมุทร เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

คลงัปิโตรเลียมศรีราชา ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 2 ส่วน ไดแ้ก่ คลงันํ้ามนัศรีราชาและคลงัก๊าซเขาบ่อยามีปริมาณความจุรวม 

890 ลา้นลิตร มีท่าเทียบเรือจาํนวน 7 ท่า สามารถรับเรือเดินสมุทรไดต้ั้งแตข่นาด 500-100,000 ตนั 
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3.2.4.2 การจัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดาํเนินการจดัหา และจดัส่งผลิตภณัฑน์ํ้ามนั รวมทั้งการขายนํ้ามนัในตลาดขายส่ง ให้แก่ บริษทัในเครือในกลุ่ม 

โรงกลัน่นํ้ามนัและลูกคา้ นอกจากน้ียงัไดข้ยายไปสู่ฐานลูกคา้ท่ีอยูใ่นทะเล ไดแ้ก่ บริษทั ไทยออยล ์มารีน จาํกดั และ ปตท.สผ. 

ปตท. ขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้แก่ตลาดผูค้า้นํ้ามนัและก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนั

เช้ือเพลิง พ.ศ.2543 (Reseller) เช่น บริษทัคอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั (Conoco) บริษทัคูเวตปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จาํกดั 

(Q8) บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั อุตสาหกรรมแก๊ส

สยาม จาํกดั เป็นตน้ ทั้งน้ีการขายให้แก่ผูค้า้มาตรา 7 จะขายเม่ือ ปตท. มีอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือจากการขายผา่นช่องทางต่างๆ 

แลว้ โดยในปี 2547  ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้แก่ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็นมูลค่า 16,362 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 8.77 

ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

3.2.4.3 การบริหารความเส่ียงจากการค้านํ้ามัน (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จดัตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือรับผิดชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน

การซ้ือขายนํ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสาํเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี ทั้งในประเทศและการคา้

ระหว่างประเทศให้กบั ปตท. รวมทั้งบริษทัในเครือฯ โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงจากการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ Option  เพื่อ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.  

 นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลกของ 

ปตท. โดยศึกษา วิเคราะห์แนวโน้มราคา สถานการณ์ตลาดนํ้ ามนัทัว่โลก ทั้งปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก และปัจจยัทาง

เทคนิค สนับสนุนหน่วยงานซ้ือขายนํ้ ามันดิบและผลิตภณัฑ์นํ้ ามันสําเร็จรูป รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

3.2.4.4 การจัดหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมและสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการ

นาํเขา้ส่งออกนํ้ ามนัดิบ นํ้ ามันสําเร็จรูป ผลิตภณัฑ์พิเศษ และผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี โดยการจดัหาเรือให้หน่วยงานภายใน และ

บริษทัร่วมทุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

3.2.5 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจนํ้ามัน  

ภาพรวมของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. ในปี 2547 มียอดจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่าทั้งส้ิน 

459,380 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลแยกตามผลิตภณัฑข์องธุรกิจนํ้ามนั/1 

 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

 มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

มูลค่าการ

จาํหน่าย 

(ลา้นบาท) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

(ลา้นลิตร) 

การจัดจําหน่าย 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

16,404 

 

2,935 

 

18,917 

 

3,103 

 

21,736 

 

3,156 

- นํ้ามนัเบนซิน 24,141 1,883 29,955 2,098 34,928 2,127 

- นํ้ามนัก๊าด 93 7 107 7 114 7 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 12,412 1,484 15,349 1,595 23,064 1,826 

- นํ้ามนัดีเซล 54,149 4,862 66,041 5,425 73,759 5,667 

- นํ้ามนัเตา 15,035 2,159 18,455 2,416 28,082 3,382 

- อ่ืนๆ /1 3,000 217 4,947 399 4,817 339 

รวมการจัดจําหน่าย 125,234 13,547 153,771 15,044 186,500 16,504 

การคา้สากล       

- นํ้ามนัดิบ 79,600 12,031 102,591 13,815 150,586 16,136 

- คอนเดนเสท 15,848 2,374 25,964 3,372 35,903 3,545 

- นํ้ามนัสาํเร็จรูป /2 22,189 3,108 26,528 3,228 45,214 3,970 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี 14,906 1,345 23,836 1,709 41,177 1,877 

รวมการค้าสากล /3 132,543 18,857 178,919 22,124 272,880 25,528 

รวมทั้งหมด 257,777 32,404 332,690 37,167 459,380 42,031 

ท่ีมา: ปตท. 
/1 รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และสินคา้ใชเ้พ่ือการส่งเสริมการขาย ฯลฯ 
/2 รวมแนฟทาและก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
/3 ไม่รวมการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจและการจา้งกลัน่กบัโรงกลัน่ไทยออยล์ 
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ตารางแสดงมลูค่าการจัดจําหน่ายและการค้าสากลผลิตภณัฑ์นํ้ามันแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกค้า 

หน่วย : ลา้นบาท 

 มูลค่าการจดัจาํหน่าย 

 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) 

- ตลาดคา้ปลีก 

- ตลาดพาณิชย ์

 

61,713 

 

76,738 

 

 

86,905 

    - ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 12,519 13,288 22,490 

    - ตลาดอุตสาหกรรม 12,696 16,345 18,266 

    - ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง /1 15,951 20,234 29,033 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- ตลาดต่างประเทศ 

- ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 

6,026 

3,171 

13,158 

6,939 

4,639 

15,588 

8,044 

5,400 

16,362 

รวมการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 125,234 153,771 186,500 

การค้าสากลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Trading) 

- การคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

- การคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสําเร็จรูป /2 

- การคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 

95,448 

22,189 

14,906 

 

128,555 

26,528 

23,836 

 

186,489 

45,214 

41,177 

รวมการค้าสากลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม /3 132,543 178,919 272,880 

รวมทั้งหมด 257,777 332,690 459,380 

ท่ีมา : ปตท. 
 /1 รวมมูลค่าท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงสาํหรับนํา้มัน JET A-1 และการขายท่ี HKIA 
 /2 รวมแนฟทาและก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
 /3 ไม่รวมการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจและการจ้างกล่ันกับโรงกล่ันไทยออยล์ 

 จะเห็นไดว่้าจากรายไดใ้นปี 2547 ของการจดัจาํหน่ายและการคา้สากลของธุรกิจนํ้ ามนัรวม 459,380 ลา้นบาท ประมาณ

ร้อยละ 59.4 มาจากการคา้สากล  และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ ามนัรวมทั้งการบริหารความเส่ียง  ในขณะท่ีส่วนท่ีเหลือร้อยละ 40.6 มา

จากการจดัจาํหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดว้ย การคา้ในตลาดคา้ปลีก ตลาดพาณิชย ์และตลาดผูค้า้นํ้ ามนัมาตรา 7 ในอตัรา

ร้อยละ 18.9  18.1 และ 3.6 ตามลาํดบั 

3.2.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจนํ้ามัน 

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนในบริษทัร่วม

ทุนท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศอีกจาํนวน 19 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจร และสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหนา้ท่ีดูแลบริษทัร่วมทนุท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เอ้ือ

ประโยชน์ต่อธุรกิจในกลุ่มนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเนน้การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและบริหารการลงทุนเชิง

พาณิชย ์   ทั้งน้ีในปี 2547 ปตท.ไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจาํนวน 2 บริษทั ดงัน้ี 
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1) บริษทั ไทยลู้บเบส จาํกัด (มหาชน) (บริษัทไทยลู้บเบส) 

บริษทัไทยลูบ้เบส ดาํเนินธุรกิจผลิตนํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานและยางมะตอย โดยมีประเภทของผลิตภณัฑแ์ละกาํลงัการ

ผลิต ดงัน้ี 

 นํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานชนิดพาราฟินิค มีกาํลงัการผลิต 300 ลา้นลิตรต่อปี 

 ยางมะตอย มีกาํลงัการผลิต 350 ลา้นลิตรต่อปี 

 ผลิตภณัฑพ์ลอยได ้มีกาํลงัการผลิต 600 ลา้นลิตรต่อปี 

บริษทัไทยลูบ้เบส ไดด้าํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตใหม่ไดอี้กคร้ังหน่ึงตั้งแต่กลางเดือน

สิงหาคม 2546 โดยรับจา้ง ปตท. กลัน่  และตน้ปี 2547 จึงเร่ิมนาํวตัถุดิบของบริษทัไทยลูบ้เบสเขา้สู่กระบวนการผลิต  ต่อมาใน

เดือนกนัยายน 2547 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั ไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือหุ้นของบริษทัไทยลูบ้เบสทั้งหมดกบั ปตท. 

2) PTT Philippines, Inc. (Philippines Inc.) 

PTT Philippines. Inc.  ดาํเนินธุรกิจการตลาดนํ้ามนัสาํเร็จรูปในประเทศฟิลิปปินส์  มีสถานีบริการทั้งส้ิน 14 สถานี

บริการ  เปิดดาํเนินการและรับนํ้ามนัจาก Philippines Inc. 10 สถานีบริการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2547  มีมติอนุมติัแผนควบรวมกิจการ Philippines Inc. กบั Subic 

Bay Distribution, Inc. (SBDI)  โดย SBDI จะเป็นผูจ้าํหน่ายนํ้ามนัโดยตรงแก่สถานีบริการนํ้ามนั Philippines Inc.  และ 

Philippines Security and Exchange Commission ไดอ้นุมติัการควบรวมกิจการแลว้  
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3.3 ธุรกจิปิโตรเคมีและการกลั่น 

ปตท.ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นบริษทัในเครือ ซ่ึง ปตท.มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป  

(Arm's Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท.เขา้ร่วมลงทนุ มีดงัน้ี 

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจการกลัน่ 

1. บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

5. บริษทั พีทีที โพลีเอททิลีน จาํกดั 

6. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

3. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปิโตรเคมี   

3.3.1.1 บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จาํกัด (มหาชน)  

 บริษทัไทยโอเลฟินส์เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายก๊าซ

เอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน ซ่ึงรวมเรียกว่า “สารโอเลฟินส์” ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.97 โดยมีผู ้

ถือหุ้นใหญ่รายอ่ืนคือ บริษทั   ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทยจาํกดั (มหาชน) และบริษทั

โอมาน ออยล ์ 

โรงงานโอเลฟินส์ของ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ

ผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมิถุนายน 2538 โดยใชแ้นฟทาเป็นวตัถุดิบหลกั (Naphtha Based)  ในเดือนธนัวาคม 2547  บริษทัไทย

โอเลฟินส์  ไดข้ยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนเพ่ิมขึ้น 300,000 ตนัต่อปี  โดยใชอี้เทนเป็นวตัถุดิบ แลว้เสร็จ ทาํใหปั้จจุบนัมีกาํลงัการ

ผลิต ผลิตภณัฑห์ลกัคือเอทิลีน 685,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 200,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิสก๊าซ

โซลีน   มิกซ์ซี 4   แครกเกอร์ บอททอม (Cracker Bottom) และ เทลก๊าซ (Tailgas) 

 (1) การจดัหาวตัถุดิบ 

โรงงานโอเลฟินส์ของบริษทัถูกออกแบบให้มีความยืดหยุน่ในการเลือกใชว้ตัถุดิบไดห้ลากหลาย ซ่ึงถือเป็นการ

ช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผนัผวนของราคานํ้ามนัดิบท่ีจะส่งผลโดยตรงต่อตน้ทนุวตัถุดิบ ซ่ึงปัจจบุนั

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตคือ แนฟทาชนิดเบา และ ก๊าซอีเทน ร่วมกบัวตัถุดิบอ่ืน  ทั้งน้ี วตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจาก

แหล่งในประเทศ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทัไทยโอเลฟินส์ไดท้าํสัญญาขายผลิตภณัฑ ์ โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี โดยตรงกบัลูกคา้กลุ่ม

โรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไทยโอเลฟินส์ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 6 คน 

รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั

ไทยโอเลฟินส์ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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(4) การเงิน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทไทยโอเลฟินส์ ในช่วงปี 2545- 2547 เป็นดังนี ้

      หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม 13,418 18,009 24,444 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี   (13,428) (16,531) (17,933) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 142 (70) (29) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 132 1,407 6,482 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 96 111 102 

สินทรัพยร์วม 26,658 32,342 37,640 

หน้ีสินรวม 14,880 12,242 11,724 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 11,778 20,100 25,916 

 

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

   บริษทัไทยโอเลฟินส์ ไดเ้พ่ิมทนุใน บริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั (ซ่ึงบริษทัไทยโอเลฟินส์ ลงทุนเองทั้งหมด) 

จาํนวน 880 ลา้นบาท เพ่ือสร้างหน่วยผลิตสารสารเอทิลีนออกไซด ์(Ethylene Oxide) เพ่ิมเติม ซ่ึงสารน้ีใชเ้ป็น

วตัถุดิบป้อนให้กบัโครงการเอทิลีนออกไซด ์(Ethylene Oxide Derivatives) ซ่ึงจะสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้

ให้กบั บริษทั ทีโอซีไกลคอล มากขึ้น นอกเหนือจากแผนเดิมท่ีจะผลิตผลิตภณัฑห์ลกั Mono Ethylene Glycol 

(MEG) จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี โดยใชว้ตัถุดิบเอทิลีนจากบริษทัไทยโอเลฟินส์  กาํหนดการก่อสร้างโรงงาน 

MEG จะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 

   การลงทุนในโครงการ Ethylene Oxide Derivatives ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของ บริษทั ทีโอซีไกลคอล 

จาํกดั จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก่  Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีวงเงินลงทนุรวม 2,550 

ลา้นบาท คาดว่าจะเร่ิมผลิตในช่วงปลายปี 2549 - ตน้ปี 2550 ซ่ึงโครงการดงักล่าวน้ีจะช่วยสร้างมูลคา่เพ่ิม ให้กบั

บริษทั 

   การเขา้ซ้ือหุ้นบริษทั บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) :  ในเดือนตุลาคม 2547  บริษทั      ไทยโอ

เลฟินส์   ไดร่้วมกบั ปตท. ซ้ือหุ้น บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ซ่ึงมีกาํลงัการผลิต 

HDPE 200,000 ตนัต่อปี และเป็นผูรั้บซ้ือเอทิลีนรายใหญ่ของบริษทัไทยโอเลฟินส์  ใชเ้งินลงทนุส่วนของบริษทั

ฯ 1,700 ลา้นบาท   การเขา้ซ้ือหุ้น บริษทั บางกอกโพลีเอททิลีน เป็นการขยายการลงทุนสู่ธุรกิจปลายนํ้าซ่ึงเป็น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทัไทยโอเลฟินส์   และเพ่ือขจดัการถือหุ้นไขวจ้ากการท่ี บริษทั บางกอกโพลีเอ

ทิลีนถือหุน้ในบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํนวน 7.11% บริษทับางกอกโพลี   เอทิลีนจึงขายหุ้นท่ีถืออยูใ่ห้แก่บริษทั 

โอมาน ออยล ์จาํนวนร้อยละ 3.06 และ ปตท. จาํนวนร้อยละ 4.05 ซ่ึงทาํให้ ปตท. ถือหุ้นในบริษทัไทยโอเลฟินส์

เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 48.97  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 1 (Plant I Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ โพ

รพิลีนเพ่ิมขึ้น 130,000 ตนัต่อปี และ 120,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ใชเ้งินลงทนุประมาณ 140 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

กาํหนดการก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2549 
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 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : บริษทัไทยโอเลฟินส์ ไดร่้วมทนุในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทั ปิโตร

เคมีแห่งชาติ  และบริษทัอะโรเมติกส์ ลงทุนใน บริษทัพีทีที ฟีนอล  เพ่ือผลิตสาร Phenol ขนาด 200,000 ตนัต่อปี  

วงเงินร่วมทนุในส่วนของบริษทัไทยโอเลฟินส์  20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  กาํหนดการก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จ

เร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550 

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : บริษทัไทยโอเลฟินส์ ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ และบริษทัอะโรเมติกส์  เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้า ท่ีใช้

ในกระบวนการผลิตของโรงงาน  วงเงินร่วมทุนในส่วนของบริษทัไทยโอเลฟินส์  ประมาณ  8 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2548 สาํหรับโครงการระยะท่ี 1 และปี 2550 สาํหรับ

โครงการระยะท่ี 2 

 

3.3.1.2 บริษัท อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

บริษทัอะโรเมติกส์ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ขั้นตน้    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 46.16 โดยมีผูถื้อ

หุ้นใหญ่รายอ่ืนคือบริษทับา้นปู จาํกดั (มหาชน) และบริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2540   ในเดือนมีนาคม 2547 บริษทัอะโรเมติกส์ ไดข้ยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 2 แลว้เสร็จ ทาํให้มี

กาํลงัการผลิตพาราไซลีน และ เบนซีน เพ่ิมขึ้น 101,000 ตนัต่อปี และ 134,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ทาํใหปั้จจบุนัมีกาํลงัการผลิต

ผลิตภณัฑห์ลกั คือ พาราไซลีน 495,000 ตนัต่อปี  เบนซีน 467,000 ตนัต่อปี  ออร์โธไซลีน 78,000 ตนัต่อปี และมิกซ์ไซลีนส์  

61,000 ตนัต่อปี  นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑพ์ลอยไดท่ี้เป็นสารปิโตรเลียม คือ แนฟทาชนิดเบา แรฟฟิเนท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ก๊าซไฮโดรเจน คอนเดนเสทเรสิดิว และสารอะโรเมติกส์หนกั  

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัอะโรเมติกส์ คือคอนเดนเสท แนฟทา และไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน ปัจจบุนั ปตท.มีสัญญา

ซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบับริษทัอะโรเมติกส์ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสทจาํนวน 50,000 บาร์เรลต่อวนั 

ให้แก่บริษทัอะโรเมติกส์ โดยอิงกบัตะกร้าราคานํ้ามนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices)  

(2) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัอะโรเมติกส์นั้น ส่วนใหญ่ ปตท. จะเป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายให้ ภายใตสั้ญญา

ระยะยาว โดย ปตท. จะเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษทัอะโรเมติกส์ และให้บริษทัอะโรเมติกส์เป็นผู ้

จดัส่งผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้กบัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทัอะโรเมติกส์ เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี 

ปตท.รับประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท.จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบับริษทัอะโรเม

ติกส์ นอกจากน้ี ปตท.ไดท้าํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑป์ระเภท “Take-and-Pay” ซ่ึงมิไดก้าํหนดให้ ปตท. มีหนา้ท่ีในการ

รับประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่า  
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(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัอะโรเมติกส์ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 6 คน 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษทัอะโรเมติกส์ ซ่ึงรวมถึง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัอะโรเมติกส์ ในช่วงปี 2545-2547   เป็นดงัน้ี 

             หน่วย : ลา้นบาท 

งบเดี่ยว ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม 22,015 34,682 52,403 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) (22,517) (31,523) (42,088) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 294 845/1 28 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (207) 4,004 10,342 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 94 104 95 

สินทรัพยร์วม 33,829 36,222 38,817 

หน้ีสินรวม 29,264 28,391 21,355 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 4,565 7,831 17,462 
/1 รวมกาํไรจากการปรับปรุงมูลค่าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราให้เป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น จาํนวน 397 ล้านบาท 

 (5)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

 โครงการขยายหน่วยแยกวตัถุดิบคอนเดนเสท : ปัจจบุนับริษทัอะโรเมติกส์ อยูร่ะหว่างดาํเนินการขยายหน่วย

แยกวตัถุดิบคอนเดนเสทจากกาํลงัผลิตเดิม 50,000 บาร์เรลตอ่วนัเป็น 70,000 บาร์เรลตอ่วนั เงินลงทนุ 10.4 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จในปี 2549  

 โครงการผลิตสารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) : บริษทัอะโรเมติกส์ อยูร่ะหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต 

Cyclohexane ขนาดกาํลงัการผลิต 150,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทุน 29.2 ลา้นเหรียญฯ โดยจะใชว้ตัถุดิบ เบนซีนของ

บริษทัจาํนวน 139,000 ตนัต่อปี และ ไฮโดรเจน 36,000 ตนัต่อปีคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จในปี 2549 

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : บริษทัอะโรเมติกส์ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ  และบริษทัไทยโอเลฟินส์ ลงทุนใน บริษทัพีทีที ฟีนอล  เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาด กาํลงัผลิต 

200,000 ตนัต่อปี  เงินลงทุนในส่วนของบริษทัอะโรเมติกส์ 20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  กาํหนดการก่อสร้างโรงงาน

จะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550 

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : บริษทัอะโรเมติกส์ ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ และบริษทัไทยโอเลฟินส์ เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้า ท่ีใช้

ในกระบวนการผลิตของโรงงาน เงินร่วมทนุในส่วนของบริษทัอะโรเมติกส์  ประมาณ  8 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2548 สาํหรับโครงการระยะท่ี 1 และปี 2550 สาํหรับโครงการระยะท่ี 2 

 โครงการอะโรเมติกส์ 2  : บริษทัอะโรเมติกส์ กาํลงัอยูร่ะหว่างการออกแบบทางวิศวกรรม และไดจ้ดัซ้ือท่ีดิน

แลว้ เพ่ือใชใ้นการก่อสร้าง โรงงานอะโรเมติกส์ 2 วงเงินลงทนุ 654 ลา้นเหรียญฯ ซ่ึงจะทาํให้กาํลงัการผลิตสาร 
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อะโรเมติกส์เพ่ิมขึ้น  โดยโรงงานอะโรเมติกส์ 2 มีกาํลงัการผลิตพาราไซลีน 565,000 ตนัต่อปี   เบนซีน 297,000 

ตนัต่อปี   คาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2551 

 

3.3.1.3 บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกัด (มหาชน)  

บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิต

และจาํหน่ายก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน (สารโอเลฟินส์) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 37.99  โดย

มีผูถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนคือ บริษทัปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  บริษทัเอช็เอม็ซี โปลิเมอร์ จาํกดั   

โรงงานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีใชก๊้าซเป็นวตัถุดิบหลกั (Gas Based) ตั้งอยูใ่นเขตนิคม 

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิต ประกอบดว้ย

ผลิตภณัฑห์ลกัคอืเอทิลีน 437,000 ตนัต่อปี โพรพิลีน 127,000 ตนัต่อปี และผลิตภณัฑพ์ลอยไดค้อื มิกซ์ซี 4 ไฮโดรเจน และก๊าซ

ไนโตรเจน    ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทัฯไดท้าํการก่อสร้างโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High 

Density Polyethylene : HDPE) แลว้เสร็จ ทาํให้มีกาํลงัการผลิต HDPE 250,000 ตนัต่อปี   นอกจากนั้น บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  

มีแผนท่ีจะเพ่ิมกาํลงัการผลิตเอทิลีนอีก 24,000 ตนัต่อปี (Debottlenecking Cracker Phase II) โดยจะดาํเนินการแลว้เสร็จใน      

ไตรมาส 2 ปี 2548  

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์คือก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดย ปตท. เป็น 

ผูจ้ดัหาวตัถุดิบดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. ภายใตสั้ญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี  

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2542  โดยไดมี้การแกไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาวในส่วนของอีเทนท่ีกาํหนดราคาโดย

อา้งอิงจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ เป็นอา้งอิงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายในตลาดโลก สัญญาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2546 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติไดท้าํสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑร์ะยะยาวโดยตรงกบัลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมี 

ขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีการแกไ้ขสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้งกบัสัญญาซ้ือขาย

วตัถุดิบของ ปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 13 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 

คน รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของปิโตร

เคมีแห่งชาติ ซ่ึงรวมตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 (4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ในช่วงปี 2545-2547 เป็นดงัน้ี 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม    12,798 14,638 19,836 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) (11,490) (11,920) 15,077 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - -  

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 67 15 (60) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,375 2,317 4,358 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 83 96 94 

สินทรัพยร์วม 26,406 27,770 29,741 

หน้ีสินรวม 7,328 6,716 5,569 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 19,078 21,054 24,171 

 

 5)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

 บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั  : บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  ไดร่้วมลงทุนกบั ปตท. ในโครงการเอทิลีนแครก

เกอร์ ขนาดกาํลงัการผลิต 485,000 ตนัต่อปี และ โรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (Low Density 

Polyethylene - LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ในอตัราส่วน 50:50  เงินลงทนุทั้งโครงการ 491 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  เป็นส่วนของ บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ 111  ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   มีกาํหนดแลว้เสร็จเปิด

ดาํเนินการในไตรมาส 4 ปี 2551  มีทุนจดทะเบียนบริษทั คร้ังแรก 1,500 ลา้นบาท      

 โครงการ HDPE ท่ีอิหร่าน  :   บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดเ้ขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัเพ่ือเขา้ร่วมทนุในโครงการ 

HDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ท่ีประเทศอิหร่าน ร่วมกบั บริษทั Itochu Corporation  บริษทั 

เคมีภณัฑซี์เมนตไ์ทย จาํกดั และ NPC International Ltd. ในสัดส่วน ร้อยละ 10, 12, 38 และ 40 ตามลาํดบั วงเงิน

ลงทุนของ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 22.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้น  

ไตรมาส 1 ปี 2551 

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทั     

ไทยโอเลฟินส์ และบริษทัอะโรเมติกส์ ลงทุนใน บริษทัพีทีที ฟีนอล  เพ่ือผลิตสาร Phenol ขนาด 200,000 ตนัต่อปี  

วงเงินร่วมทนุในส่วนของบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  กาํหนดการก่อสร้างโรงงานจะแลว้

เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2550 

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.  บริษทัไทย 

โอเลฟินส์ และบริษทัอะโรเมติกส์  เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานและดาํเนินการผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอ

นํ้า และนํ้า ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน  วงเงินร่วมทนุในส่วนของบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  ประมาณ  8 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นปี 2548 สาํหรับโครงการระยะท่ี 1 และปี 2550 

สาํหรับโครงการระยะท่ี 2 

 บริษทั Maintenance & Engineering Services : บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ  และ บริษทั โตโย -ไทย คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60:40 จดัตั้งบริษทัเพ่ือใหบ้ริการ Maintenance & Engineering Services โดยมี

ทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท  
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 บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั : บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดจ้ดัตั้ง บริษทั 

เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจงานบริการดา้นความปลอดภยัและ

ส่ิงแวดลอ้มกบับริษทัในเครือ หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  โดยมีทุนจดทะเบียน 15 ลา้นบาท บริษทัเป็นผู ้

ถือหุ้นรายเดียว 

 โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชุดท่ี 6  Gas Turbine Generator: ขนาดกาํลงัการผลิต 35 เมกกะวตัต ์และ 

Waste Heat Boiler ขนาดกาํลงัการผลิตไอนํ้า 70 ตนัต่อชัว่โมง โดยแหล่งพลงังานท่ีใชจ้ะเป็นก๊าซเช้ือเพลิงทางท่อ

จาก ปตท. เงินลงทนุโครงการประมาณ 1,200 ลา้นบาท  คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพร้อมส่งไดใ้นไตรมาสท่ี 3 

ปี 2549  โครงการฯ จะเพ่ิมความมัน่คงของระบบไฟฟ้า  ลดตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยลง และลดความเส่ียง

จากการสูญเสียโอกาสในการจาํหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีในกรณีท่ีจะตอ้งหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงาน 

 

3.3.1.4       บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากัด (มหาชน)  

 บริษทับางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบธุรกิจหลกั ในการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความ

หนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) มีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนัต่อปี  โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีผูถื้อหุ้นหลกั 2 ราย ไดแ้ก่ ปตท. และ บริษทัไทยโอเลฟินส์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น

เท่ากนัคือร้อยละ 50  

ปัจจุบนั บริษทับางกอกโพลีเอททีลีน อยูใ่นระหว่างดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิต HDPE ซ่ึงจะทาํให้กาํลงัผลิตรวมเป็น 

225,000 ตนัต่อปี ในส้ินไตรมาส 1 ปี 2548 และ 250,000 ตนัต่อปี ในส้ินไตรมาส 1 ปี 2549  

 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน รับวตัถุดิบหลกัเอทิลีน  ตามสัญญาซ้ือขายระยะยาว (Long-Term Offtake Agreement) จาก

บริษทัไทยโอเลฟินส์ โดยปริมาณซ้ือขายท่ีเกินกาํหนดในสัญญา จะพิจารณาจากราคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการทาํการตกลงซ้ือขาย 

 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ดาํเนินการขายเมด็พลาสติกในประเทศโดยผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) และ ขาย

โดยตรงและผา่นตวัแทนจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯมีสัญญากบับริษทั มิตซุย ไฮ - โพลีเมอส์  

(Mitsui Hi-Polymer) ประเทศฮ่องกง ในการผลิตเมด็พลาสติก HDPE เพ่ือขายในตลาดต่างประเทศ ภายใตสั้ญลกัษณ์การคา้ Hi-

Zex ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีของ Mitsui Chemical ปีละ 60,000 ตนั 

 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทับางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน  

 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทับางกอกโพลีเอททีลีน ในช่วงปี 2545 – 2547 เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

รายไดร้วม 4,542 5,047 8,647 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) 4,715 5,125 6,324 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 115 373 (53) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (57) 295 2,270 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 93 93 87 

สินทรัพยร์วม 5,167 8,007 4,710 

หน้ีสินรวม 5,817 5,316 2,981 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (650) 2,691 1,729 

 

(5) การปรับโครงสร้างการเงิน 

ในปี 2547 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีนไดจ้าํหน่ายหุน้สามญั บริษทัไทยโอเลฟินส์ (TOC) ซ่ึงบริษทัฯ ถืออยูจ่าํนวน

ทั้งส้ิน 58 ลา้นหุ้นเพ่ือเป็นการขจดัการถือหุ้นไขว ้ (Cross Holding) ระหว่างบริษทับางกอกโพลีเอททีลีน และ บริษทั                

ไทยโอเลฟินส์ โดยเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหุน้ดงักล่าวไดน้าํมาใชใ้นการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัฯ 

ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2547 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ไดล้งนามในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารกรุงเทพ วงเงินสินเช่ือ

ประมาณ 2,165 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการ Refinance และ ดาํเนินธุรกิจโดยทัว่ไปของบริษทัฯ  

ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2547 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ไดด้าํเนินการชาํระคืนเงินกูท้ั้งหมดกบักลุ่มธนาคารเจา้หน้ี 

(Syndicated Loan) ภายใตสั้ญญา  Facility Agreement dated 11 March 1993  จาํนวนเงิน 172.9 ลา้นเหรียญฯ 

 

3.3.1.5      บริษัท พทีีที โพลีเอททิลีน จํากัด  

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ร่วมทนุกบั บริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ ในโครงการก่อสร้างโรงอีเทนแครกเกอร์ขนาด 485,000 ตนัต่อปี และโรงเมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า 

(LDPE) ขนาด 300,000 ตนัต่อปี ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้น ปตท. และ บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ ร้อยละ 50: 50 เงินลงทุนโครงการ

ทั้งหมด 491 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํหนดจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาส 4 ปี 2548 จะเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2551 ทั้งน้ีโรงอีเท

นแครกเกอร์จะใชก๊้าซอีเทนจากการปรับปรุงขยายกาํลงัการผลิตอีเทนของโรงแยกก๊าซ 2 และ 3 ของ ปตท. เป็นวตัถุดิบในการ

ผลิต ซ่ึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัก๊าซของ ปตท. 

  

3.3.1.6    บริษัท พทีีที ฟีนอล จํากัด 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ร่วมทุนกบั บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ   บริษทัไทยโอเลฟินส์ และบริษทัอะโรเมติกส์ ลงทุนใน บริษทั พีทีที ฟีนอล ในสัดส่วนร้อยละ 40 , 20 20 และ 20 

ตามลาํดบั เพ่ือผลิตสารฟีนอล เพ่ือทดแทนการนาํเขา้  ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 ตนัต่อปี  โดยจะใชว้ตัถุดิบ โพรพิลีนจาก

บริษทั NPC และ TOC ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซีนจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี  วงเงินลงทุนทั้งหมด  200  ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ  กาํหนดการจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2548 และจะเร่ิมผลิตไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2550  
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ในเดือนกนัยายน ปี 2547 ปตท. ไดด้าํเนินการขายหุ้น บริษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ท่ีถืออยูท่ั้งหมด จาํนวน 

1,325,805 หุ้น (สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.53) ต่อผูท้าํคาํเสนอซ้ือในราคาหุน้ละ 11.50 บาท  และในเดือนตุลาคม 2547 ปตท. ได้

ดาํเนินการขายหุ้น บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั ท่ีถืออยูท่ั้งหมด จาํนวน 103.82 ลา้นหุ้น (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 23.48) ให้แก่ 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) เป็นเงินจาํนวน 828.70 ลา้นบาท  
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3.3.2 ธุรกิจการกล่ัน  

 ปตท.ไดร่้วมลงทนุในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ามนัผา่นบริษทัในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษทัไดแ้ก่บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

("โรงกลัน่ไทยออยล"์) บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั ("โรงกลัน่ระยอง") บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  

("โรงกลัน่สตาร์") และบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ("โรงกลัน่บางจาก") 

ปตท.ดาํเนินธุรกิจขายนํ้ามนัดิบท่ี ปตท.จดัหามาจากแหล่งนํ้ามนัในประเทศและต่างประเทศให้กบั 4 บริษทัขา้งตน้ โดย

นํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศทั้งหมดจะขายให้กบัโรงกลัน่ไทยออยลแ์ละโรงกลัน่บางจาก 

นอกจากการขายนํ้ามนัดิบให้กบัโรงกลัน่แลว้ ปตท.ยงัรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษทัเพ่ือจาํหน่ายต่อ

ให้แก่ลูกคา้ของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ี ปตท.รับซ้ือจะอา้งอิงจากสัดส่วนการถือ

หุ้นของ ปตท.ในบริษทันั้นๆ 

ในช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา โรงกลัน่นํ้ามนัของแต่ละบริษทัในเครือ ปตท. มีกาํลงัการกลัน่และอตัราการใชก้าํลงัการ

กลัน่ท่ีเกิดจากการนาํนํ้ามนัดิบและวตัถุดิบเขา้กลัน่ ดงัน้ี 

  หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 

 

โรงกลัน่ 

 

 

 

 

กาํลงัการกลัน่ 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ปริมาณ 

นํ้ามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามนัดิบ/ 

วตัถุดิบ 

ท่ีใชก้ลัน่ 

อตัราการ 

ใชก้าํลงั 

การกลัน่ 

(ร้อยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์/1 220 208 94.5 229 104.0 227 103.3 

โรงกลัน่ระยอง 145 144 99.2 136 94.1 148 101.7 

โรงกลัน่สตาร์/2 150 144 95.9 136 90.9 148 98.7 

โรงกลัน่บางจาก/3 120 74 61.3 75 62.9 96 79.6 

ท่ีมา  : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 /1 ในปี 2547 โรงกลั่นไทยออยล์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลั่น CDU-2 ช่วง 28 ส.ค. – 23 ก.ย. เป็นเวลา 27 วันต่อเน่ือง 

  /2 ในปี 2546 โรงกลั่นสตาร์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลั่นตามกาํหนดเวลา ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 
 /3 ในปี 2546 โรงกลั่นบางจากหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกลั่นตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 

โดยทั้ง 4 โรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมาดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 11 11 12 

นํ้ามนัเบนซิน 35 36 40 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 26 24 26 

นํ้ามนัดีเซล 80 83 88 

นํ้ามนัเตา 30 31 34 

ยางมะตอย 3 2 1 

อ่ืนๆ 22 22 25 

รวม 208 209 226 
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ท่ีมา : กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 /1   LPG   1 ตนั เท่ากบั 11.64 บาร์เรล  ( หรือ  1 บาร์เรล เท่ากบั  0.0859 ตนั) 

 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีผลิตไดจ้ากแต่ละโรงกลัน่ไดมี้การจดัจาํหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาด

ต่างประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : พนับาร์เรลต่อวนั 

 

โรงกลัน่ 

ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

ปริมาณ 

การจาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณการ

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ในประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 

ต่างประเทศ 

(ร้อยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์ 204 83.4 16.6 228 89.0 11.0 227 87.9 12.1 

โรงกลัน่ระยอง 150 87.9 12.1 141 89.9 10.1 152 85.2 14.8 

โรงกลัน่สตาร์ 147 79.5 20.5 141 82.0 18.0 155 83.0 17.0 

โรงกลัน่บางจาก/1 92 99.8 0.2 82 99.5 0.5 89 99.1 0.9 

ท่ีมา  : ปตท. 
 /1 โรงกลั่นบางจากมีการจัดหา/แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นํา้มันสําเร็จรูปจากโรงกลั่นอ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตได้ไม่เพียงพอมาจาํหน่ายใน  

ตลาดของตนเอง 

 

3.3.2.1 บริษทั ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) 

โรงกลัน่ไทยออยลด์าํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั ส่วนท่ี

เหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยลย์งัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและนํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจ

ไฟฟ้า และธุรกิจขนส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 49.54 ส่วนท่ีเหลือถือโดยเจา้หน้ีเดิมร้อยละ 5.86 (สถาบนัต่างประเทศร้อยละ 4.20 และสถาบนัในประเทศร้อยละ 

1.66)  บริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั (ในเครือสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์  ในสัดส่วนร้อยละ 0.02  พนกังานไทยออยล์

ร้อยละ 1.96  ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ของไทยลูบ้เบสและไทยพาราไซลีนร้อยละ 2.11  และนกัลงทุนต่างประเทศและในประเทศร้อยละ 

19.40 และ 21.11 ตามลาํดบั 

โรงกลัน่ไทยออยลต์ั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 

ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 220,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ โรงกลัน่ไทย

ออยลจ์ดัว่าเป็น โรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียน

กระบวนการผลิตและการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมี

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

Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่ 

ไทยออยลจ์ะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้งจาก
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แหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สาํหรับแหล่งภายในประเทศจดัหาจากแหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดักาํแพงเพชร โดย

การขนส่งทางรถไฟ 

ในการจดัหานํ้ามนัดิบ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาให้แก่โรงกลัน่ไทยออยล ์ ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ และในบางกรณี โรงกลัน่ไทยออยลจ์ะรับกลัน่

นํ้ามนัดิบท่ี ปตท.เป็นเจา้ของ ซ่ึงมีการคิดค่าธรรมเนียมการกลัน่ตามอตัราท่ีอา้งอิงกบัราคาตลาด 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.7 มิกซ์ไซลีน 

ร้อยละ 3.9 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 23.0 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 14.3 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 42.3 นํ้ามนัเตาร้อยละ 

10.7  และอ่ืนๆร้อยละ 0.1 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ไทยออยลมี์สัญญาจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑก์บับริษทัคู่คา้ต่างๆโดย 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปให้แก่ ปตท.ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

สาํเร็จรูป (Product Offtake and Crude Oil Supply Agreement) ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ 

ท่ี 270 พนับาร์เรลต่อวนั  เพ่ือรองรับกาํลงักลัน่ท่ีจะขยายเพ่ิมขึ้นในปี 2550  ทั้งน้ี ปตท.ยงัสามารถรับซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินจากร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปให้แก่บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  สัญญาซ้ือขายนํ้ามนั

สาํเร็จรูป (Sales and Purchase Agreement) ฉบบัใหม่ นบัจากวนัท่ี 1 มกราคม 2547 เพ่ือทดแทนสัญญา

ฉบบัเดิมท่ีครบกาํหนดในปลายปี 2546 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปให้แก่บริษทั นํ้ามนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จาํกดั ตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ์ 

(Sales and Purchase Agreement) ในปริมาณ 1,965 ลา้นลิตร ในช่วงระยะเวลา 4 ปี นบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 

2544 

• จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑมิ์กซ์ไซลีนให้แก่บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั ตามสัญญาจดัหามิกซ์ไซลีน เพ่ือใช้

เป็นวตัถุดิบในการผลิตพาราไซลีน ในปริมาณท่ีบริษทั ไทยพาราไซลีน กาํหนด ซ่ึงจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 

ปีละ 250,000 ตนั แต่ไม่เกินปีละ 300,000 ตนั 

ในปี 2547 โรงกลัน่ไทยออยลมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 88 และส่งออก (รวม

ส่งออกผา่น ปตท.) ประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน   

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี 2545 - 2547 เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547      

รายไดร้วม 103,791 146,551 185,423 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) (103,892) /1 (144,630) /1 (171,228)/1 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (397) - - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 1,005 3,618 543 

รายการพิเศษ - 1,211 335 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 507 6,750 15,073 
    

สินทรัพยร์วม 100,969 101,935 115,427 

หน้ีสินรวม 72,303 65,658 61,852 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 28,666 36,277 53,575 

ท่ีมา : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 /1 ปี 2545 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 56 ลา้นบาท และปี 2546 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 442 ลา้นบาท  และ   

                 ปี 2547 รวมรายการภาษีจ่ายจาํนวน 2,967 ลา้นบาท ตามลาํดบั                                                

(5) การจดัหาเงินกูใ้หม่ การซ้ือคืนหน้ี การแลกเปล่ียนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวและการชาํระคืนหน้ีก่อนกาํหนดในปี 2547 

ในเดือนเมษายน 2547 ไทยออยลไ์ดท้าํสัญญาการจดัหาเงินกูใ้หม่ (Refinance) ซ้ือหน้ีคืนและแลก เปล่ียนหน้ี

เงินกู ้ซ่ึงเป็นหน้ีระยะยาวสกุลเงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยนจาํนวนเทียบเท่าประมาณ 1,010 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน่และผอ่นปรนเง่ือนไขทางการเงิน และยกเลิกขอ้กาํหนดท่ีไทยออยล ์ตอ้งจาํนอง

เคร่ืองจกัร โรงงานอุปกรณ์ รวมทั้งการนาํบญัชีธนาคารเป็นหลกัประกนัเงินกู ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• จดัหาเงินกูยื้มใหม่ (Refinance) จาํนวน 13,503 ลา้นบาท เพ่ือชาํระคืนเงินกูภ้ายใตสั้ญญาหลกัในการปรับ

โครงสร้างหน้ี (MRA) เป็นเงินกูส้องส่วนจาํนวน 6,655 ลา้นบาทและ 173 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มี

กาํหนดเวลา 7 ปี  แต่ละจาํนวนครบกาํหนดชาํระในปี 2554  ตามสัญญา Refinance Facility (Baht) และ 

Refinance Facility (Onshore Dollar) Loan Agreements ตามลาํดบั ลงวนัท่ี 19 เมษายน 2547 

• ซ้ือคืนหน้ีจาํนวนประมาณ 213 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํหรับหน้ีสกุลดอลลาร์สหรัฐฯภายใตสั้ญญาหลกัใน

การปรับโครงสร้างหน้ี 

• แลกหน้ีท่ีเหลือจาํนวน 451 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และหน้ีเงินเยนทั้งหมด 3,518  ลา้นเยน ตามสัญญาหลกัใน

การปรับโครงสร้างหน้ี กบัหน้ีเงินกูร้ะยะเวลา 6 ปี สองส่วน แต่ละส่วนครบกาํหนดชาํระในปี 2553 ตาม

สัญญา Base Facility (US Dollar) และสัญญา Base Facility (YEN) Loan Agreements ลงวนัท่ี 19 เมษายน 

2547 ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2547 ไทยออยลย์งัไดช้าํระคืนหน้ีก่อนครบกาํหนดชาํระตาม Order of Maturity 

จาํนวนเทียบเท่าประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดส่วนหน้ีเงินกูแ้ต่ละสัญญา ซ่ึงจะทาํให้ไทยออยลไ์ม่มีภาระ

ชาํระคืนหน้ีเงินตน้ตามสัญญากูยื้มเงินต่างๆ ท่ีถึงกาํหนดจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 
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 (6) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2547 น้ี ไทยออยลย์งัคงดาํเนินกิจกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกลัน่และลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ือง ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 1) การวางแผนการกลัน่และการจดัหานํ้ามนัดิบของคณะกรรมการวางแผนการผลิต 

รวมทั้งการจา้งเรือขนนํ้ามนัดิบร่วมกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ในประเทศ  2) การเพ่ิมปริมาณการกลัน่โดยนาํ Long Residue จาก

โรงกลัน่ในประเทศมากลัน่ต่อและขายเป็นนํ้ามนัเตา 3) การใหบ้ริการทุ่นรับนํ้ามนัดิบ SBM (Single Buoy Mooring) แก่

โรงกลัน่ใกลเ้คียง 4) การรับซ้ือไฮโดรเจนส่วนเกินจากโรงกลัน่ใกลเ้คียง ซ่ึงจะช่วยประหยดัตน้ทุนไดอี้กส่วนหน่ึง และ 

5) การดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการกลัน่ Hydrocarbon Management 

Review (HMR) อยา่งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมขอบข่ายของกิจกรรมภายหลงัท่ีไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นท่ี

มีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี  

 (7) โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

• โครงการขยายกาํลงัการกลัน่ของหน่วยกลัน่ท่ี 3 (CDU-3 Debottlenecking) เพ่ิมอีก 50,000 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึง

จะทาํให้โรงกลัน่ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นเป็น 270,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2550 คาดว่าจะเร่ิม

ก่อสร้างประมาณกลางปี 2548 และจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปี 2549 

• โครงการขยายระบบรับนํ้ามนัดิบชนิดทุ่นเดียว (SBM Expansion) เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งนํ้ามนัดิบ  ซ่ึงจะทาํ

ให้ขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยออยลสู์งขึ้น  คาดว่าจะแลว้เสร็จในปี 2549 

• โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าเพ่ือใชใ้นโรงกลัน่ วางเป้าหมายแลว้เสร็จในปี 2549 โดยจะเปิดประมูลงาน

ก่อสร้างในไตรมาสท่ี 2 ปี 2548 

(8) การจดทะเบียนไทยออยลเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2547 ไทยออยลไ์ดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษทั

จาก 18,965,278,730 บาท เป็น 20,400,278,730 บาท และไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2547 ใหเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนและผูซ้ื้อ

หลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ (IPO) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,017,679,564 หุ้น ในราคาหุน้ละ 32 บาท แยกเป็นส่วนของ

หุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 143,500,000 หุ้น และเป็นหุน้สามญัของผูถื้อหุน้ฝ่ายเจา้หน้ีเดิมจาํนวน 874,179,564 หุ้น และเขา้ทาํ

การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 

ในขณะเดียวกนั ปตท. และผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดั และบริษทัไทยพาราไซลีน จาํกดั ได้

จาํหน่ายหุน้ทั้งหมดให้กบัไทยออยล ์ และปตท. นาํเงินท่ีไดท้ั้งหมดจากการขายหุ้นดงักล่าวมาซ้ือหุ้นไทยออยลใ์นราคา 

IPO เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างบริษทัในเครือ นอกจากน้ียงัทาํให้ ปตท. สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในไทยออยล์

ภายหลงัไทยออยลเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคืออยูท่ี่ร้อยละ 49.54  

 

3.3.2.2 บริษทั โรงกล่ันนํา้มันระยอง จาํกัด 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุน้ใน

สัดส่วนร้อยละ 100 โดยไดซ้ื้อหุน้ร้อยละ 64 จากบริษทั เชลล ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชลล ์

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 
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โรงกลัน่ระยองตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนตุลาคม 

2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ระยองจดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถ

ผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking (HCU) และ 

Thermal Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัดีเซลไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่ระยองจะใช้

นํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ ซ่ึงผูถื้อหุ้นเป็นผูจ้ดัหาให ้

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.0 โพรไพลีนร้อย

ละ 1.5 แนฟธาร้อยละ 4.7 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 15.2 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 9.3 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 37.8 

นํ้ามนัเตาร้อยละ 17.6 และอ่ืนๆร้อยละ 7.9 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Product Offtake 

Agreement) โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ระยองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ 

ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2547 โรงกลัน่ระยองมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 85 และส่งออกประมาณร้อย

ละ 15 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในส่วนท่ี

เหลือใชใ้นโรงกลัน่ให้แก่บริษทัท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

ทั้งหมด 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั ในช่วงปี 2545 - 2547  เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2545 ปี 2546 

 

ปี 2547 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 87,454 88,433 115,566 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (87,184) (82,748) (105,443) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 1,449 33 769 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,719 5,718 10,892 
    

สินทรัพยร์วม 55,754 55,224 68,285 

หน้ีสินรวม 60,766 54,519 56,687 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (5,012) 705 11,598 

ท่ีมา : บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

(5) การซ้ือหุ้น RRC จากเชลล ์

จากปัญหาผดินดัชาํระหน้ีท่ียืดเย้ือมากว่าสองปี  ทาํให้ ปตท. ตดัสินใจขอซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 64 จากเชลลใ์น

มูลค่า 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไดมี้การโอนหุ้นไปแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547  โดย ปตท. มีแผนจะเขา้ไปเร่ง

ดาํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีใหส้าํเร็จและนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามท่ีมีภาระผกูพนักบัรัฐบาลต่อไป 

(6) การปรับโครงสร้างหน้ี 

หลงัจาก ปตท. เขา้ถือหุ้นใน RRC ร้อยละ 100  ปตท. ไดผ้ลกัดนัให้ RRC ดาํเนินการปรับโครงสร้างหน้ีกบั

เจา้หน้ีเงินกูก้ลุ่มเดิม จาํนวน 1,335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ สาํเร็จ  โดยมีส่วนลดหน้ีประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ร้อย

ละ 15)  และมีสถาบนัการเงินรายหน่ึงเขา้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีเงินกูข้อง RRC แต่เพียงรายเดียว  ทั้งน้ี ตามโครงสร้างหน้ี

และทุนใหม่ของ RRC นั้น  ปตท.จะให้การสนบัสนุนทางการเงินจาํนวนไม่เกิน 250 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ในรูปเงินกู้

ดอ้ยสิทธิและ/หรือเงินลงทนุ  ร่วมกบัการให้การสนบัสนุนทางการคา้โดยเปล่ียนเทอมการขายนํ้ามนัดิบจากท่ี RRC ตอ้ง

ชาํระเงิน 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัส่งนํ้ามนัดิบ  เป็นการชาํระเงินตามการคา้ปกติ 30 วนั  และเจรจาจดัหาเงินกูร้ะยะยาว

ใหม่อีก 600-700 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ให้แก่ RRC  เพ่ือชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้ดิมจาํนวนประมาณ 1,135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

ต่อไป 

 (7) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 โรงกลัน่ระยองร่วมกบัโรงกลัน่สตาร์ ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการกลัน่หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบั

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูงทางดา้นโรงกลัน่ มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงคาดว่าหลงัส้ินสุดโครงการ จะทาํให้

โรงกลัน่ระยองมีผลกาํไรเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยหลงัจากผา่นไปแลว้สองปี  สามารถเพ่ิมผล

กาํไรไดแ้ลว้ประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯต่อปี 

 

3.3.2.3 บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกัด 

โรงกลัน่สตาร์ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุน้ใน

สัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั คาลเทก็ซ์ เทรดดิ้ง แอนด ์ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นบริษทัใน

เครือของเชฟรอน-เทก็ซาโก 
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โรงกลัน่สตาร์ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บาร์เรลต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 15.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่สตาร์จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถ

ผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic 

Cracking (RFCCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่สตาร์จะใชน้ํ้ามนัดิบ

ท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ โดย ปตท.และบริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ

เชฟรอน-เทก็ซาโก เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบง่ปริมาณ

การจดัหาตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบจะไม่สามารถยกเลิกไดต้ราบเทา่ท่ีเงินกูห้ลงัการปรับ

โครงสร้างหน้ี ยงัไม่ไดรั้บการชาํระคืนครบถว้น 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.0 โพรไพลีนร้อย

ละ 1.5 แนฟธาร้อยละ 4.7 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 15.2 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 9.4 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 37.8 

นํ้ามนัเตาร้อยละ 17.5 และอ่ืนๆร้อยละ 7.9 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่สตาร์ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Purchase and Sale 

Agreement) โดยผูถื้อหุ้นมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่สตาร์เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 

88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่สตาร์ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์

นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี 2547 โรงกลัน่สตาร์มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 83 และส่งออกประมาณร้อยละ 

17 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแลว้ โรงกลัน่สตาร์ยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในส่วนท่ี

เหลือใชใ้นโรงกลัน่ให้แก่บริษทัท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็น 

ตวัแทนจาก ปตท. 3 คน และจากบริษทัในเครือของเชฟรอน-เทก็ซาโก 5 คน 

 (4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ในช่วงปี 2545 - 2547 เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2545 ปี 2546 

 

ปี 2547 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

รายไดร้วม 85,337 82,406 117,589 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (84,811) (81,197) (103,576) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 861 2,547 336 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,386 3,756 14,349 
    

สินทรัพยร์วม 46,488 43,684 53,349 

หน้ีสินรวม 37,840 31,281 26,597 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 8,648 12,403 26,752 

ท่ีมา : บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

  ผลจากการปรับโครงสร้างหน้ีเม่ือปี 2545 โดยการปรับแผนการชาํระคืนเงินตน้ตามผลประกอบการของบริษทั

และขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ไปส้ินสุดปี 2552 ทาํใหโ้รงกลัน่สตาร์ไม่มีปัญหาการชาํระคืนเงินกูแ้ละปัญหา

สภาพคล่อง 

(5) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 โรงกลัน่สตาร์ร่วมกบัโรงกลัน่ระยอง ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการกลัน่หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบั

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์สูงทางดา้นโรงกลัน่  มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงคาดว่าหลงัส้ินสุดโครงการจะทาํให้

โรงกลัน่สตาร์มีผลกาํไรเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยหลงัจากผา่นไปแลว้สองปี  สามารถเพ่ิมผล

กาํไรไดแ้ลว้ประมาณ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 

 

3.3.2.4 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 

โรงกลัน่บางจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการกลัน่นํ้ามนัและ

จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูป รวมทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค ณ 31 ธนัวาคม 2547 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.91 โดยมีผูถื้อหุ้น

ใหญ่คอืกระทรวงการคลงั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.92 ส่วนท่ีเหลือเป็นประชาชนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 73.17 

โรงกลัน่บางจากตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ

ประเทศ 

(1)  การผลิต 

โรงกลัน่บางจาก แมว่้าจะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิต

ไดเ้ป็นนํ้ามนัเตาค่อนขา้งสูง แตโ่รงกลัน่บางจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด อีกทั้งยงัหาทางเพ่ิมผลกาํไร

โดยการร่วมมือกบัโรงกลัน่อ่ืนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใชจ้า่ยเช่นการส่งนํ้ามนัเตาไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่อ่ืนและการ

ร่วมขนส่งนํ้ามนัดิบ นอกจากน้ี โรงกลัน่บางจากไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะ
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ต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของโรงกลัน่บางจากจะใช้

นํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัโรงกลัน่ไทยออยล ์

ปตท.จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบปัตตานี ระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 26 มกราคม 2548 และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 2.8 รีฟอร์เมท   

ร้อยละ 2.5 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 11.2 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 12.8 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 35.0 นํ้ามนัเตาร้อยละ 

16.4  Long Residue ร้อยละ 16.5 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.8 

(2)  การจดัจาํหน่าย 

ปตท.มีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัสาํเร็จรูปกบัโรงกลัน่บางจากระยะเวลา  10 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 

2548 และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดย ปตท. จะรับนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่บางจากไม่นอ้ยกว่า 130 

ลา้นลิตรต่อเดือน อยา่งไรก็ตาม โรงกลัน่บางจากยงัคงจดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ผา่นช่องทางการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปของตนเอง ดงัน้ี 

1)  การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการและการจาํหน่ายโดยตรงให้ผูใ้ช ้

• การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ 

• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

• การจาํหน่ายให้กิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายใหผู้ค้า้นํ้ามนัรายอ่ืน : เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั

นํ้ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2547 โรงกลัน่บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 0.9 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นตวัแทนจาก 

ปตท. 1 คน กระทรวงการคลงั 1 คน กระทรวงพลงังาน 2 คน กรรมการจากภายนอก (เจา้หน้ี) 1 คน และกรรมการอิสระ 

5 คน 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี 2545 - 2547  เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2545 ปี 2546/2 ปี 2547 

รายไดร้วม 51,936 61,776 80,017 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (51,391) /1 (62,614) /1 (77,569)/1 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (754) 42 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (11) 293 128 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 534 (1,299) (2,618) 
    

สินทรัพยร์วม 28,901 28,591 34,350 

หน้ีสินรวม 24,315 25,534 24,587 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 4,586 3,057 9,762 

ท่ีมา  : บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 /1 ปี 2545 รวมรายการเครดิตภาษี 10 ล้านบาท ปี 2546 รวมรายการภาษีเงินได้ 223,600 บาท ปี 2547 รวมรายการเครดิตภาษี 2,185 ล้านบาท 

  /2 ต้ังแต่ปี 2546 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายทางบัญชีจากงบการเงินเดี่ยว มาเป็นงบการเงินรวม 

(5) การปรับโครงสร้างทางการเงิน (Financial Restructuring) 

โรงกลัน่บางจากไดด้าํเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินเสร็จสมบูรณ์ เม่ือตน้ปี 2547 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

- จดัหาเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือทดแทนเงินกูร้ะยะส้ันจากธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 12,500 ลา้น

บาท เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547  

-   จาํหน่ายใบแสดงสิทธิในหุ้นสามญัของบริษทั (Depository Receipt : DR) จาํนวน 3,000 ลา้นบาท  ไดเ้ขา้

ทาํการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

- จาํหน่ายใบแสดงสิทธิในหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 4,000 ลา้นบาท เขา้ทาํการซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขายตราสาร

หน้ีเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 

จากการดาํเนินการดงักล่าวทาํใหส้ามารถลดภาระดอกเบ้ีย  ยืดระยะเวลาในการชาํระหน้ี  ส่งผลให้มีฐานะ

การเงินแขง็แกร่งขึ้น  ตน้ทุนการเงินตํ่าลง  และมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงาน 

(6) โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 

  เน่ืองจากโรงกลัน่บางจากมีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดเ้ป็นนํ้ามนัเตาค่อนขา้งสูง  แตปั่จจุบนันํ้ามนัเตามีราคา

ตํ่ากว่านํ้ามนัใสและนํ้ามนัดิบ  รวมทั้งโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ไดเ้ปล่ียนมาใชก๊้าซธรรมชาติแทนนํ้ามนัเตา  

อีกทั้งรัฐบาลจะปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัเบนซินและดีเซล  ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2554  

ดงันั้นโรงกลัน่บางจากจึงไดด้าํเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั  โดยปรับปรุงหน่วยกลัน่ดว้ยการติดตั้ง Cracking 

Unit เพ่ือลดสัดส่วนการผลิตนํ้ามนัเตาและเพ่ิมสัดส่วนนํ้ามนัเบนซินและดีเซล นอกจากน้ียงัมีโครงการปรับปรุงหน่วย

เพ่ิมคุณภาพนํ้ามนั (Reformer Unit & Gas Oil Hydrotreating Unit)  เพ่ือให้นํ้ามนัท่ีผลิตไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนดใน

อนาคต  ซ่ึงคาดว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะแลว้เสร็จภายในปี 2550 
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในช่วงปี 2544-2547 เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟ้ืนตวัขึ้นหลงัเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 

5.2 ต่อปี ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ยายตวัสูงขึ้นในอตัราประมาณร้อยละ 6.2 ต่อปี โดยมีปริมาณการใชน้ํ้ามนั

สาํเร็จรูปเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4.6 ต่อปี จากระดบั 560,456 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 688,770 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2547 และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 8.2 ต่อปี จากระดบั 430,562 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 519,592 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2547   ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชก๊้าซ

ธรรมชาติทดแทนนํ้ามนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและในภาคอุตสากรรมและการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง

ในการผลิต โดยมีอตัราส่วนการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยร์วมในปี 2547 ร้อยละ 

47.4 และ 35.7 ตามลาํดบั  

รายละเอียดของการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์องประเทศในช่วงปี 2541 ถึงปี 2547  มีดงัน้ี 

หน่วย : เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปี ปริมาณการใชร้วม ลิกไนตแ์ละถ่านหิน นํ้ามนัสาํเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลงันํ้ าและนาํเขา้ 

  ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

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 54.3 334,493 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 1,351,173 189,688 14.0 623,627 46.2 501,584 37.1 36,274 2.7 

2547 1,454,365 214,018 14.7 688,770 47.4 519,592 35.7 31,985 2.2 

ท่ีมา :  สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมือ่วนัท่ี 14 มีนาคม 2548 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

ในช่วงตน้ปี 2547 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย (ซ่ึงรวมถึงร้อยละ 50 ของปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติ

ของโครงการเจดีเอ) มีจาํนวนประมาณ 33.09 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserve) 

ประมาณ 14.75 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณสาํรองท่ีน่าจะพบ (Probable Reserve) ประมาณ 8.73 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และ

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserve) ประมาณ 9.60 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหากคาํนวณอตัราส่วนปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติของประเทศไทยต่อปริมาณการผลิตในปี 2547 ท่ี 0.79 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ตแลว้ ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ด้

อีกประมาณ 42 ปี และประมาณ 19 ปี เม่ือคาํนวณจากปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรอง

ก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แลว้ ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวมประมาณ 1,497.04 

ลา้นบาร์เรล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserve) ประมาณ 609.92 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ีน่าจะ

พบ (Probable Reserve) และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserve) ประมาณ 887.12  ลา้นบาร์เรล โดยมีปริมาณสาํรอง

ปิโตรเลียมเป็นดงัน้ี 

 

http://www.nepo.go.th/
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ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ  

(พนัลา้นลูกบาศกฟ์ุต) 

นํ้ามนัดิบ 

(ลา้นบาร์เรล) 

คอนเดนเสท 

(ลา้นบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 

(Proved Reserves) 

14,753.73 291.01 318.91 

ปริมาณสาํรองท่ีน่าจะพบ 

(Probable Reserves) 

8,732.98 91.86 241.40 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 

(Possible Reserves) 

9,603.92 284.05 269.81 

ท่ีมา : กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน (โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site “www.dmf.go.th”) เมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2548  

  

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ (Operator) 3 ราย ไดแ้ก่ ยโูนแคล  ปตท.สผ. 

และเชฟรอน  โดยในปี 2547 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,163 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 

2.7 นํ้ามนัดิบ 85,750 บาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 11.0  และคอนเดนเสท 68,390 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.1  

 ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับช่วงปี 2541-2547 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  

(ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

นํ้ามนัดิบ 

(บาร์เรลต่อวนั) 

คอนเดนเสท 

(บาร์เรลต่อวนั) 

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 

2547  2,163 85,750 68,390 

ท่ีมา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2548  

 

ในส่วนของการลงทุนและการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รวมถึงการจดัหาและจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจบุนั ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจา้ของและผูบ้ริหารและพฒันา 

โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) นั้น ปัจจบุนัการลงทุนและการดาํเนินการ 

ส่วนใหญ่กระทาํโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว้ มีเพียงบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุน

ระหว่าง ปตท. กบั Tractebel S.A. และบริษทั ทนุลดาวลัย ์ จาํกดั ให้บริการระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ในเขต 

อุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล 

ในส่วนของกิจการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เป็นหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลเก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอตัราค่าผา่นท่อ 

http://www.nepo.go.th/
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3.4.1.2 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต 

ปัจจุบนั การจดัหาก๊าซธรรมชาติมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2547 มี

ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 2,892 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั สัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศและ

ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 75 : 25 ทั้งน้ี ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดจะถูกใชภ้ายในประเทศ โดยมีสัดส่วนการ

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าร้อยละ 77 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งร้อยละ 9  และส่งเขา้โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติร้อยละ 14 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทกุปี แมแ้ต่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยมี

ปัจจยัหลกัคือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และจากนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติทดแทน

นํ้ามนัเตา ทาํให้สัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นมาตลอด โดยปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็) ในปี 2547 คิดเป็นประมาณร้อยละ 

63.6 ของปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจําแนกตามประเภทของเช้ือเพลิงระหว่างปี 2541-2547  

(หน่วย : พันเมกะวัตต์/ช่ัวโมง) 

 ปี 2541 ปี 2542 ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

1. พลงันํ้า 5,103 3,444 5,917 6,206 7,399 7,240 5,922 

2. ก๊าซธรรมชาติ 46,238 47,111 53,855 62,748 69,721 76,027 81,074 

3. นํ้ามนัเตา 17,534 15,429 9,611 2,420 1,969 2,434 5,468 

4. นํ้ามนัดีเซล 989 457 108 248 151 75 233 

5. ถ่านหิน 16,475 15,419 15,852 17,722 16,652 16,856 17,993 

6. กระแสไฟฟ้าท่ีนาํเขา้ และ

ซ้ือจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 

4,820 10,612 13,144 14,528 15,362 15,779 16,821 

รวม 91,160 92,472 98,487 103,872 111,254 118,411 127,511 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) (2.4) 1.4 6.5 5.5 7.1 6.4 7.7 

ที่มา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 14 มีนาคม 2548  

สาํหรับการประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตนั้น  ในระยะส้ันคาดว่าความ

ตอ้งการดงักล่าวจะยงัคงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นตามความ

ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นตามการพยากรณ์ของคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า ทั้งน้ี ตั้งแต่ปี 2550 เป็น

ตน้ไป เม่ือมีการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระท่ีใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงจะมีผลใหค้วามตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิต

ไฟฟ้าชะลอตวัลง อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณารวมความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ   

ก็คาดว่าความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติจะยงัคงรักษาระดบัไวไ้ด ้ สาํหรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในระยะยาว คาดว่าผูผ้ลิต

ไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัได้

และเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน รวมทั้งคาดว่าโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเขา้มาทดแทนในส่วน

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีจะปลดระวางในอนาคตจะยงัคงใชก๊้าซธรรมชาติต่อไป โดยประมาณ

การการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง และการใชพ้ลงังานในประเทศไทยและประมาณการ เป็นดงัน้ี  

 

http://www.nepo.go.th/
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อตัราการขยายตวัเฉลี�ย 7 %ตอ่ปี

 
 

นอกจากความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าท่ีคาดว่าจะยงัคงขยายตวัต่อไปแลว้ ภาครัฐยงัมีนโยบายท่ีจะ

ผลกัดนัการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่าเช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืนๆ และช่วยลดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคจากการท่ีนํ้ามนัเช้ือเพลิงมีราคาสูง ประกอบกบัความตอ้งการผลิตภณัฑจ์ากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการใชก๊้าซหุงตม้ภายในประเทศหรือความตอ้งการอีเทนเพ่ือใชเ้ป็น

วตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ลว้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีเสริมสร้างใหป้ริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 

3.4.1.3 การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ       

การปรับโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาว มุ่งให้มีการแข่งขนัอยา่งเสรี ก่อให้เกิดความเป็น

ธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัหาพลงังานให้กบัผูบ้ริโภค โดยการแยกกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อจดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติออกจากกนั และให้มีการเปิดให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บุคคลท่ี

สาม (Third Party Access : TPA) สาํหรับระบบท่อในอนาคตและในระบบท่อเดิมของ  ปตท. หากมีความสามารถในการขนส่ง

เหลือ เพ่ือใหผู้ใ้ชก๊้าซธรรมชาติสามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะยงัคงมีสิทธิในการซ้ือหรือ

ขายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและสัญญาท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองจนกว่าจะหมดอายสัุญญา ทั้งน้ี ผูค้า้ก๊าซ

ธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงให้กบัลูกคา้โดยผา่นกลไกของการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บคุคลท่ีสาม โดย

ตอ้งพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เพ่ือรองรับความตอ้งการในการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองเท่านั้น  การให ้

บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางทอ่แก่บุคคลท่ีสาม จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยองคก์รกาํกบัดูแลอิสระท่ีจะจดัตั้งขึ้นในอนาคต 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลัน่นํ้ามนั  

ในอดีตประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการใชม้ากกว่า

กาํลงัการผลิตภายในประเทศ ต่อมาเม่ือบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (“โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง”) และบริษทั  

สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง จาํกดั (“โรงกลัน่สตาร์”) เร่ิมเปิดดาํเนินการในปี 2539 ทาํให้อุตสาหกรรมนํ้ามนัสาํเร็จรูป 

ภายในประเทศมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิต 

รวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,012,000 บาร์เรลต่อวนั ในปี 2547 โรงกลัน่นํ้ามนัมีการผลิตจริงรวมกนัทั้งส้ินประมาณ 829,46870930 

บาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศ รวมประมาณ 729,553 บาร์เรลต่อวนั ทาํใหป้ระเทศไทยมีอุปทาน

ส่วนเกินตอ้งส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศประมาณ 118,477 บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงคาดว่าสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทาน

ส่วนเกินจะยงัคงมีต่อเน่ือง 

ในปี 2547 ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปประมาณ 48,265 ลา้นลิตร สามารถแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิด

ต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

นํ้ามนัเบนซิน 8,251 8,639 8,954 

นํ้ามนัดีเซล 17,375 18,734 20,254 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,664 4,238 4,617 

นํ้ามนัเตา 5,964 6,050 6,719 

นํ้ามนัก๊าด 550 697 1,120 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 5,894 6,180 6,601 

รวม 42,698 44,538 48,265 

  ท่ีมา : สาํนกัการคา้และการสาํรองนํ้ ามนัเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง  ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัท่ีตั้ง

ของโรงกลัน่นํ้ามนั การขนส่งนํ้ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 

ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 7 แห่ง

ซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ามนั ปัจจุบนัการขนส่งนํ้ามนัทาง

ท่อส่งนํ้ามนัแมจ้ะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยงัมีปริมาณการใชไ้ม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ เน่ืองจากท่อ

ขนส่งนํ้ามนัไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ามนัทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ามนัส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ภาคกลางและภาคตะวนัออกของ

ประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายนํ้ามนั 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมนํ้ ามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายนํ้ ามนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น เน่ืองจากมีผูค้า้นํ้ามนัอิสระรายใหม่เขา้มาในตลาดจาํนวนมาก การขยายตวัเพ่ิมขึ้นของจาํนวนสถานีบริการนํ้ามนั ประกอบ

กบัสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้จากการตลาดเปล่ียนแปลงตามสภาวะการแข่งขนั 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 97 

โครงสร้างราคานํ้ามัน 

โครงสร้างราคานํ้ามนัจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่ง

หนา้โรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน และภาษีมูลค่าเพ่ิม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบดว้ย ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่  

ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพ่ิม/1 

เดิมโครงสร้างราคานํ้ามนัเป็นไปตามกลไกตลาด ต่อมาเกิดปัญหาราคานํ้ามนัแพง เน่ืองจากภาวะสงครามคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลงังานจึงมีมติ ให้มีการชดเชยราคานํ้ามนัเบนซินและดีเซลแก่ผูผ้ลิตและนาํเขา้นํ้ามนั โดยในวนัท่ี 10 

มกราคม 2547 รัฐบาลประกาศตรึงราคาขายปลีกนํ้ามนัเช้ือเพลิง กาํหนดใหเ้พดานสูงสุดของระดบัราคาขายปลีก ณ 

กรุงเทพมหานคร ของนํ้ามนัเบนซินออกเทน 95 ราคาไม่เกินลิตรละ 16.99 บาท นํ้ามนัเบนซินออกเทน 91 ราคาไม่เกิน 

ลิตรละ 16.19 บาท และนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว ราคาไม่เกินลิตรละ 14.59 บาท  และเร่ิมปรับเพดานราคานํ้ามนัเบนซินตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2547  จนกระทัง่ต่อมาใหร้าคาขายปลีกนํ้ามนัเบนซินเป็นไปตามกลไกตลาดอีกคร้ังในปลายเดือนตุลาคม 2547 และ

จนถึงส้ินเดือนธนัวาคม 2547 เพดานสูงสุดของราคาขายปลีกนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วยงัคงอยูท่ี่ไม่เกินลิตรละ 14.59 บาท 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2548 มีการปรับเพดานสูงสุดของราคาขายปลีกนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว ราคาลิตรละไม่เกิน 15.19 บาท 

ตวัอยา่งโครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2548 

 (หน่วย : บาท/ลิตร) 

 เบนซินออกเทน 95 คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 

ดีเซลหมุนเร็ว คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 14.8382 69.70 15.4439 101.67 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 17.31 2.3050 15.17 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.73 0.2305 1.52 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 0.5000 2.35 0.5000 3.30 

เงินชดเชย /2 - - -5.2731 -34.72 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน /2 0.0400 0.19 0.0400 0.27 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 1.3602 6.39 0.9272 6.10 

ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 20.7919 97.66 14.1735 93.31 

ค่าการตลาด 0.6544 2.19 0.9500 6.25 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.0326 0.15 0.0665 0.44 

ราคาขายปลีก 21.29 100 15.19 100 

/1 โรงกลั่นกาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกาํหนด 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ามนัดิบ และนํ้ามนัสาํเร็จรูปบางส่วน 

ประกอบกบัการคา้นํ้ามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนั ณ โรงกลัน่จึงขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั

ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นตน้ทนุในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

จากการศึกษาของ สนพ. ระบุว่า หากราคานํ้ามนัดิบตลาดโลกเปล่ียนแปลง 1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตน้ทนุราคา

นํ้ามนัในประเทศไทยจะเปล่ียนแปลง 25-29 สตางคต์่อลิตร (ณ อตัราแลกเปล่ียน 40-46 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ) 
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การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเข้า/1 

(1) ช่วงก่อนยกเลิกควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยรัฐบาลกาํหนด 

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคา ณ โรงกลัน่ และอตัรากองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงของนํ้ามนัแต่ละชนิด ในช่วงดงักล่าว

ประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ตํ่ากว่าความตอ้งการในประเทศและตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้ การกาํหนดราคานํ้ามนัท่ีผลิต

ในประเทศจึงใชห้ลกัการของความเสมอภาคกบัการนาํเขา้ (Import Parity Basis) เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม

ระหว่างผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ โดยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาจะอา้งอิงตามการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัในสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นตลาดนํ้ามนัสาํเร็จรูปขนาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี ในช่วงดงักล่าวราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงของไทย

จะเป็นราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คอืราคาสิงคโปร์บวกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ จนกระทัง่ถึงท่าเรือประเทศ

ไทย การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่จะอิงกบัราคาประกาศของโรงกลัน่ในสิงคโปร์ และสาํหรับการกาํหนดราคา

นาํเขา้จะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการนาํเขา้จริง โดยการประกาศราคาจะ

เปล่ียนแปลงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

(2) ช่วงหลงัการยกเลิกควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง โรงกลัน่นํ้ามนัมีสัญญาซ้ือขายกบัผูค้า้นํ้ามนักาํหนดราคาเป็น C.I.F. 

กรุงเทพฯ  สาํหรับผูค้า้นํ้ามนัท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปจะเป็นไปตามตน้ทุนตามจริง เน่ืองจากโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนั

กบัตน้ทนุนาํเขา้ ดงันั้น โรงกลัน่จึงใชห้ลกัการเสมอภาคกบัการนาํเขา้ หากโรงกลัน่กาํหนดราคาสูงกว่าการนาํเขา้ 

ผูค้า้นํ้ามนัจะนาํเขา้แทนการส่ังซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ แต่หากการกาํหนดราคาตํ่ากว่าราคา 

นาํเขา้ จะทาํให้โรงกลัน่ไดรั้บผลตอบแทนตํ่า ยอ่มไม่จงูใจให้เกิดการลงทุนของธุรกิจการกลัน่ในประเทศไทย แต่

หลงัจากกาํลงัการกลัน่ของประเทศไทยมีเกินความตอ้งการทาํให้ตอ้งส่งออก การส่งออกในปัจจุบนัตามภาวะปกติ

จะไม่ไดร้าคาท่ีดีเท่าท่ีควรจากปัญหากาํลงัการกลัน่ในภูมิภาคท่ีสูงกว่าความตอ้งการ ดงันั้น โรงกลัน่จึงพยายามท่ี

จาํหน่ายนํ้ามนัในประเทศก่อนส่งออก โดยให้ส่วนลดราคา ณ โรงกลัน่ในบางช่วง ทาํให้การกาํหนดราคาของไทย

ไดล้ดลงมาอยูร่ะหว่างราคาส่งออกและราคานาํเขา้ 

 การกาํหนดราคาของโรงกลัน่จะกาํหนดให้สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการนาํเขา้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผูค้า้นํ้ามนัซ้ือ

นํ้ามนัจากโรงกลัน่ และเน่ืองจากการซ้ือขายนํ้ามนัในภูมิภาคน้ีเป็นจาํนวนมากจะกระทาํกนัในตลาดสิงคโปร์ ราคานํ้ามนัท่ี

เคล่ือนไหวในตลาดสิงคโปร์จึงเป็นตวัแทนของราคานํ้ามนัของทกุประเทศในภูมิภาคน้ี โรงกลัน่จึงใชเ้กณฑก์ารกาํหนดราคาโดย

อิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์ และมีการเปล่ียนแปลงทุกวนัเช่นเดียวกบัราคาตลาดจรสิงคโปร์ 

การเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามนัสําเร็จรูปในตลาดนํ้ามนัต่าง ๆ4

/1 

ตลาดซ้ือขายนํ้ามนัระหว่างประเทศ ตลาดท่ีสาํคญัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

นํ้ามนัของภูมิภาคนั้นๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยโุรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร์ สาํหรับตลาดอ่ืนๆ จะ

กาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้นํ้ามนัของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคาํนึงถึงสภาพ

ความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทนุ คือ ราคานํ้ามนัดิบ ดงันั้น ราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตวัเคล่ือนไหวไปในทิศทางและระดบัเดียวกนั นอกจากนั้นแลว้ อุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาค

 
 

/1 จากรายงานของ  สนพ.  เม่ือวันท่ี 11 มิถนุายน 2544 เร่ืองการกาํหนดราคานํา้มันเชื้อเพลิงของไทย 
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นั้นๆ ยงัมีอิทธิพลต่อราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในตลาด จึงทาํให้การเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในบางตลาดอาจปรับตวัแตกต่าง

จากตลาดอ่ืน แต่เป็นเพียงช่วงส้ันๆ เพราะระดบัราคาท่ีแตกต่างกนัจะทาํใหเ้กิดภาวะของการไหลเขา้/ออกของนํ้ามนัจากตลาดอ่ืน 

จนระดบัราคาของตลาดนั้นปรับตวัสู่ภาวะสมดุลกบัตลาดอ่ืน ดงันั้น ในการกาํหนดราคาของผูค้า้นํ้ามนัไทย ไม่ว่าจะใชฐ้านราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของตลาดใด การเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปของไทยจะเป็นเช่นเดียวกนั เพราะการเปล่ียนแปลงของ

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาดจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งในระดบัเดียวกนั  

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกไกล ตลาดสิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางซ้ือขายนํ้ามนัในภูมิภาคน้ีท่ีสาํคญัท่ีสุด ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูป

ในตลาดจรสิงคโปร์ มิไดเ้กิดจากการประกาศราคาของรัฐบาลสิงคโปร์ แต่เป็นราคาท่ีเกิดจากการตกลงซ้ือขายของผูซ้ื้อและผูข้าย

ทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร์ ราคาท่ีตกลงจะสะทอ้นจากปริมาณนํ้ามนัท่ีมีในภูมิภาค (Supply) และความตอ้งการ

นํ้ามนัของภูมิภาค (Demand) น้ีท่ีมีเขา้มาในตลาด ดงันั้น ปริมาณการผลิตส่วนเกินและความตอ้งการนํ้ามนั (การส่งออกและการ

นาํเขา้) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาในตลาดจรสิงคโปร์ การเก็บ

รวบรวมราคาซ้ือขายในตลาดนํ้ามนัทุกตลาดจะมีบริษทัขอ้มูล เช่น Platt’s, Petroleum Argus, Reuters ทาํการรวบรวมราคาซ้ือขาย

ในแต่ละวนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีตลาดนํ้ามนัใชอ้า้งอิงในการต่อรองหรือตกลงราคาซ้ือขายกนัในธุรกิจนํ้ามนัระหว่างประเทศ จะเป็นของ

บริษทั Platt’s เช่น MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางท่ีไดจ้ากราคาซ้ือขายตํ่าสุดและสูงสุดท่ี Platt’s สรุปในวนันั้นๆ  

ปริมาณนํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายผา่นตลาดสิงคโปร์ จะอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกบัตลาดใหญ่ในพ้ืนท่ีอ่ืน (ยโุรป อเมริกา 

ตะวนัออกกลาง) ทาํให้ยากต่อการป่ันราคาโดยผูซ้ื้อหรือผูข้าย และราคาจะสะทอ้นความสามารถในการจดัหาและความตอ้งการ

ในภูมิภาคเอเชียอยา่งแทจ้ริง โดยเหตผุลดงักล่าว ทาํให้ประเทศผูส่้งออกนํ้ามนั เช่น ไทย เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่ น ซ่ึงปัจจุบนัมีกาํลงัการ

กลัน่ส่วนเกิน แมจ้ะเร่ิมมีการกาํหนดราคาส่งออกเอง ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศตนเองส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไป

ราคาตลาดจรสิงคโปร์ยงัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักล่าว 

ราคาจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลงิของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งน้ํามันภายในประเทศในปัจจุบัน5

/1 

ภายหลงัการยกเลิกการควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง ในช่วงแรกการกาํหนดราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปของโรงกลัน่ ไดใ้ช้

หลกัการของความเสมอภาคกบัการนาํเขา้ (Import parity) ประกอบดว้ยราคานํ้ามนัในตลาดจรสิงคโปร์ (F.O.B.) เฉล่ีย  

3 วนั บวกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นราคา C.I.F. และจะมีค่าใชจ้่ายในการปรับคุณภาพดว้ยส่วนหน่ึง ซ่ึงในแต่ละโรง

กลัน่จะใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนั เพียงแต่มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ค่าขนส่ง ค่าปรับคุณภาพ โดยระดบัราคา ณ โรงกลัน่

ของทุกโรงอยูใ่นระดบัเดียวกนั มีความแตกต่างกนัในระดบั 4–10 สตางค/์ลิตร แต่หลงัจากประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ท่ีเพ่ิมขึ้น

และภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหป้ริมาณการผลิตนํ้ามนัมากเกินความตอ้งการของประเทศ ทาํให้ตอ้งส่งออก การกาํหนดราคาของ

โรงกลัน่ นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจรสิงคโปร์แลว้ ยงัคาํนึงถึงสภาพอุปสงค/์อุปทานของตลาด

ภายในประเทศดว้ย ในบางช่วงท่ีนํ้ามนัในประเทศเหลือมากจะมีการให้ส่วนลด ทาํให้ราคา ณ โรงกลัน่ของไทยถูกกว่าราคาปกติ

มากในบางช่วง  

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขนัในตลาดนํ้ามนัของไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง ทาํให้ในตลาดคา้ส่งของไทย มีการ

เปล่ียนแปลงราคาทุกวนัและบางวนัอาจหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามตน้ทุนและสภาพตลาดนํ้ามนัในช่วงนั้นๆ จากการศึกษาของ 

สนพ. พบว่า ราคาขายส่งนํ้ามนัภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดสิงคโปร์ เพราะปริมาณนํ้ามนัในตลาดของ

ไทย จะปรับตวัตามสภาพตลาดนํ้ามนัภายนอก และในทางกลบักนัตลาดนํ้ามนัของไทยจะส่งผลกบัตลาดในภูมิภาคน้ีเช่นกนั เม่ือ

นํ้ามนัในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลให้ราคาสิงคโปร์ปรับตวัขึ้น) นํ้ามนัไทยจะไหลออก ปริมาณนํ้ามนัในประเทศลดลง ราคาขายใน

ประเทศปรับตวัขึ้น ในทางกลบักนั การท่ีปริมาณนํ้ามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงราคาตลาดสิงคโปร์ท่ีสะทอ้นราคา

 
/1 จากรายงานของ สนพ. เม่ือวันท่ี 11 มิถนุายน 2544 เร่ืองการกาํหนดราคานํา้มันเชื้อเพลิงของไทย 
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ซ้ือขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถส่งออกนํ้ามนัของไทยจะลดลง ราคาขายส่งในประเทศจะมีการให้ส่วนลดเพ่ือ

ระบายนํ้ามนัออกสู่ตลาดภายใน  

ภาวะการแข่งขันของตลาดนํ้ามันในประเทศไทย/1 

ปัจจุบนัตลาดนํ้ามนัของไทยมีการแข่งขนัสูงทั้งระดบัคา้ส่งและคา้ปลีก โดยในตลาดคา้ส่ง กาํลงัการกลัน่ภายในประเทศ

ท่ีมีมากกว่าความตอ้งการ ทาํให้การกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการให้ส่วนลดแก่ผูค้า้นํ้ามนัในภาวะท่ีนํ้ามนัลน้

ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัการนาํเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของภูมิภาค ก็มีผลใหร้าคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูใ่นภาวะอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัราคานํ้ามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพ่ิมขึ้นของจาํนวนผูค้า้นํ้ามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็น 30 รายในปัจจุบนั จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัไดเ้พ่ิมขึ้นจากระดบั 

3,400 แห่ง เป็นเกือบ 19,000 แห่งในปัจจบุนั ทาํให้การแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกของไทยอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก จนทาํให้ผูค้า้ไม่

สามารถกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดม้าก จากการศึกษาของ สนพ. พบว่าการกาํหนดราคาขายปลีกในระดบัท่ี

แตกต่างกนั 50 สตางคต์่อลิตร จะส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายของผูค้า้นํ้ามนัลดลงคร่ึงหน่ึง ค่าการตลาดของผูค้า้นํ้ามนันบัตั้งแต่

ปี 2539 เป็นตน้มา ไดป้รับลดลงและอยูใ่นระดบัทรงตวั ซ่ึงเป็นผลจากการแข่งขนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

รัฐบาลมีบทบาทในการกาํกบัดูแลการกาํหนดราคานํ้ามนัและสภาวะการแข่งขนั โดยจะอาศยักลไกทางดา้นกฎหมายท่ีมี

อยูแ่ลว้ เช่น พ.ร.ก. แกไ้ขและป้องกนัภาวะการขาดแคลนนํ้ามนัฯ พ.ศ. 2516 และ พ.ร.บ. ว่าดว้ยราคาสินคา้และบริการ พ.ศ. 2542 

เป็นตน้ ทั้งน้ีรัฐบาลยงัมีมาตรการท่ีมีผลกระทบต่อราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรการทางดา้นภาษีสรรพสามิตโดย

รัฐบาลจะไดป้ระกาศปรับเปล่ียนอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัตามความ 

เหมาะสม มาตรการการปรับเปล่ียนเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือเงินไดรั้บชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี  

เพ่ือลดความผนัผวนของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได ้

สําหรับอตัราภาษีสรรพสามิตปัจจุบันเป็นไปตามประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลงัฉบับท่ี 57  

มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2544 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่ - 3.685 

2. นํ้ามนัก๊าด - 3.055 

3. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว - 2.305 

4. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ - 2.405 

5. นํ้ามนัเตา 5.0 0.000 

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

ท่ีมา : สนพ. 

 

สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัส่งเงินเขา้กองทุน

นํ้ ามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงขึ้นอยู่กบัชนิดนํ้ ามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ ามัน ทั้งน้ี เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว  โดย ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2547 เงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั  สรุปไดด้งัน้ี 
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ประเภทผลิตภณัฑ ์ เงินส่งเขา้กองทุนนํ้ ามนั (บาท/ลิตร) อตัราชดเชย (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 0.5000 - 

2. นํ้ามนัเบนซิน 91 0.3000 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ 0.0400 - 

4. นํ้ามนัก๊าด 0.1000 - 

5. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 0.5000 - 

6. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 0.5000 - 

7. นํ้ามนัเตา 0.0600 - 

8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.0827 

ท่ีมา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิกการ

ควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะให้มีการใช้ระบบลอยตัวเต็มท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 

กรกฎาคม 2544  มอบหมายให้ สนพ. กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์รับไปดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือ

ยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

อยา่งไรก็ตามในระหว่างน้ี รัฐบาลยงัควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 

และราคาขายส่งหน้าโรงกลัน่ แต่เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง จึงมีการ

ปรับหลกัเกณฑ์การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่และราคานาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2546  โดยกาํหนดให้

เท่ากบัราคาประกาศเปโตรมิน –16 เหรียญสหรัฐ/ตนั  โดยมีราคาประกนัตํ่าสุดท่ี 185 เหรียญสหรัฐ/ตนั และมีราคาเพดานสูงสุดท่ี 

315 เหรียญสหรัฐ/ตนั  ทั้งน้ีให้มีการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาทุก 3 เดือน 

ทั้งน้ี โครงสร้างราคาจะประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 

(1) ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 

(2) ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่  ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 

 - ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง และภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(3) ราคาขายปลีก ซ่ึงประกอบดว้ย 

 - ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ 

- ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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ดงัมีรายละเอียด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี (โครงสร้างราคา ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2547) 

         หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

 ราคาก๊าซหุงตม้ คิดเป็นร้อยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 12.1526 72.28 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 12.91 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.29 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลงิ /2 (2.0827) (12.39) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.8720 5.19 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 13.3289 79.28 

ค่าการตลาด /2 3.2566 19.37 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.2280 1.36 

ราคาขายปลีก 16.81 100 

ท่ีมา : สนพ. 

 /1 รัฐบาลกาํหนดโดยอ้างอิงราคาตลาดโลก 

  /2 รัฐบาลกาํหนด 
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3.4.3 ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

3.4.3.1 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น

รูปของนํ้ ามัน  อันได้แก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์  (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน ) และ 

คอนเดนเสทมาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํให้

แตกตวั และแปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผา่นกระบวนการ

ต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร์ เอทิลีน 

ไกลคอล และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนําผลิตภัณฑ์ท่ี เกิดขึ้ นจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางไปผ่าน

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย เช่น เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ หรือวตัถุสังเคราะห์ต่างๆ 

ซ่ึงจะถูกนําไปใช้เป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

3.4.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมขีองประเทศไทย 

สถานการณ์ปิโตรเคมีทัว่โลกอยูใ่นช่วงวงจรขาขึ้น  เน่ืองมาจากราคาพลงังานและความตอ้งการปิโตรเคมีท่ี

เพ่ิมสูงขึ้นทัว่โลก  จากแนวโนม้ของราคาพลงังานท่ียงัคงเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  ราคาปิโตรเคมีก็จะเพ่ิมสูงขึ้นดว้ย

เช่นกนั  โดยคาดว่าราคาเพ่ิมขึ้นสูงสุดในช่วงปี 2549-2550 

ความตอ้งการปิโตรเคมีของประเทศไทยโดยรวมในปี 2547 เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 ประมาณ 5% ในส่วนของเมด็

พลาสติก (โพลิเมอร์) ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมามีความตอ้งการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองถึง 9% ต่อปี คิดเป็นประมาณ 2 เท่าของ

อตัราการเพ่ิมของ GDP ของประเทศ 

ปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเมด็พลาสติกยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีมีกาํลงัการผลิต

มากกว่าความตอ้งการ  มีการส่งออกประมาณ 45% ของปริมาณการผลิต  ซ่ึงประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเมด็

พลาสติก PE มากเป็นอนัดบั 4 ของภูมิภาคเอเชีย (รวมออสเตรเลีย) และปริมาณการผลิต PP เป็นอนัดบั 5 มีอตัราการ

ผลิตโดยเฉล่ียของโอเลฟินส์อยูท่ี่ประมาณ 98% อะโรเมติกส์ท่ีประมาณ 88%  ในขณะท่ีปิโตรเคมีขั้นปลายมีอตัราการ

ผลิตเฉล่ียท่ีประมาณ 92%  การส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีโดยเฉล่ียในปี 2547 เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 ประมาณ 5% โดย

ประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดหลกัของการส่งออก  ปัจจบุนัไทยมีปริมาณการใชพ้ลาสติกของประชากรอยูท่ี่ 43 กิโลกรัม

ต่อคนต่อปี เทียบกบัมาเลเซียท่ี 53 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  และสิงคโปร์ท่ี 105 กิโลกรัมต่อคนต่อปี  จึงเป็นโอกาสท่ี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยจะสามารถพฒันาและขยายกาํลงัการผลิตเพ่ือรองรับความตอ้งการภายในประเทศและ

ในภูมิภาคเอเชีย  
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การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                         หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 

การจัดหา การบริโภค 

การผลติ 
การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2541 1,104.00 60.00 1,155.00 9.00 

2542 1,478.00  6.00 1,281.00 203.00 

2543 1,832.00 0.00 1,444.00 388.00 

2544 1,798.00 0.00 1,646.00 152.00 

2545 1,892.00 11.00 1,771.00 131.00 

2546 2,007.00 7.00 1,872.00 142.00 

2547 1,993.00 20.00 1,889.00 123.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                  หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2541 692.00 165.00 855.00 2.00 

2542 881.00 76.00 913.00 44.00 

2543 1,083.00 34.00 1,048.00 69.00 

2544 1,035.00 13.00 1,018.00 30.00 

2545 1,134.00 53.00 1,163.00 24.00 

2546 1,192.00 52.00 1,188.00 57.00 

2547 1,215.00 20.00 1,195.00 39.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                               หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2542 372.00 117.00 482.00 67.00 

2543 639.00 85.00 512.00 212.00 

2544 696.00 70.00 538.00 228.00 

2545 906.00 40.00 669.00 277.00 

2546 1,057.00 81.00 841.00 297.00 

2547 1,041.00 140.00 945.00 236.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

การผลติ การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคเบนซีน ของประเทศไทย                                                    หน่วย : พันตันต่อปี 

ปี 
การจัดหา การบริโภค 

การผลิต การนําเข้า การบริโภค การส่งออก 

2542 394.00 22.00 276.00 140.00 

2543 463.00 46.00 294.00 215.00 

2544 509.00 2.00 321.00 190.00 

2545 502.00 15.00 302.00 214.00 

2546 580.00 0.00 361.00 219.00 

2547 706.00 12.00 387.00 332.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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3.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

3.5.1 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดระยะเวลาการดาํเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ีผา่นมา ปตท. ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยั  รวมทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันั้น ปตท. จึงไดติ้ดตาม

ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด โดยในช่วงก่อนการก่อสร้างจะจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือเสนอตอ่ สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในรายงานดงักล่าวจะระบุมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจวดั

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงจนถึงปัจจบุนัน้ี ปตท. ยงัคงติดตามตรวจวดั บนัทึกผล และจดัทาํรายงานฯ เสนอต่อสาํนกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

อยา่งสมํ่าเสมอ โดยจากการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 โรง ตั้งแต่เปิดดาํเนินการเป็นตน้

มา ปรากฏว่าคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่าท่ีมาตรฐาน

กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน และสาํหรับโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 ท่ีตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ท่ี

ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA แลว้เสร็จ โดยไดผ้า่นความเห็นชอบและไดด้าํเนินการก่อสร้างใกลจ้ะเสร็จส้ินแลว้นั้น 

ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัทาํรายงานการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและ

ดาํเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระยะการก่อสร้าง เพ่ือเสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมกบัเตรียมแผนงานสาํหรับระยะดาํเนินการเพ่ือส่งมอบให้กบั

หน่วยปฏิบติัการดาํเนินการต่อไป 

นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมายขา้งตน้แลว้ ปตท. ยงัไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001  และระบบการ

จดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มอก. 18001 เขา้มาใช ้ โดยปัจจุบนั โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 หน่วยไดรั้บการรับรอง

ระบบ ISO 14001 และระบบ มอก. 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้ 

3.5.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ถึงแมว่้าการดาํเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ไดเ้กิดขึ้นก่อนท่ีโครงการประเภทระบบขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ จะถูกกาํหนดให้อยูใ่นข่ายท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 

Assessment) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2539 มากกว่า 10 ปี  

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงัการ

ก่อสร้างมาโดยตลอด โดยมีการศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อสัตวป่์าและสภาพป่าไม ้ ติดตามตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่าง

การก่อสร้าง และดาํเนินการปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนบัแตก่ารก่อสร้างท่อ

ส่งก๊าซสายประธานเส้นแรกท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็มีแนวทางปฏิบติัใน

ทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์มายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดั

ราชบุรี ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อสาํนกังานนโยบาย

และแผนส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบั

การดาํเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดักระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏ

ว่า เป็นไปตามมาตรการลดและติดตามผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 
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ในปี 2547 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 และโครงการ

เก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA  รวมทั้งมีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ  สาํหรับโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ

ก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและดาํเนินการระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซฯ 

เส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก (ฝ่ังตะวนัออก)  และโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการเตรียมการก่อสร้าง ไดแ้ก่ โครงการทอ่ส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ นอกจากนั้น ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินงานศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA 

ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงันอ้ย-แก่งคอย  และโครงการท่อส่งก๊าซ NGV สุวรรณภูมิ-พญาไท 

และเพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทุกหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบ 

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  มอก. 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก. 18001 

จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลวัตั้งแตปี่ 2543 และ 2545 ตามลาํดบั 

3.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียม 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะห ์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนไดด้าํเนินการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบทอ่ส่ง

ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการตรวจสอบดงักล่าว ปรากฏผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่ามาตรฐานท่ีกาํหนด อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีท่า

เทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑท์ุกคลงั ยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (สรอ.) เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เช่นกนั 
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4. การวิจัยและพฒันา 

 

การวิจยัและพฒันานบัว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการสร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจให้กบัองคก์ร ดงันั้น ปตท. จึงได้

ยกระดบัศนูยวิ์จยัและพฒันาของ ปตท.  เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปี 2540  โดยลงทุนสร้างห้องปฏิบติัการท่ี

ทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย พร้อมอาคารสาํนกังาน และอาคารฝึกอบรม ณ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นเงิน

รวมทั้งส้ิน ประมาณ 1,600 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยีดา้นปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

ระดบัชาติของประเทศ มีภารกิจในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ และเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั  โดยคาํนึงถึงคุณภาพ  ความปลอดภยั  และส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งแสวงหาองคค์วามรู้เก่ียวกบัพลงังาน  พลงังาน

ทดแทน และส่ิงแวดลอ้ม  

  สถาบนัวิจยัและพฒันา ปตท. มุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับภาคยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม  การพฒันาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  ตลอดจนแกไ้ขปัญหา และ

ให้บริการทางเทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจ และลูกคา้  อีกทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กบัองคก์ร  โดยเนน้การนาํก๊าซธรรมชาติ

มาใชป้ระโยชน ์ ตลอดจนทาํการตรวจสอบ วิเคราะห์ดา้นส่ิงแวดลอ้มให้แก่หน่วยปฏิบติัการต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจของ ปตท.  และ

เสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแกไ้ข เพ่ือท่ีจะไม่ก่อปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัชุมชนใกลเ้คียง  นอกจากน้ี ปตท. ยงัเลง็เห็น

ความสาํคญัของการพฒันาพลงังานทดแทนในอนาคต  จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยีของเช้ือเพลิงดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือพร้อม

ท่ีจะนาํมาใชเ้ม่ือไดรั้บการพฒันาจนสามารถนาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์เช่น เช้ือเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลว  เช้ือเพลิงจากไฮโดรเจน  

เช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืน ๆ การแปรสภาพก๊าซเป็นของเหลว (Gas-to-liquid)  อีกทั้งสถาบนัฯ ยงัทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยทดสอบของรัฐใน

เร่ืองนํ้ามนัเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  และให้บริการวิจยัและทดสอบแก่บริษทัในเครือและหน่วยงานภายนอก  

 งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัฯ คือการวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีอยูใ่นประเทศแทน

เช้ือเพลิงอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นฟืน หรือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงช่วยในการลดการตดัไม ้ ทาํลายป่า ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และลดการขาด

ดุลการคา้ของประเทศไดส่้วนหน่ึง โดยทาํให้ประชาชนเขา้ใจคุณสมบติัของก๊าซธรรมชาติ และการใชก๊้าซอยา่งถูกตอ้ง ทาํให้มี

การนาํก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซแอลพีจี ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือนแพร่หลายไปทัว่ประเทศ และไดวิ้จยั พฒันาการนาํ

ก๊าซธรรมชาติมาใชก้บัยานพาหนะ หรือรู้จกักนัในนาม NGV (Natural gas vehicles) พบว่าสามารถลดมลพิษลงไดใ้นระดบัหน่ึง  

และไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ  จึงมีการขยายผลการใชใ้ห้กบัรถยนตโ์ดยสารของ ขสมก. และในรถแทก็ซ่ี  ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมา

ไดรั้บความนิยมจากรถแทก็ซ่ีเพ่ิมขึ้นเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากมีราคาตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซิน  จึงช่วยลดตน้ทนุในการประกอบการ

และสามารถสร้างกาํไรให้ได ้  และปตท. ไดส้นองความตอ้งการน้ีดว้ยการสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเพ่ิม  โดยในปี 2547 

นั้นมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 27 สถานี  และขณะน้ีประเทศไทยยงัไม่มีรถท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเพียงอยา่งเดียวจาํหน่าย  จึง

จาํเป็นตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเพ่ือให้สามารถใชส้ลบัไปมากบันํ้ามนัเบนซิน (Conversion kit) ได ้ สถาบนัฯ จึงไดท้าํการศึกษา วิจยั 

หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าว  และสามารถผลิตไดใ้นประเทศ  ราคาตํ่ากว่าการนาํเขา้จากต่างประเทศ  รวมทั้ง

ทาํการศึกษา และวิจยัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพก๊าซให้เหมาะสมกบัการนาํมาใชก้บัยานพาหนะ  ทั้งน้ีเพราะก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ต่าง ๆ นั้นมีคุณสมบติัแตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบั  การรถไฟแห่งประเทศไทย  ในการศึกษาแนวทางการนาํก๊าซ

ธรรมชาติมาใชก้บัรถไฟอีกดว้ย  การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงน้ี  นอกจากช่วยลดการขาดดุลในการนาํเขา้นํ้ามนั

เช้ือเพลิงแลว้  ประชาชนยงัไดรั้บผลประโยชน์ทางออ้มดว้ย  เพราะก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาด  ช่วยลดปัญหามลพิษใน

อากาศได ้
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การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือสารหล่อล่ืน สถาบนัวิจยัฯ มีหลกัการในการ

พฒันาให้ไดผ้ลิตภณัฑส์ะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไดท้าํการวิจยัเพ่ือหาสารเพ่ิมค่าออกเทนในนํ้ามนัเบนซินแทนสาร

ตะกัว่หลากหลายชนิด และตดัสินใจนาํสาร Methyl tertiary butyl ether (MTBE) มาใชแ้ทนสารตะกัว่เป็นรายแรกของประเทศ ทาํ

ให้ ปตท. ไดเ้ป็นผูน้าํในการจาํหน่ายนํ้ามนัไร้สารตะกัว่รายแรกของประเทศไทย ซ่ึงนาํไปสู่การยกเลิกการใชน้ํ้ามนัเบนซินผสม

สารตะกัว่ของประเทศในท่ีสุด รวมทั้งทาํการศึกษา วิจยัดา้นคุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิง และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตภณัฑ์

เช้ือเพลิงของ ปตท. ท่ีจาํหน่าย ไม่ว่าจะเป็นนํ้ามนัเบนซินหรือดีเซล  ลว้นแต่ผา่นการวิจยัและพฒันาแลว้ว่ามีประสิทธิภาพสูง  ลด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงัไดน้าํผลการวิจยัเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ามนั

เช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุงขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิงของประเทศ เพ่ือลดปัญหาดา้นมลพิษทาง

อากาศต่อไป 

ในภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน โดยเฉพาะราคานํ้ามนัซ่ึงมีแนวโนม้สูงขึ้น ปตท. ตระหนกัว่าราคานํ้ามนัคงจะไม่ลดตํ่าลงเช่นในอดีต 

และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สถาบนัฯ เห็นว่าการนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็นเช้ือเพลิงทดแทน 

สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลดการพ่ึงพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของ

ประเทศไดส่้วนหน่ึง จึงไดด้าํเนินการวิจยัและทดลองนาํนํ้ามนัเบนซินผสมกบัเอทานอล หรือแอลกอฮอลจ์ากพืช พบว่าสามารถ

ลดปัญหามลพิษลงไดใ้นระดบัหน่ึง และทดแทนสารเพ่ิมค่าออกเทน (MTBE) ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศได ้  จึงนาํออกจาํหน่ายใน

ช่ือ นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ ตั้งแต่ปี 2528 หลงัจากนั้นทาํการวิจยัร่วมกบัโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดามาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแตปี่ 

2535 จนกระทัง่สามารถพฒันาสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ไม่ก่อปัญหาให้กบัอุปกรณ์ภายในเคร่ืองยนต ์ ดงันั้นเม่ือ

รัฐบาลไดใ้หค้วามเห็นชอบในการนาํแก๊สโซฮอลอ์อกจาํหน่าย ปตท. จึงไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัแก๊ส

โซฮอลร่์วมกบัหน่วยงานของรัฐ และเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งแรกของประเทศอีกเช่นกนัท่ีจาํหน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ โดยจาํหน่าย

ในราคาตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซิน ลิตรละ 50-75 สตางค ์ และในปี 2547 ปตท. มีสถานีบริการนํ้ามนัแก๊สโซฮอลร์วม 247 แห่งทัว่

ประเทศ  และจากการท่ีนํ้ามนัปาลม์ลน้ตลาดในปี 2544 การส่งไปจาํหน่ายในต่างประเทศมีราคาตํ่า ปตท. จึงไดท้าํการศึกษาวิจยั

การนาํนํ้ามนัปาลม์มาผสมกบันํ้ามนัดีเซลเพ่ือใชเ้ป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามนัดีเซล และพบสูตรท่ีเหมาะสม ไดคุ้ณภาพนํ้ามนั

ดีเซลตามขอ้กาํหนดคุณภาพของรัฐ จึงไดน้าํออกจาํหน่ายในช่ือนํ้ามนัดีเซลปาลม์ (บริสุทธ์ิ) ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวจาํหน่ายใน

ราคาตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซิน หรือนํ้ามนัดีเซลลิตรละ 50 สตางค ์ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคหนัมาใชเ้ช้ือเพลิงทดแทน

ดงักล่าว และปัจจุบนัมีจาํหน่ายใน 4 สถานี  นอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ะดบัสากล ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ

เอเซีย ในการวิจยัและทดสอบผลกระทบของเช้ือเพลิงดงักล่าวต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์ การใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง และการ

ปล่อยสารมลพิษ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูบ้ริโภคและบริษทัผูผ้ลิตรถต่อไป   

 ในส่วนของนํ้ามนัหล่อล่ืน สถาบนัฯ ไดท้าํการพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนต ์และอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท

เพ่ือใหค้รอบคลุมการใชง้านทุกดา้นและยืดอายกุารใชง้าน รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน  PTT Performa 

Synthetic และ   PTT Hi Speed 2 T ไดรั้บการรับรองฉลากเขียวจากสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย นบัว่าเป็นผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนเจา้แรก

ของประเทศไทยท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายดงักล่าว ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัเจตนารมยข์อง ปตท. ในการพฒันาผลิตภณัฑค์ุณภาพและเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ปตท. มิไดห้ยดุย ั้งในการพฒันาผลิตภณัฑโ์ดยในปีท่ี 2547 ไดพ้ฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนมาตรฐานสากลล่าสุดท่ี

ประกาศใชพ้ร้อมกนัทัว่โลกเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 คือ API SM ออกจาํหน่ายเป็นรายแรกของประเทศ ในช่ือ PTT  

Performa Synthetic ให้สนองตอบความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีของยานยนต ์ และยืดอายกุารใชง้านคือสามารถใชไ้ดถึ้ง 15,000 

กิโลเมตร  ส่วนผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนอุตสาหกรรมนั้นไดมี้การพฒันาสายผลิตภณัฑใ์ห้หลากหลายขึ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค   เช่น การพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับเรือเดินทะเล นํ้ามนัหล่อล่ืนสาํหรับอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือสนอง
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นโยบายรัฐในการท่ีจะใหป้ระเทศไทยเป็นครัวของโลก นอกจากนั้น ผลิตภณัฑหล่อล่ืนของ ปตท. มีคุณภาพเหนือคู่แข่งในตลาด

หลายราย และจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรม  

  ในสายการผลิต หรือปฏิบติัการ สถาบนัวิจยัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การวิจยั และพฒันาสารป้องกนั

การกดักร่อน (Corrosion Inhibitor) ของท่อส่งก๊าซเพ่ือทดแทนสารท่ีนาํเขา้และมีราคาสูง นอกจากน้ียงัทาํการศึกษา วิจยั

กระบวนการผลิต เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ การศึกษาแนวทางการประหยดัพลงังาน ในโรงแยกก๊าซ และ

บริษทัในเครือของ ปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ามนั และโรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งการวิจยัเพ่ือปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของ

ตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใชใ้นโรงงาน ให้มีอายกุารใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดค่าใชจ้่าย รวมถึงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ือ

นาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์ อีกทั้งทาํการตรวจสอบ และวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในหน่วยปฏิบติัการ ไม่ว่าจะ

เป็นคลงันํ้ามนั โรงแยกก๊าซ สถานีบริการนํ้ามนั หรือแมแ้ต่อาคารสาํนกังาน และวางมาตรการแกไ้ข หรือลดผลกระทบจากส่ิงท่ี

ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ตลอดจนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนั  แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟู และกาํจดัมลพิษ  

 นอกเหนือจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแลว้ ปตท. ยงัมีหน่วยงานวิจยัตลาด และธุรกิจ  

ท่ีทาํหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือเพ่ือท่ีเตรียมความพร้อมท่ีให ้ ปตท. และบริษทัในเครือ

สามารถแข่งขนัในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงการสาํรวจภาพพจน์และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑข์อง ปตท. 

เพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์ และบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัทาํการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานเพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากรบคุคลให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน จาํนวน 92 คน  โดยค่าใชจ้่ายใน

งานวิจยัและพฒันาของ ปตท. ในช่วง4 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

2545 2546 2547  2548 

105.06 117.67 151.54 196.59 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี ปตท. และบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 190,187 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ในจาํนวนน้ี (รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2547) 

นอกจากทรัพยสิ์นถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ.  ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมีปริมาณ

สาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 69) คิดเป็น

ปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 139  ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,011 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  หรือรวมทั้งหมดเป็น 899 

ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

นอกจากนั้น ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั PT. Medco Energi Internasional Tbk. (Medco) ซ่ึงเป็นบริษทั

สาํรวจและผลิตนํ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศอินโดนีเซีย ร้อยละ 34.20 มีปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ คิดเป็นปริมาณ

นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 36 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 165 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  หรือรวมทั้งหมดเป็น 64 ลา้นบาร์เรล

เทียบเทา่นํ้ามนัดิบ (เป็นปริมาณสาํรองท่ีไดรั้บการรับรองจาก Gaffney, Clines & Associates (Consultants) Pte.,Ltd. (GCA) ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2547 แลว้ปรับลดผลผลิตของปี 2547 ทั้งปีออกไปใหเ้ป็นปริมาณสาํรอง ณ ปลายปี 2547  เน่ืองจากการประเมิน

ของ GCA ณ ปลายปี 2547 ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์)  

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ. รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน Medco ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547      คิดเป็น

ปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 175 ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,176 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ตหรือรวมทั้งหมดประมาณ 

963 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 นํ้ามันดิบและ คอนเดนเสท(1) ก๊าซธรรมชาติ(1) 

 (ล้านบาร์เรล) (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 

 ในประเทศ (2) ต่างประเทศ ในประเทศ (2) ต่างประเทศ 

Company's share of reserves       

     of consolidated companies     

     as of December 31, 2003 101 11 3,222 1,915 

1)   Revision of previous estimates (1) - (25) - 

2)   Improved recovery - - - - 

3)   Extensions and discoveries 0 - 3 - 

4)   Purchases/sales of petroleum in place(4) 41 - 171 - 

5)   Production (12) (0.58) (192) (83) 

       Total consolidated companies 

       (December 31, 2004) 
129 10 3,179 1,832 
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 รวม (ในประเทศและต่างประเทศ) ปริมาณเทียบเท่าน้ํามันดบิ
(1)

 

 น้ํามันดิบและคอนเดนเสท
(1)

 ก๊าซธรรมชาติ(1) (ล้านบาร์เรล) 

 (ล้านบาร์เรล) (พันล้านลูกบาศก์ฟุต) ในประเทศ(2) ต่างประเทศ รวม 

Company's share of  reserves  

     of consolidated companies  

    as of December 31, 2003  

 

 

112 

  

 

5,137  

  

 

614 

  

 

268  

  

 

882  

1)   Revision of previous estimates (1) (25) (8) (3) (11) 

2)   Improved recovery - - - - - 

3)   Extensions and discoveries  0 3 1 - 1 

4)   Purchases/sales of petroleum in place(4) 41 171 83 - 83 

5)   Production (13)  (275) (45) (11) (56) 

       Total consolidated companies   

       (December 31, 2004 ) 
139 5,011 645 254 899 

       MEDCO (3) 36 165 - 64 64 

       TOTAL WORLDWIDE 

       (December 31, 2004) 
175 5, 176 645 318 963 

หมายเหตุ :  

1) ปริมาณสํารองพิสูจน์แลว้รวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้สุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจา้ของแหล่ง

ปิโตรเลียม 

2) รวมโครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

3) ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษทั Medco ร้อยละ 34.20 ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ ของ Medco ไดรั้บการรับรองจาก Gaffney, 

Clines & Associates (Consultants) Pte. Ltd. ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2547 และหกัผลผลิตในปี 2547 ออกไป 

4) ปตท.สผ. มีสัดส่วนการถือหุ้นใน S1  Project เพ่ิมขึ้นจาก 25% เป็น 100% 

 

5.2 การประกนัภัยธุรกจิและทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

การจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. จะครอบคลุมถึงประกนัภยัความเสียหายของทรัพยสิ์น ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

ประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลท่ี 3 และประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบคุคล  ซ่ึงประกนัภยัความรับผิดตอ่บุคคลท่ี 3 น้ีไดร้วมถึงความ

เสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดจาก ปตท. และสาํหรับการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกันั้น นอกจากการคุม้ครองการสูญเสียรายได้

อนัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตขุองทรัพยสิ์นตนเองแลว้ ยงัรวมถึงอนัเน่ืองมาจากการเกิดอุบติัเหตุของผูผ้ลิตจนไม่สามารถส่ง

สินคา้ให้กบั ปตท. ได ้ทั้งน้ีการจดัซ้ือประกนัภยัของ ปตท. ไดพิ้จารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีพึงปฏิบติั  

 นอกจากการจดัซ้ือประกนัภยัจากตลาดประกนัภยัต่างประเทศแลว้ ปตท. ยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนประกนัวินาศภยัขึ้นในปี 

2536 เพ่ือรับประกนัภยัตนเอง ซ่ึงทาํให้ ปตท. สามารถประหยดัค่าเบ้ียประกนัภยัได ้โดยจาํนวนเงินท่ีจดัสรรเขา้กองทุนในแต่ละปี

ขึ้นกบัสัดส่วนท่ีกองทุนจะร่วมรับประกนัภยั และค่าเบ้ียประกนัภยัของ ปตท.       
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5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยสิทธิการใชท่ี้ดินเพ่ือวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 3 โครงการ คือ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อคู่ขนาน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร์ (ยาดานา)  และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วงันอ้ย สิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร สิทธิในการ

ดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการดาํเนินการร้านคา้ KFC ในสถานีบริการนํ้ามนัและค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิรวม 3,411 ลา้นบาท (รายละเอียดตาม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547) 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1  แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2548-2552) เป็นเงินรวมประมาณ 181,830 ลา้นบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

                                             หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกิจ  ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 46,489 46,573 18,844 19,356 10,694 141,956 

นํ้ามนั 4,919 2,940 2,530 2,589 2,193 15,171 

บริษทัร่วมทุน – ก๊าซฯ   3,874 1,876 2,009 1,902 3,018 12,679 

                       – นํ้ามนั   - - - - - - 

                       – ปิโตรเคมี  

                       - สาํนกังานใหญ่ 

3,715 

400 

2,894 

- 

2,802 

- 

1,459 

- 

- 

- 

      10,870 

400 

สาํนกังานใหญ่ และอ่ืนๆ 726 28 1 - - 755 

รวม 60,123 54,310 26,185 25,307 15,905 181,830 

 

 ทั้งน้ี เงินลงทนุส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการใหญ่เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ ซ่ึงคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2545 วนัท่ี 26 กนัยายน 

2545 ไดมี้มติอนุมติัการดาํเนินงานและเงินลงทุนเรียบร้อยแลว้  

 แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดว่าจะนาํมาใชใ้นการลงทุนตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 

รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะส้ันและระยะยาว  โดยคาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทนุในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15  

 อน่ึง แผนการลงทนุขา้งตน้ไม่รวมถึงแผนการลงทนุของ ปตท.สผ. โดยแผนการลงทนุของ ปตท.สผ. มีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

 2548 2549 2550 2551 2552 รวม 

ปตท.สผ 29,195 27,170 14,500 11,075 9,056 90,996  

6.2 โครงการหลกัในอนาคต 

6.2.1 โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

เพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการใชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ือผลิตก๊าซอีเทนสําหรับใชเ้ป็น

วตัถุดิบให้กับโครงการขยายกําลังการผลิตของบริษัท ไทยโอเลฟินส์ จํากัด (มหาชน) ปตท . ได้จัดทําโครงการก่อสร้าง 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ขนาด 530 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ท่ีตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย 
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คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัการดาํเนินโครงการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2545 ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 13,578 ลา้นบาท 

(ณ อตัราแลกเปล่ียน 45 บาทต่อหน่ึงเหรียญสหรัฐ) นอกจากน้ี คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดพิ้จารณาอนุมติัและออกบตัร

ส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการท่ีให้ความสําคญัเป็นพิเศษ (กิจการสาธารณูปโภค และบริการพ้ืนฐาน) เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 

2546 การดาํเนินโครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ไดแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดในปลายปี 2547 และอยู่ระหว่างการ

ทดสอบการเดินเคร่ือง ซ่ึงคาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นตน้ปี 2548 โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีความสามารถ

ในการผลิตอีเทน 520,000 ตนัต่อปี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 646,000 ตนัต่อปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ 177,000 ตนัต่อปี  

และในปี 2549 ปตท. วางแผนท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแยกก๊าซธรรมชาติของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 ท่ี

จงัหวดัระยอง โดยการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้มีความสามารถในการแยกก๊าซอีเทนเพ่ิมขึ้นอีก 50,000 ตนั

ต่อปี  

นอกจากน้ี จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ความตอ้งการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการขยายตวัตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ทางคณะกรรมการ ปตท. ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 อนุมติัให้ ปตท. ร่วมลงทุนกบั บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) หรือ NPC จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) เพ่ือดาํเนินโครงการเอทิลีนแครกเกอร์ และ

โรงงานเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE)  โดยใชอี้เทนจากโครงการโรงแยกก๊าซอีเทนของ ปตท. เป็นวตัถุดิบ 

ซ่ึง คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2547 ได้อนุมัติให้ดาํเนินโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน โดยการแยก 

อีเทนจาก Sales Gas ท่ีออกจากโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 2 และ 3 ทาํให้สามารถเพ่ิมกาํลงัผลิตอีเทน ประมาณ 630,000 ตนัต่อปี โดย

มีกาํหนดแลว้เสร็จให้สอดคลอ้งกบัแผนดาํเนินโครงการของบริษทั PTTPE 

6.2.2 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ(Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี  

26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 

2554 (ปรับปรุง) จาํนวน 10 โครงการ  โดยแบ่งการลงทนุเป็น 2 ระยะ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่ง 

ก๊าซธรรมชาติ 

ต่อมาคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2547 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 

28 กรกฎาคม 2547 ในแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย หรือ กฟผ. โดยความตอ้งการไฟฟ้ามีการขยายตวัเพ่ิมขึ้น จากอตัราการขยายตวัเฉล่ียประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปีตาม

แผน PDP 2003 เป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปีตามแผน PDP 2004  ซ่ึงมีผลใหค้วามตอ้งการก๊าซธรรมชาติ เพ่ือใชเ้ป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น และเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม และ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไดมี้การปรับขยายตวัเพ่ิมขึ้น ตามการประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจในปัจจบุนั ปตท.จึงจาํเป็นตอ้ง

ทบทวนรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประมาณการ

ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้ โดย ปตท. จะไดเ้พ่ิมขีดความสามารถของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและ 

บนบก และเร่งการดาํเนินโครงการในระยะท่ี 2 

ทั้งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติจาํนวน 11 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 157,102 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทนุเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
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โครงการในระยะท่ี 1 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัท่ี Block Valve West 7 (BVW#7) จงัหวดักาญจนบรีุ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพเมียนมาร์ สูงสุด 1,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะ

แลว้เสร็จภายในกลางปี 2548  

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้ หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใตร้วมทั้งการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง 

เพ่ือช่วยลดมลภาวะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปตท. มีโครงการท่ีจะวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 น้ิว เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร โดยจะเช่ือมจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วงันอ้ย ท่ี

อาํเภอไทรนอ้ย ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใต ้ และท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 น้ิว เป็นระยะทาง 

10 กิโลเมตร จากบางใหญ่ไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 480 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าระบบท่อส่งก๊าซฯ จากไทรนอ้ยไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครใตจ้ะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซ

ธรรมชาติไดใ้นกลางปี 2549  และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสร็จพร้อมกบัโครงการปรับปรุง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัสาํรองท่ีเขตปฏิบติัการระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี เพ่ือเพ่ิม

เสถียรภาพและความยืดหยุน่ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ไปยงัผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติในส่วนกลาง 

คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2549 

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก ซ่ึงประกอบดว้ย 

- โครงการก่อสร้างแท่นพกัท่อพีอาร์พี (PTT Riser Platform – PRP) คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณกลาง

ปี 2549  

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแท่นพกัท่อพีอาร์พี ต่อไปยงั

จงัหวดัระยอง เป็นระยะทาง 418 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 700 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,860 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัในทะเล  คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณกลางปี 2549 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งอาทิตยไ์ปยงัแท่นพกัท่อ     

พีอาร์พี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 1,500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั  คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณปลายปี 2549 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากระยองเพ่ือเช่ือมกบัระบบท่อคู่ขนานบน

บกท่ีสถานีเพ่ิมความดนับางปะกง เป็นระยะทางรวม 110 กิโลเมตร ความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด 

400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,200 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ภายหลงัติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนั 

บนบก คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดป้ระมาณตน้ปี 2549 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 116 

โครงการระยะท่ี 2 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์ เป็น

ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2550 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2550 และปลายปี 2549 ตามลาํดบั 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว  จากอาํเภอวงันอ้ย  ไปยงัอาํเภอแก่งคอย  

จงัหวดัสระบุรี  เป็นระยะประมาณ 80 กิโลเมตร  มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 510 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดส้ิ้นปี 2549 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัระหว่างทาง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติจากวงันอ้ยของท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติบนบก ในการส่งก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยไปยงัราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-

พระนครใต/้พระนครเหนือ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2552  

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 36 น้ิว จากจงัหวดัระยอง ไปยงัอาํเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัอยธุยา เป็นระยะประมาณ 220 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,100 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติไดต้น้ปี 2553  

โครงการในระยะท่ี 3 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลและบนบกขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง 32 น้ิว จากจุดเช่ือมตอ่จากท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเล ไปยงัเขตปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัราชบุรี ระยะทางรวม 280 

กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 500 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้

เสร็จประมาณตน้ปี 2555 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 16 น้ิว จากท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลเส้น 

ท่ี 3  ไปยงัอาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นระยะทาง 150 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซ

ธรรมชาติสูงสุดรวม 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2555 

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว  จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถสูงสุดของระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทั้งฝ่ัง

ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของ ปตท. จาก 3,170 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) เพ่ิมเป็น 5,350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั (ณ ค่าความร้อนจริง) 

ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้และ เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนกบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บท

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงัน้ี 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ - แหล่งอาทิตย ์
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 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย – แก่งคอย 

6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิจํากดั จัดเป็นกจิกรรมท่ีให้ความสําคัญเป็นพเิศษ 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2544 เห็นชอบแนวทางการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดย

ในส่วนของกิจการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไดม้อบหมายให ้ ปตท. รับไปดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก

กิจการจดัหาและจาํหน่าย ในลกัษณะการแบ่งแยกตามบญัชี (Accounting Separation) ก่อนนาํ ปตท. เขา้ระดมทนุในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดาํเนินการแยกกิจการตามกฎหมาย (Legal Separation) ภายใน 1 ปี หลงัการนาํ ปตท. เขา้ระดม

ทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และใหมี้การทาํสัญญาในการดาํเนินการระหว่างกิจการทั้งสอง เพ่ือให้มีการดาํเนินการท่ีแยกออกจากกนั

อยา่งเด็ดขาดนั้น ขณะน้ี ปตท. อยูร่ะหว่างประสานงานกบัสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพ่ือหาแนวทางท่ีชดัเจน

ในการยกเวน้ภาษีและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการโอน หรือการทาํนิติกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นประเภท

อสังหาริมทรัพยข์อง ปตท. ให้แก่ บริษทั ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ประกอบกบักระทรวงพลงังานไดใ้ห้มีการศึกษาการ

ปรับปรุงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน โดยการจดัจา้งบริษทั Boston Consulting Group (BCG) 

ทาํการศึกษาดงักล่าว และการแยกบริษทั ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีความเก่ียวพนักบัการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวง

พลงังานกาํลงัพิจารณาทบทวน ดงันั้น กระทรวงพลงังานจึงไดใ้ห้ ปตท. ชะลอการดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออก

จากกิจการจดัหาและจาํหน่าย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศต่อไป  

6.2.4 บริษัท พทีีที ฟีนอล (PTT Phenol) 

ปัจจุบนัประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ Phenol ปีละประมาณ 150,000 ตนั ซ่ึงนาํมาใชใ้นการผลิต Bis-phenol A (BPA) และ 

Polycarbonate (PC) ตามลาํดบั ปตท.ไดเ้ลง็เห็นโอกาสในการผลิต Phenol เพ่ือทดแทนการนาํเขา้ รวมทั้งการผลิต Phenol ตอ้งใช้

เบนซีนและโพรพิลีนเป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซีนและโพรพิลีนอยูแ่ลว้ การ

ลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.อีกดว้ย โรงงานผลิตสาร Phenol จะมี

ขนาด 200,000 ตนัต่อปี โดยจะใชโ้พรพิลีนจากบริษทั NPC และ TOC ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซีนจาก ATC ปริมาณ 

180,000 ตนัต่อปีเป็นวตัถุดิบ โดยมีกาํหนดท่ีจะเร่ิมก่อสร้างในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2548 และจะเร่ิมผลิตไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 4 ของ

ปี 2550 โดยมีวงเงินลงทนุทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. 40%, NPC 20%, TOC 20% และ 

ATC 20%   

6.2.5 บริษัท พทีีที โพลเีอทิลีน จํากดั (PTT PE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ร่วมทนุกบั NPC ในโครงการ

ก่อสร้างโรงอีเทนแครกเกอร์ขนาด 485,000 ตนัต่อปี และโรงเมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาด 

300,000 ตนัต่อปี ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้น ปตท. 50% และ NPC 50% และเงินลงทุนโครงการทั้งหมด 491 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มี

กาํหนดจะเร่ิมก่อสร้างในตน้ปี 2549 และจะเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 2551 ทั้งน้ีโรงอีเทนแครกเกอร์จะใชก๊้าซอีเทนจากการ

ปรับปรุงขยายกาํลงัการผลิตอีเทนของโรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 2 และ 3 ของ ปตท. เป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลคา่

ให้กบัก๊าซของ ปตท. 
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6.2.6 บริษทั พทีีที ยูทิลติี ้จํากดั 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมติัให้ ปตท.เขา้ร่วมทุนกบั NPC TOC และ 

ATC โดยผูร่้วมทนุไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTT UT)  ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนินโครงการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) สาํหรับผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของ

ผูถื้อหุ้นและโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 800 ลา้นบาท ชาํระ

แลว้ 600 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดข้ยายขนาดโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้เดิมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีลูกคา้ใหม่

ดว้ย  โดยเพ่ิมขนาดของโครงการเป็นโรงผลิตไฟฟ้าขนาด 75 เมกกะวตัต ์และโรงผลิตไอนํ้าขนาด 327.5 ตนั/ชัว่โมง และ 

Demineralization Plant  250 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง โดยจะก่อสร้างโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก จ.ระยอง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ 

ไอนํ้า โดยจะมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทีย ูมีอายสัุญญา  15 ปี และมีความตอ้งการใช้

นํ้าประมาณ 2.34 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี และไฟฟ้าสาํรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวตัต ์

6.2.7 บริษัท พทีีที แอลเอน็จี จํากดั 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547  มีมติให้ ปตท. จดัตั้ง บริษทั พีทีที  แอลเอน็จี จาํกดั และ 

ปตท. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม  2547  เพ่ือประกอบกิจการให้บริการ คลงัสาํรอง LNG และโรงเปล่ียน

สถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 

 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะให้บริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและบาํรุงรักษาท่าเรือ, Terminal รับผลิตภณัฑ ์

LNG, คลงัสาํรอง LNG และ LNG Re-gasification Plant และคิดคา่บริการในรูป Throughput & Service Fee โดย ปตท. จะเป็น 

ผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

6.2.8 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั  

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. เขา้ร่วมทนุในบริษทั ราชบุรี

เพาเวอร์ จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุ้นท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้ (Par Value) หุ้นละ 100 บาท ปัจจบุนั บริษทั ราชบุรี

เพาเวอร์ จาํกดั มีทุนจดทะเบียนชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 1,665 ลา้นบาท ปตท. จะเขา้ซ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 คิดเป็นมูลค่า

รวมทั้งส้ิน 249.75 ลา้นบาท 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ท่ีอาํเภอเมือง 

จงัหวดัราชบรีุ โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. มี

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสัญญา 25 ปี 

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั จะดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วม 2 ชุดๆ ละ 700 เมกะวตัต ์ มีกาํลงั

การผลิตไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต ์ มูลค่าโครงการรวมทั้งส้ินประมาณ 890 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อ

ทุน 3:1 โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และมีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ

จากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมชุดท่ี 1 และ 2 ในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน 2551 ตามลาํดบั 
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6.2.9 บริษัทไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จํากดั 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2547  ไดมี้มติอนุมติัให ้ปตท. เขา้ร่วมทนุในบริษทั ผลิตไฟฟ้า

อิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT)  ในสัดส่วนร้อยละ 20  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  โดยซ้ือหุ้นจากบริษทั Siemens AG จาํกดั  

ในราคา 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  IPT มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท   

 IPT จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า  โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas fired Combined –Cycle Power Plant) ซ่ึงมีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 

เมกกะวตัต ์(MW) มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA)  ฉบบัลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2540  กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ซ่ึง กฟผ. ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ี IPT ผลิตไดท้ั้งหมด  มีอายสัุญญา 25 ปี นบัจาก Commercial Operation Date เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระค่าไฟฟ้าตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกาํหนดในสัญญา (Take-or-Pay  ร้อยละ 100) จ่ายค่า

ความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability Payment)  และจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment)  ใหก้บั IPT 

 สาํหรับเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า  ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั IPT โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ี

ปริมาณวนัละ 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต มีอายสัุญญา 25 ปี 

 การซ้ือหุ้น IPT มีความเส่ียงตํ่า  เน่ืองจาก IPT มีการดาํเนินการอยูแ่ลว้  โดยมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้กบั 

กฟผ. มีอายสัุญญา 25 ปี  จึงถือว่าเป็นโครงการท่ีมีความมัน่คงดา้นการตลาด 

6.2.10 บริษัทผลติไฟฟ้าและน้ําเย็น จํากดั 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั กฟผ. และ กฟน. 

จดทะเบียนจดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2546 เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ ให้กบับริษทัท่าอากาศยานสากล

กรุงเทพแห่งใหม่ จาํกดั (บทม.) และลูกคา้อ่ืนๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 บริษทั ผลิตไฟฟ้า

และนํ้าเยน็ จาํกดั มีทนุจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 574.3 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ 

 โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิของบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั เป็นโครงการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติมาเป็น

เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และนาํพลงังานความร้อนท่ีเหลือมาผลิตไอนํ้า และนาํไอนํ้าท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ิมเติม ส่วนไอนํ้าท่ีเหลือนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการผลิตนํ้าเยน็ (Chilled Water) เพ่ือใชใ้นระบบปรับอากาศ จึงเป็น

การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และเป็นการลดมลภาวะทางอากาศ  

 ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแส 

ไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  มีอายสัุญญา 25 ปี 

6.2.11 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ 

 บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้น โดยการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั ปตท.สผ. เม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม 2547 เพ่ือพฒันาและบริหารพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นศนูยร์วมธุรกิจทางดา้นพลงังานของประเทศ เป็นท่ีตั้งอาคาร

สาํนกังานของกระทรวงพลงังาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษทัในเครือ ตลอดจนบริษทัเอกชนทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจพลงังาน โดยมีทุน

จดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะร่วมถือหุน้

ในสัดส่วน 50:50  เพ่ือผลกัดนัโครงการในระยะแรก  และระยะตอ่ไป เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจอ่ืน ๆ เขา้มาถือหุ้น 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ขอ้พิพาททางกฎหมายท่ี ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ซ่ึงเป็นคดีหรือขอ้พิพาทท่ียงัไม่ส้ินสุดและเป็นคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งมีนยัสาํคญั  และเป็นคดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ  มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

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

 กิจการร่วมคา้ IPCO – G & C (“IGC”) ไดเ้รียกร้องค่าเสียหายกบั ปตท. โดยไดย่ื้นฟ้อง ปตท.ต่ออนุญาโตตุลาการ

ของหอการคา้ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce หรือ “ICC”) เป็นขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสัญญาจา้งเหมาวาง

ท่อก๊าซธรรมชาติคู่ขนาน ระหว่างระยอง – บางปะกง - วงันอ้ยตามสัญญาลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2537  รวมทั้งสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม

สัญญาดงักล่าวมีค่าจา้งตามสัญญารวมจาํนวน 36,326,902 เหรียญสหรัฐ  และ 894,724,857 บาท  ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้

มีคาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2544 ในประเด็นเร่ืองความรับผิด  โดยไดช้ี้ขาดใหคู้่กรณีแบ่งรับความเสียหาย  บางกรณีให้ IGC 

รับผิดในความเสียหาย บางกรณี IGC จะไดรั้บค่าเสียหายจาก ปตท. ในร้อยละ 70 ของวงเงินท่ีเรียกร้อง ฯลฯ  วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 

2545  คณะอนุญาโตตุลาการไดต้ดัสิน Final Award ให้ ปตท. ชาํระค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียถึงวนัท่ี 1 กนัยายน 2544 เป็นเงิน 

25,303,798 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 จนกว่าชาํระเสร็จ  และให้ ปตท. ชาํระค่าใชจ้่ายในการต่อสู้คดี

อนุญาโตตุลาการ  เป็นเงิน 3,130,739 เหรียญสหรัฐฯ วนัท่ี 31 มกราคม 2546  IGC ไดย่ื้นคาํร้องขอให้บงัคบัตามคาํช้ีขาดของ 

คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลแพ่ง  โดยขอใหศ้าลบงัคบัให้ ปตท. ชาํระเงินรวม 31,403,669 เหรียญสหรัฐฯ แก่ IGC ปตท. ได ้  

ย่ืนคาํร้องคดัคา้นการบงัคบัคดี  และในท่ีสุดศาลแพ่งไดพิ้พากษายกคาํร้องของ IGC โดยวินิจฉยัว่าขั้นตอนการดาํเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการยงัไม่ครบถว้นตามสัญญา  คณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัไม่มีอาํนาจทาํคาํช้ีขาด  คาํช้ีขาดจึงมิชอบดว้ยกฎหมาย  

ศาลแพ่งจึงไม่รับบงัคบัให้  ขณะน้ี IGC ไดอุ้ทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา  คดีน้ียงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ    

ศาลฎีกา 

 จากขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ ปตท. ไดเ้ป็นโจทกย่ื์นฟ้อง IGC เป็นจาํเลยในศาลแพ่งให้รับผิดชอบกรณีบริษทัส่งมอบงานล่าชา้

เป็นเหตใุห้ ปตท. เสียหาย  เป็นเงินประมาณ 4,273.8 ลา้นบาท คดีอยูร่ะหว่างการสืบพยานจาํเลย 

7.2 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากดั  ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทน การวางท่อ

น้ํามันผ่านท่ีดินเอกชน 

กรณีบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั มีโครงการวางท่อนํ้ามนั  ศรีราชา - สระบุรี 

ผา่นท่ีดินเอกชน โดยชาํระค่าทดแทนให้แก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521  ซ่ึงในราย

ห้างหุ้นส่วนจาํกดัสุสวาส กบัพวก  ปตท. กาํหนดค่าทดแทนให ้ 2 ลา้นบาท  ห้างฯ กบัพวกไม่พอใจจึงไดย่ื้นขอ้พิพาทต่อสถาบนั

อนุญาโตตุลาการ  เรียกให้ชดใชเ้งินค่าเสียหายประมาณ 1,000 ลา้นบาท  (ต่อมาแกฟ้้องเป็น 4,900 ลา้นบาท) ซ่ึง ปตท. และบริษทั 

ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั ต่อสู้คดีเร่ืองค่าเสียหายดงักล่าว ขณะน้ีห้างฯ กบัพวก ไดย่ื้นหนงัสือขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาทต่อ

สถาบนัอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี  10 มกราคม  2546  และนาํคดีไปฟ้องศาลปกครอง  กล่าวหา ปตท. และพนกังาน ปตท. ท่ี

ดาํเนินการวางท่อนํ้ามนัชลบุรี-สระบุรี ผา่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง  ปตท. ไดม้อบคดีให้สาํนกังาน

อยัการสูงสุดย่ืนคาํให้การแกค้ดี  และพนกังานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาล

ปกครอง 
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8. โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.1.1 หุ้นสามัญ 

(1) ปตท. มีทุนจดทะเบียน  28,500,000,000  บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,850 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท   

โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 27,972,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,797,245,725 หุ้น 

8.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัมีเงินกูยื้มในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั

จาํนวน 56,930 ลา้นบาท  และท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 39,000 ลา้นบาท  รวม

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 95,930 ลา้นบาท  และบริษทัมีเงินกูยื้มต่างประเทศในรูปหุ้นกู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า 15,544 ลา้นบาท  โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและหุน้กู ้ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลกัประกนั 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

 

56,930 

 

ปี 2548-2563 

 

ไม่มี 

 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- หุ้นกูใ้นประเทศ  1/ 

- หุ้นกูต้่างประเทศ 2/  3/ 

รวม 

 

5,000 

34,000 

15,544 

54,544 

 

ปี 2550-2552 

ปี 2553-2562 

ปี 2555-2557 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

รวมพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. 111,474   

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AA+ (tha)”  แนวโน้มเครดิตเป็นบวก 

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 
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8.2 ผู้ถือหุ้น 

ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

รายการ ลา้นหุ้น ลา้นบาท ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน              2,850    28,500 - 

ทุนชาํระแลว้ 

    -กระทรวงการคลงั 

    -กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง 

    -สถาบนัและนกัลงทุนทัว่ไป 

2,797 

1,468 

  436 

   893 

27,972 

14,677 

  4,358 

  8,937 

100 

52.5 

15.6 

31.9 

ทุนท่ียงัไม่ชาํระ      53      528  

 ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ ปตท. ณ วนัท่ี 3 กนัยายน 2547 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือการ

ประชุมวิสามญั คร้ังท่ี 1/2547 ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2547) เป็นดงัน้ี 

ลาํดบัท่ี ช่ือ-สกุล จาํนวนหุน้ ร้อยละของจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

1.  กระทรวงการคลงั * 1,467,750,743 52.48 

2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง 435,800,000 15.58 

3.  State Street Bank and Trust Company 50,445,459 1.80 

4.  HSBC (Singapore) Nominees Pte., Ltd. 36,703,084 1.31 

5.  สาํนกังานประกนัสังคม 25,361,200 0.91 

6.  กองทุน บาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 23,823,600 0.85 

7.  Government of Singapore Investment Corporation Company 23,181,500 0.83 

8.  บริษทัไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 22,364,071 0.80 

9.  HSBC Bank Plc-Clents Gerneral A/C 21,172,900 0.76 

10.  State Street Bank and Trust Company, for London 18,163,451 0.65 

* หมายเหตุ ณ 31 ธันวาคม 2547 กระทรวงการคลัง ถือหุ้นใน ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 52.48 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจะจา่ยเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิท่ีเหลือหลงัหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีบริษทั 

ไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทนุ ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ  

ในอนาคตดว้ย เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้ จะตอ้งนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น เวน้แตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงานใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  

สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอ และไดต้ั้ง

สาํรองตามกฎหมายแลว้ คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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ผูต้รวจสอบบญัชี ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   แผนและ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กผญ.) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

บริหารจัดการผ่าน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการ 

รอง กผญ. 
กลยุทธ์และ

พัฒนาองค์กร 

รอง กผญ.  
การเงินและ
บัญชีองค์กร 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจปิโตร 
เคมีและการกล่ัน 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจ

นํ้ามัน 

รอง กผญ.  
กลุ่มธุรกิจ 

ก๊าซธรรมชาติ 

รอง กผญ. 
บริหารองค์กร 

 

 คณะกรรมการ 11 คณะ 

สาํนกัตรวจสอบ 

กลยทุธ์องคก์ร 
  พฒันาธุรกิจและ 

เทคโนโลย ี
     ศูนยบ์ริการ 

สารสนเทศ 

     ทรัพยากร 
   บุคคลองคก์ร 

  สาํนกักฎหมาย 

   จดัหาและตลาด 

   บริหารโครงการ 
  แผนและบริหาร 

 ระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

   แยกก๊าซ 

  วางแผน 

  บญัชีและการเงิน 

  การตลาดขายปลีก 

  การตลาดพาณิชย ์

 ปฏิบติัการคลงั 

  การคา้ระหว่าง 

   ปิโตรเลียม 
  จดัหาและจดัส่ง 

  ประเทศ 

   บริษทัในเครือ 

   บริหารโครงการ 
     การเงินองคก์ร 

   ก๊าซธรรมชาติ 

วางแผน 

ผูจ้ดัการใหญ่ 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 1.  ผูช่้วย กผญ. 1.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

3.  ผูช่้วย กผญ. 

4.  ผูช่้วย กผญ. 

5.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

7.  ผูช่้วย กผญ. 

6.  ผูช่้วย กผญ. 

5.  ผูช่้วย กผญ. 

4.  ผูช่้วย กผญ. 

3.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

2.  ผูช่้วย กผญ. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

*  รอง กผญ.    =  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

   ธรรมชาติ 

**  ผูช่้วย กผญ.  =  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร 
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง จาํนวน 4 คณะ 

ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั  บริหารจดัการผา่น

คณะกรรมการจดัการ  11  คณะ  ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

9.2  คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ ลงวนัท่ี  8 

กรกฎาคม  2547  มีจาํนวน  15  ทา่น  ประกอบดว้ย 

  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  14 ท่าน และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 11 ท่านซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ทั้งคณะ   

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร         1  ท่าน 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย 

 ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

 1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ 9 เม.ย. 47 

 2. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ กรรมการ 29 เม.ย. 45 

 3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการ 9 เม.ย. 47 

 4. พล.อ. ชยัศึก  เกตุทตั กรรมการ 29 เม.ย. 46 

 5. พล.ต.อ. สันต ์ ศรุตานนท ์ กรรมการ 29 เม.ย. 45 

 6. นายเมตตา  บนัเทิงสุข กรรมการ 9 เม.ย. 47 

 7. นายพละ  สุขเวช กรรมการ 29 เม.ย. 46 

 8. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ กรรมการ 29 เม.ย. 45 

 9. นายโอฬาร  ไชยประวติั กรรมการ 29 เม.ย. 46 

 10. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ 9 เม.ย. 47 

 11. นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการ 29 เม.ย. 46 

 12. นายชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ 29 เม.ย. 45 

 13. นายสันทดั  สมชีวิตา กรรมการ 29 เม.ย. 45 

 14. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ กรรมการ 9 เม.ย. 47 

 15. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 10 ส.ค. 46 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปตท. ไดก้าํหนดนิยามความเป็น

อิสระของกรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และ ตลท. ดงัน้ี 

  ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วมทนุ   

  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  (นยัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258  ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง  พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ  รวมถึง 

  ท่ีปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทั 

  ในเครือ  บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดส่้วนเสียใน 

  ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 
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  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกู ้ เป็นตน้  รวมทั้ง 

  ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสีย  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ           

  ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

  ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  

  ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  รวมทั้งไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น 

  ตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท.  (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2547) 
 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม จํานวนหุ้น 

 เพิม่ (ลด)  ระหว่างปี
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
2546 (หุ้น) 2547 (หุ้น) 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ - - -  

2. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ 380,000 380,000 -  

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช - 10,000 10,000 รับตาํแหน่ง 9 เม.ย.2547 

4. พล.อ. ชยัศึก  เกตุทตั - - -  

5. พล.ต.อ. สันต ์ ศรุตานนท ์ 2,600 2,600 -  

6. นายเมตตา  บนัเทิงสุข - - -  

7. นายพละ  สุขเวช - - -  

8. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ - - -  

9. นายโอฬาร  ไชยประวติั - - -  

10. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ - - -  

11. นายประพนัธ์  นยัโกวิท - - -  

12. นายชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ - - -  

13. นายสันทดั  สมชีวิตา - - -  

14. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ - - -  

15. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 325,820 345,820 20,000  
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กรรมการท่ีครบวาระระหว่างปี     

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม จํานวนหุ้น 

 เพิม่ (ลด)  ระหว่างปี
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
2546 (หุ้น) 2547 (หุ้น) 

1. นายจกัราวุธ  ศลัยพงษ ์ - - -  

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั  ประกอบดว้ย  (1) นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่      

ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั  หรือ (2) กรรมการอ่ืนสองท่าน ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ

บริษทั 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั  และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแตง่ตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้ง 

รองประธานกรรมการก็ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

เลขานุการคณะกรรมการ  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• กาํหนดวิสัยทศัน ์ ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 

• ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบายท่ีสาํคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 

• จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลุม  และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ 

หรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิด 

แรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

• ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ให้สอดคลอ้ง 

กบัผลการดาํเนินงาน 

• ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้แต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 
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• เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

 การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบหา้คน  และ

มีกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า  3  คน  ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น

ราชอาณาจกัร  และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย  1  คน  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน  โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั

ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

  อน่ึง ในปี 2547  คณะกรรมการ ปตท.ไดมี้มติเห็นชอบใหก้าํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่

นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง 

 2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

  (1) ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

  (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

  (4) ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา  ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและ

ปีหลงัๆต่อไป  ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง  ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั 

 5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้ถือคะแนนเสียง 

ไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน

หุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอาํนาจและหนา้ท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการ

มอบหมาย  และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ สุจริต

และระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยา่งดีท่ีสุด   อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ือง

หรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย
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• ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

• บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  โยกยา้ย  เล่ือน  ลด  ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินยั 

พนกังานและลูกจา้ง  ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด   

แต่ถา้เป็นพนกังานระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

• ดาํเนินการให้มีการจดัทาํและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษทั  รวมถึงแผนงานและ 

งบประมาณต่อคณะกรรมการเพ่ือขออนุมติั  และมีหนา้ท่ีรายงานความกา้วหนา้ตามแผนและงบประมาณ 

ท่ีไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดาํเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 

จากคณะกรรมการ 

 การมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบอาํนาจในการบริหารจดัการบริษทัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและ

ขอบเขตอาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  นโยบาย  ระเบียบ  ขอ้กาํหนด  

คาํส่ังและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกประการ 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  ส่ังการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม  สัญญา  

เอกสารคาํส่ังหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  

ตลอดจนให้มีอาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือให้การดาํเนินการตามขอ้ 1.ขา้งตน้ สาํเร็จ ลุล่วง

ไป 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่ง   รวมถึงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เล่ือน

ลด  ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินยั  ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ขอ้กาํหนดหรือคาํส่ัง

ท่ีคณะกรรมการของบริษทักาํหนด  แต่ถา้เป็นพนกังานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูช่้วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  

และให้มีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังาน

ของบริษทั  โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

• ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง  และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนได ้ โดยการ

มอบอาํนาจช่วง  และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจฉบบัน้ี  และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ

บริษทักาํหนดไว ้

 ทั้งน้ี  การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาจมีส่วนไดส่้วนเสีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษทัในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 
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9.3   คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการบริษทั  ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  มีจาํนวนอยา่งนอ้ยสามคน  และอยา่งนอ้ย

หน่ึงคน  ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน  ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ  4  ท่าน  ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  ดงัรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง  

1. นายโอฬาร  ไชยประวติั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ                  
และมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

2. นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3. นายสันทดั  สมชีวิตา กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

4. นายชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

5. นายตระกูล  ฉตัรดรงค ์ เลขานุการ  

 กรรมการตรวจสอบ  มีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยในปี 2547  มีการประชุม  รวม  12  คร้ัง  และมีการรายงาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั  รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี   ในการสอบทาน         งบ

การเงินทุกไตรมาส 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

• สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  

• (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

• สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของ 

• ตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

• พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์ห้มีความถูกตอ้งและครบถว้น 

• จดัทาํรายการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั 
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9.4   คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา  เม่ือวนัท่ี  1  ตลุาคม  2544  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย 

กรรมการ   3  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง  

1. พลตาํรวจเอก สันต ์ ศรุตานนท ์ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร                  
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

2. นายพละ  สุขเวช กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

3. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

 ในปี 2547  คณะกรรมการสรรหา  มีการประชุม  1  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั  หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

9.5   คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ซ่ึงปัจจุบนั

ประกอบดว้ยกรรมการ  3  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง  

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร                 
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

2. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

3. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

 ในปี 2547  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  มีการประชุม รวม  2  คร้ัง  และมีรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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9.6   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือวนัท่ี  24 มิถุนายน 2547  

ประกอบดว้ย  กรรมการ  3  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  

ช่ือ ตาํแหน่ง  

1. พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร                  
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

2. นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

3. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร    
และเป็นกรรมการท่ีเป็นอสิระ 

4. ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เลขานุการ  

 

 ในปี 2547  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการประชุม รวม  4  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

• ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั  

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

• มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

9.7   การบริหารจัดการ 

 การบริหารจดัการบริษทั  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของบริษทั  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ปัจจบุนั

ประกอบดว้ยสมาชิก  7  ท่าน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ 

2. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริหารองคก์ร กรรมการ 

3. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินและบญัชีองคก์ร กรรมการ 

4. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั กรรมการ 

5. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ 

6. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ กรรมการ 

7. รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร กรรมการและเลขานุการ 

8. ผูจ้ดัการฝ่าย  สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช่้วยเลขานุการ 

 ในปี 2547  คณะกรรมการจดัการ  มีการประชุม รวม  34  คร้ัง  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

• ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเดน็ท่ีสาํคญัต่อ  กลยทุธ์

องคก์รและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบั ปตท.และ

บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  รวมทั้งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั  เพ่ือนาํไปสู่การดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิผล 

• กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

• จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหก้บั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น 

• หาขอ้ยติุร่วมในประเด็นสาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น 

• กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รใน ปตท.  

และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ 

• กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากน้ี  บริษทัยงัไดมี้การแตง่ตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  10  คณะ  เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการพิจารณา

และจดัการในเร่ืองต่างๆภายในบริษทัให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั  

ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

• คณะกรรมการการเงินและบญัชีองคก์ร 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบคุคล 

• คณะกรรมการสินเช่ือของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

• คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9.8   รายช่ือผู้บริหาร  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547 

        (ประวติัผูบ้ริหารและรายละเอียดเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  ดงัปรากฏในเอกสารแนบ) 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร 

3. นายพิชยั  ชุณหวชิร   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินและบญัชีองคก์ร 

4. นายทรงวุฒิ  ชินวตัร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริหารองคก์ร                               
(ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2547) 

5. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

6. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

7. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8. นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                                
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

9. นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                                                
(กรรมการอาํนวยการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

10. นางสาวปนดัดา  กนกวฒัน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินองคก์ร 

11. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม จํานวนหุ้น 

  เพิม่ (ลด)  ระหว่างปี
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
2546 (หุ้น) 2547 (หุ้น) 

1. นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 85,030 95,030 10,000  

2. นายพิชยั  ชุณหวชิร 78,780 33,080 (45,700)  

3. นายทรงวุฒิ  ชินวตัร 50,576 16,876 (33,700) รับตาํแหน่งเม่ือ 1 ก.ค. 47 

4. นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 124,630 124,630 -  

5. นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร 78,208 78,208 -  

6. นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 101,980 101,980   

7. นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ 101,980 101,980 -  

8. นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ 98,820 98,820 -  

9. นางสาวปนดัดา  กนกวฒัน์ 60,365 60,365 -  

10. นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 29,363 29,363 -  
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ข้อมูลเพิม่เติมท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  มีดังนี ้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมาเก่ียวกบั 1) การถูกพิพากษาว่ากระทาํผิด

ทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทาํนองเดียวกนั 2) การถูก

พิพากษาให้เป็นบคุคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพยแ์ละ 3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคมุในบริษทั หรือห้างหุน้ส่วนท่ี

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์

 

9.9   การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2547 บริษทัไดจ้ดัทาํแบบฟอร์มประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั ท่ีมุ่งเนน้ใหก้ารประเมินผล

สามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจดัทาํเป็น 2 รูปแบบ คือ  แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายคณะ และ แบบประเมินผลตนเองของกรรมการรายบุคคลซ่ึงสรุปผลการประเมินได ้ดงัต่อไปน้ี 

• การประเมินผลฯคณะกรรมการรายคณะ ประกอบดว้ยหวัขอ้ในการประเมินจาํนวน 4 หวัขอ้ คือ โครงสร้าง

ของคณะกรรมการ  การกาํหนดกลยทุธ์และทิศทาง การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจดัการ และความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการ  โดยผลการประเมินในภาพรวม ทั้ง 4 หวัขอ้ อยูใ่นระดบัดีเย่ียม  

ดงัรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1) โครงสร้างของคณะกรรมการ  : 93% 

คณะกรรมการ มีความเห็นว่าโครงสร้างของคณะกรรมการในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเย่ียม โดย

กรรมการส่วนใหญ่ เห็นดว้ยเป็นอยา่งย่ิงว่า เป็นจาํนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ และประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระในจาํนวนท่ีมากเพียงพอ มีความรู้หลากหลาย มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม มีการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะ

เร่ืองท่ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพ่ือดูแลในเร่ืองท่ีสาํคญั และมีการกาํหนดหนา้ท่ี องคป์ระกอบ และกระบวนการทาํงานของ

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากนั้น คณะกรรมการยงัไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้อบรมเพ่ิมเติมความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ  

2) การกาํหนดกลยทุธ์และทิศทาง  : 93 %  

คณะกรรมการ  มีความเห็นว่าการกาํหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษทัในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

โดยกรรมการส่วนใหญ่ เห็นดว้ยเป็นอยา่งย่ิงว่า คณะกรรมการ  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ รวมถึง

แผนกลยทุธ์บริษทัเป็นอยา่งดี โดยมีบทบาทสาํคญัในการพิจารณา ทบทวนภารกิจและวิสัยทศัน์  และมีส่วนร่วมในการกาํหนด 

อนุมติักลยทุธ์  รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี และมีการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
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3) การติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจดัการ  : 95 % 

คณะกรรมการ มีความเห็นว่าการติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจดัการในภาพรวม อยูใ่นระดบัดีเย่ียม 

โดยกรรมการส่วนใหญ่ เห็นดว้ยเป็นอยา่งย่ิงว่า คณะกรรมการ  ไดพิ้จารณาอนุมติัแผนธุรกิจ โดยมีการแสดงความเห็นอยา่งเตม็ท่ี  

มีการกาํหนดเป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน รวมทั้งส่ือสารให้ผูบ้ริหาร และพนกังานทราบอยา่งเป็นทางการ และไดก้าํหนดให้มี

การรายงานผลการดาํเนินงาน โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเป็นประจาํ  คณะกรรมการไดดู้แลใหฝ่้ายจดัการนาํเสนอแผนงานเพ่ือ

แกไ้ขสถานการณ์ในกรณีท่ีผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด   นอกจากนั้น คณะกรรมการยงัไดจ้ดัให้มีการ

ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเหมาะสม และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยมีหลกัเกณฑท่ี์

ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 

4) ความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการ :  96 % 

คณะกรรมการ  มีความเห็นว่าความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีของคณะกรรมการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดี

เย่ียม โดยกรรมการส่วนใหญ่ เห็นดว้ยเป็นอยา่งย่ิงว่า คณะกรรมการ ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจ  และจรรยาบรรณส◌ําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไวอ้ยา่งเป็นทางการ  และไดส่ื้อสารให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  รวมทั้งไดก้าํกบัดูแล และใหเ้วลาอยา่งเพียงพอในการพิจารณาขอ้มูลการ

ดาํเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นโดยรวม และดูแลใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงิน

อยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และดูแลให้มีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด นอกจากนั้น คณะกรรมการ ปตท. ยงัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลให้กบัผู ้

ถือหุ้นอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และโปร่งใส  รวมทั้งจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  

 

•  การประเมินผลฯคณะกรรมการรายบุคคล  ประกอบดว้ยหวัขอ้การประเมินจาํนวน 4 หวัขอ้ คือ ความ     โดด

เด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ และความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร 

โดยผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเย่ียม ดงัน้ี 

 1)  ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ    :  85 % 

 กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นท่ีเป็นความรู้

เฉพาะทางของตนเอง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ในท่ีประชุมอยา่งเป็นประจาํ รวมทั้งมีการเสนอความคิด

ใหม่ๆ ในการบริหารจดัการ และแกไ้ขปัญหาอุปสรรค  รวมทั้งให้การสนบัสนุนกิจกรรมของบริษทั เพ่ือประโยชนต์่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 

 2) ความเป็นอิสระ   : 89 % 

 กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คณะกรรมการไดมี้การแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ  กลา้แสดง

ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  โดยให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือก่อให้เกิดการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

และเสมอภาค 
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 3) ความเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั  :  94 % 

 กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คณะกรรมการไดศึ้กษาขอ้มูลการประชุมล่วงหนา้ และเขา้ร่วม

ประชุมตามเวลาท่ีกาํหนดอยา่งเป็นประจาํ และพร้อมให้เวลาต่อบริษทั ในยามวิกฤต ตามท่ีฝ่ายจดัการร้องขอ เอาใจใส่ ติดตามผล

การประชุม  หาขอ้มูลเพ่ิมเติม ซกัถามและให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมเสมอ และมีการให้เกียรติ /เคารพสิทธิของ

กรรมการท่านอ่ืน 

4)   ความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร  : 82 %  

กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คณะกรรมการไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการนาํแนวคดิดา้น

วิทยาการจดัการสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เพ่ือส่งเสริมใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ และในรอบปีท่ีผา่นมา ไดมี้

การเสนอแนวคิด แผนงานท่ีเป็นรูปธรรมในการพฒันาองคก์รใหร้องรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

9.10   ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตสุมผล  มี

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผดิชอบ

ของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั  โดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็น

เบ้ียประชุมและโบนสั  อน่ึง  กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ให้ไดรั้บ

ค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ี  บริษทัไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

 กรรมการ  15  ท่าน  ไดรั้บเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั  กรรมการตรวจสอบ    กรรมการสรรหา  กรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  รวมทั้งโบนสัในรอบปี 2547  เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 22,932,500 บาท  โดยมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 
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หน่วย  :  บาท 

ลําดับ ช่ือกรรมการ 
ระยะเวลาดํารง

ตําแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวมค่าตอบแทน 

1 นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 637,500.00 1,125,000.00 1,762,500.00 

2 นายมนู เลียวไพโรจน ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 590,000.00 900,000.00 1,490,000.00 

3 นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 9 เม.ย.-31 ธ.ค.47 396,000.00 656,557.38 1,052,557.38 

4 พล.อ.ชยัศึก เกตุทตั 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 640,000.00 900,000.00 1,540,000.00 

5 พล.ต.อ.สันต ์ศรุตานนท ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 550,000.00 900,000.00 1,450,000.00 

6 นายเมตตา บนัเทิงสุข 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 510,000.00 900,000.00 1,410,000.00 

7 นายพละ สุขเวช 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 530,000.00 900,000.00 1,430,000.00 

8 นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 525,000.00 900,000.00 1,425,000.00 

9 นายโอฬาร ไชยประวติั 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 840,000.00 900,000.00 1,740,000.00 

10 นายพิษณุ สุนทรารักษ ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 660,000.00 900,000.00 1,560,000.00 

11 นายประพนัธ์ นยัโกวิท 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 825,000.00 900,000.00 1,725,000.00 

12 นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 480,000.00 900,000.00 1,380,000.00 

13 นายสันทดั สมชีวิตา 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 770,000.00 900,000.00 1,670,000.00 

14 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 550,000.00 900,000.00 1,450,000.00 

15 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.47 540,000.00 900,000.00 1,440,000.00 

กรรมการท่ีครบวาระระหว่างปี     

ลําดับ ช่ือกรรมการ 
ระยะเวลาดํารง

ตําแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวมค่าตอบแทน 

1 นายจกัราวุธ ศลัยพงศ ์ 1 ม.ค.-8 เม.ย.47 164,000.00 243,442.62 407,442.62 

รวมทั้งส้ิน 9,207,500.00 13,725,000.00 22,932,500.00 

 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  :  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์กรรมการบริษทักาํหนด  

ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ ปตท.  โดยกาํหนดตวัช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI)  ไวแ้ต่ละปี  

และนาํไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารทุกระดบั  โดยคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานและมาตรฐาน ของกลุ่มธุรกิจชั้นนาํประเภท

เดียวกนั  พร้อมทั้งนาํเสนอจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 
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 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน  8  ท่าน  ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. 

ในรอบปี 2547  เป็นเงินจาํนวนรวมทั้งส้ิน 60,284,890 บาท (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวน 1 ท่าน ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี 

ปตท. ถือหุ้นและรับค่าตอบแทนท่ีบริษทั) ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ) 

 หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2546 ปี 2547 

จํานวนราย ค่าตอบแทน จํานวนราย ค่าตอบแทน 

เงินเดือนรวม 9 39,548,833.37 8 42,554,040.00 

โบนสัรวม 9 16,895,347.25 8 17,730,850.00 

รวม  56,444,180.62  60,284,890.00 

 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ) 

 หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2546 ปี 2547 

จํานวนราย ค่าตอบแทน จํานวนราย ค่าตอบแทน 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 9 5,102,350.00 7 3,008,004.00 

รวม  5,102,350.00  3,008,004.00 

 

9.11 บุคลากร 

  ปตท. ไดต้ระหนกัว่าพนกังาน เป็นทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของบริษทั และเป็นกลไกท่ีสาํคญัใน

การนาํไปสู่ความเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High-Performance Organization)  ดงันั้นเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว  ปตท. จึง

ไดพ้ฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานเดียวกบักลุ่มบริษทัชั้นนาํในธุรกิจ

ประเภทเดียวกนั     

              รายงานจาํนวนพนกังาน ปตท.  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  เทา่กบั 3,070 คน ลดลงจากจาํนวนพนกังาน  ปตท. 

รายงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546   ถึงแมว่้าตลอดปี 2547  ปตท. ไดข้ยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างๆ  เพ่ิมขึ้น แตจ่าํนวน

พนกังานก็ยงัคงจาํนวนใกลเ้คียงกบัปี 2546  ไม่ไดเ้พ่ิมขึ้นตามการขยายตวัทางธุรกิจ   ทั้งน้ีเน่ืองจากนโยบาย การบริหารและการ

พฒันาทรัพยากรบุคคลของ ปตท.  ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการเพ่ิมศกัยภาพพนกังาน รวมทั้งการปรับขั้นตอนการทาํงานใหมี้

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 

 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 139  

 (1)  จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคคลากร 

                    จาํนวนบุคคลากรแบง่ตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : คน   

กลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม 

1. ก๊าซธรรมชาติ  765  765  829  829 

2. นํ้ามนั  1,434  1,434  1,394  1,394 

3. สนบัสนุน และปฏิบติังานใน

 บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้  
 876 1)  827  2)  847 1)  787 2) 

4.  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  -  1,099  -  1,797 

            รวม  3,075  4,125  3,070  4,807 3) 

1)  รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

2)  ไม่รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

3)   ไม่รวมพนกังานของบริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํกดั และพนกังานของบริษทั Alliance Refining Company Limited  

 

 

                     ค่าตอบแทนแก่บุคลากร ( ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง) ไม่รวมบุคลากรบริษทัในเครือ 

                   หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2546 ปี 2547 

เงินเดือนรวม 1,811,577,788.89 1,915,748,973.02 

โบนสัรวม 985,435,604.59 945,871,758.41 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 178,515,540.83 189,211,075.66 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 426,286,160.51 948,801,075.44 

รวม 3,401,815,094.82 3,999,632,882.53 

  (2)  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

         นอกเหนือจากการใหค้่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าปฏิบติังานต่างจงัหวดั ค่าล่วงเวลา ฯลฯ แลว้ ปตท.ยงั

ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุนให้แก่พนกังาน ลูกจา้งทดลองงาน รวมถึงผูบ้ริหารสูงสุดของ ปตท. พนกังานท่ีลาออกจากงาน

ตามโครงการร่วมใจจากองคก์ร  พนกังานของ ปตท. ท่ีเกษียณอายใุนปี 2544  และ “กองทุนสาํรองเล้ียงชีพบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน)และบริษทัร่วมทนุซ่ึงจดทะเบียนแลว้”  รวมจาํนวน 47,245,725 หุน้ ในราคาหุ้นละ 10 บาท  เพ่ือให้พนกังานไดมี้ส่วน

ร่วมในการเป็นเจา้ของ  และสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารและพฒันาองคก์ร  ในการจดัสรรหุน้คร้ังน้ี ไดก้าํหนด

เง่ือนไขการห้ามขายหุน้เป็นเวลา 3 ปี โดยในแต่ละปีจะ สามารถขายหุ้นได ้ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรทั้งหมดซ่ึง

เง่ือนไขดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงในปี 2547 

  (3)  การพฒันาบุคลากร 

        เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศในอนาคต (High-Performance Organization)   ปตท. จึงมีวิสัยทศันท่ี์

ให้ความสาํคญักบัการพฒันาพนกังาน โดยตระหนกัว่า พนกังานทุกคน คือ  พลงัขบัเคล่ือนสาํคญัท่ีจะทาํให้ ปตท. ทะยานสู่ความ
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เป็นเลิศบนเส้นทางการดาํเนินธุรกิจ  สามารถท่ีจะกา้วขา้มปัญหาอุปสรรค และการเปล่ียนแปลงตา่งๆท่ีจะเกิดขึ้น  และนาํองคก์ร

ไปสู่จุดหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยจดัให้มีโครงการปรับปรุงกระบวนการและกลไกบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Human   Resources  

Management)  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัตั้งขึ้นมาเฉพาะเพ่ือพฒันาองคป์ระกอบดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งครบวงจร  ไดแ้ก่ 

ระบบการเลือกสรรพนกังาน (Recruitment System)  ระบบการบริหารอตัรากาํลงัท่ีสอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ      ( Manpower 

Management System) ระบบการประเมินและวดัศกัยภาพพนกังาน( Competency Management System)  ระบบ การบริหารสาย

อาชีพ( Career Management System)  ระบบการกาํหนดเป้าหมายและการประเมินผลท่ีเนน้ คุณภาพ และผลงาน ( Performance 

Based Appraisal System)  รวมถึงระบบการให้ผลตอบแทนท่ีจงูใจผูป้ฏิบติังาน( Compensation  System)  ทั้งน้ีเพ่ือให้ ปตท. 

สามารถมีบุคคลากรดีมีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานรองรับการแขง่ขนัทางธุรกิจในวนัขา้งหนา้ไดดี้  และรองรับกบัการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี จากการนาํระบบ ERP ( Enterprise Resource Planning ) เขา้มาใชใ้นกระบวนการทาํงานอีกดว้ย ซ่ึง

ทั้งหมดน้ี คือความตั้งใจท่ีจะทาํให้ปตท. เป็นองคก์รท่ีมุ่งไปสู่ องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High   Performance  Organization) ตาม

เจตนารมณ์ของบริษทั ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน   

                                             

             (4)  HRM  หัวใจการบริหารงานบุคคล ปตท.  

             HRM (Human Resources Management)  เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งสร้างพนกังานใหเ้ป็น  คนดี   

คนเก่ง  ทํางานอย่างมืออาชีพ   และทํางานประสบความสําเร็จ  โดยให้ผลตอบแทนตามผลสาํเร็จของงาน ท่ีเป็นเป้าหมายของ

องคก์ร ( KPIs : Key Performance Indicators) ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน และพฒันา

ศกัยภาพพนกังาน ปตท. ใหเ้พิ่มสูงขึ้นในระยะยาว  

          โครงการปรับปรุงกลไกบริหารทรัพยากรบุคคล มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  4  ประการ ไดแ้ก่ 

• การวางแผนอตัรากําลังคน  (Manpower  Planning)    

          เพ่ือให้องคก์รมีจาํนวนพนกังานท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ   ปตท. จึงไดศึ้กษาและจดัทาํแผนการใชก้าํลงัคน 

5 ปีขา้งหนา้  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ และรองรับการขยายธุรกิจขององคก์ร  การวางแผนอตัรากาํลงัคนครอบคลุมทั้งในเร่ือง

ของจาํนวน ประเภท คุณสมบติัท่ีตอ้งการ  รวมถึงการจดัทาํรายละเอียดของตาํแหน่งงาน ท่ีสะทอ้นถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

ตลอดจนการประเมินค่างานของตาํแหน่งงานตามกรอบอตัรากาํลงัท่ีกาํหนดไว ้ 

• การบริหารศักยภาพของพนกังาน  ( Competency   Based  Management ) 

          เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริหารบุคคล ท่ีมุ่งเนน้การสร้างบคุลากรให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความเป็นมืออาชีพ  

ปตท. จึงไดก้าํหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินศกัยภาพของพนกังานท่ีเป็นมาตรฐานสาํหรับนาํมาใชใ้นกระบวนการ

บริหารและพฒันาบุคลากรเพ่ือสร้างพนกังานใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดีขององคก์รและสังคม  โดย 

ปตท. จะส่งเสริมและผลกัดนัใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการประเมินและพฒันาพนกังาน ปตท. ทุกคน ใหเ้ป็นผูมี้

ศกัยภาพท่ีจะสามารถรองรับภารกิจท่ีสาํคญัขององคก์รไดอ้ยา่งดีในอนาคต 

• การบริหารสายอาชีพ  (Career Management)    

         เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและองคก์รสามารถวางแผนร่วมกนัในการกาํหนดความกา้วหนา้ และการพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจ    ปตท. จึงไดพ้ฒันารูปแบบทางเดินสายอาชีพของกลุ่มพนกังานในสาย

อาชีพต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  ของ ปตท.   นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดว้างระบบและกาํหนดรูปแบบการ

บริหารพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง ( Talent Management )    รวมทั้งระบบการวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan)  ซ่ึงเป็น

การเตรียมความพร้อมของพนกังานเพ่ือรองรับการดาํเนินงานและการขยายตวัทางธุรกิจขององคก์ร ไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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• การบริหารผลการปฏิบัตงิาน  ( Performance  Management) 

        เพ่ือตอบสนองนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองการสร้างและพฒันาพนกังานใหเ้ป็นคนดีและ

คนเก่ง   ปตท. จึงไดว้างระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน และระบบบริหารค่าตอบแทนให้สะทอ้นและสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

และวฒันธรรมขององคก์ร โดยการใชร้ะบบตวัช้ีวดัเป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัสาํคญั 

 

           (5)  มุ่งสร้างวัฒนธรรมการพฒันาและเรียนรู้ด้วยตนเอง  

             ปตท. สนบัสนุนให้พนกังานสามารถพฒันาตนเอง โดยการอาํนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น การออกแบบหลกัสูตร

ท่ีน่าสนใจ  การจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และช่องทางการติดต่อส่ือสาร   ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีวินยัในตวัเอง (Self  

Discipline)  และกาํกบัตวัเอง (Self  Monitoring) ในการศึกษาตามกาํหนดเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมทั้งการสร้างให้พนกังานเป็น

ศูนยก์ารเรียนรู้ (Learner Centric) นั้นคือ การท่ีพนกังานเป็นผูก้าํหนดความตอ้งการ ความสนใจในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาเรียนรู้  

พร้อมทั้งเปล่ียนบทบาทของผูส้อนจากบทบาทท่ีเป็นผูใ้ห้ (Impart) มาเป็นผูช่้วยเหลือใหค้าํแนะนาํ (Facilitator)  และตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ความรู้ ความเช่ียวชาญ ในการใชค้อมพิวเตอร์ (Computer Skill) เป็นอยา่งดี  ตวัอยา่งโครงการพฒันาและการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ี 

ปตท. ไดริ้เร่ิมนาํมาใช ้  อาทิ   โครงการ   E-learning   รวมทั้ง โครงการพฒันา  ปตท. ให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) เป็นตน้  

 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

  ปตท. ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด  ตั้งแต่เป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ทั้งในส่วนของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการปรับปรุง  พฒันาประสิทธิภาพ  และการสร้างความ

เช่ือมัน่ขององคก์ร  ส่งผลให ้ ปตท.สามารถดาํเนินธุรกิจท่ีแข่งขนัไดอ้ยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  โดยส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นภาพ

อยา่งชดัเจนในอดีต คือการท่ี ปตท. ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดี และเม่ือไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) เม่ือปี 2544 ปตท. จึงยงัคงนาํเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นปัจจยัหลกัใน

การเสริมสร้างองคก์รใหมี้ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของของการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี  

ไดมี้การกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ ปตท. ว่า  “บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมใน

การประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจดัการ และพนกังาน ตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง”  และจากขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าว ไดมี้การจดัทาํเป็นระเบียบ

บริษทัว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือให้กบัคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดล้งนามรับทราบ และปฏิบติั โดยให้ถือเป็นวินยัอยา่งหน่ึง  ทั้งน้ี ปตท. ไดด้าํเนินการกาํกบัดูแล

กิจการตามหลกัเกณฑก์าํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ ภายใตร้ะเบียบปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาโดยตลอด  ซ่ึง

พอสรุปไดด้งัน้ี 

 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากบัดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยในช่วงเร่ิมแรกไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองขึ้น 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย  ต่อมาในปี 2547 

คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการใหดี้เลิศ  มุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มี
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ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้ คณะกรรมการทุกคณะประกอบดว้ย

กรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผดิชอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมีการกาํหนดบทบาท

ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน 

  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ไดก้าํหนดนโยบายในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  ซ่ึงไดผ้า่นความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แลว้  ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ดงัต่อไปน้ี  

1. คณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ  

ท่ีดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 

Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใชใ้นการดาํเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  และผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท.จะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผดิชอบ  มีความเป็นอิสระ  และมีการจดัแบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสาํคญัของ 

ปตท. โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม  รวมทั้ง

ตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการ ปตท.อาจแตง่ตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา

กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท. ตอ้งจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ  

7. คณะกรรมการ ปตท.เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบ

ของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอยา่งเพียงพอ 

เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท.  ไดรั้บสารสนเทศอยา่งเท่าเทียม

กนั  มีหน่วยงานประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  รับผิดชอบในเร่ืองการใหข้อ้มูลกบันกั

ลงทุนและประชาชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุ้น ปตท.จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ  และมีช่องทาง

ในการส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม  

และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 
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 ในปี 2547  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดพิ้จารณาทบทวน ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีของ ปตท. ท่ีใชอ้ยูปั่จจุบนัเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัสากลปฏิบติัย่ิงขึ้น โดยการจดัลาํดบัหวัขอ้และเพ่ิมเติมสาระใหค้รบถว้น  และ

มีเน้ือหาครอบคลุมสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้  นอกจากน้ียงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณ  และขอ้

พึงปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ  รวมทั้งสนบัสนุนในกรรมการทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย  และ

สถาบนัอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  นอกจากน้ียงัจดัให้มีการทบทวนวิธีการประเมินผลตนเองของกรรมการใหมี้

ความละเอียดมากขึ้นกว่าปีก่อน  คือ มีการประเมินเป็นรายคณะ และรายบุคคล เพ่ือนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหนา้ท่ี

ของกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

 ปตท.ไดมี้การรณรงคใ์ห้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เห็นความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ

อยา่งต่อเน่ืองและกระตุน้ให้มีการนาํไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  มีการจดักิจกรรมหลากหลายเพ่ือปลูกจิตสาํนึกดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี  เช่น  จดัตั้งคณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน  มี

การประชุมส่ือความใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบัทั้งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น 

หน่วยงานจดัซ้ือ หน่วยงานท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ และคูค่า้  เป็นตน้  มีการจดังาน CG Day โดยจดัแสดงนิทรรศการใหค้วามรู้ 

พร้อมกบัเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากองคก์รชั้นนาํมาร่วมเสวนาเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    จดัทาํคู่มือฯ ฉบบัพกพาท่ีมี

เน้ือหากระชบัและเขา้ใจง่าย   รวมทั้งสร้างบรรยากาศของการรณรงคฯ์ ผา่นส่ือต่างๆ ภายในในองคก์ร เช่น การจดันิทรรศการ  

การจดัทาํ Website CG ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นและเปิดโอกาสใหผู้ส้นใจติดต่อสอบถามได ้   จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํวิดีทศัน์

เพ่ือใชส่ื้อความฯ  จดัใหมี้คอลมัน์เก่ียวกบั CG  ในวารสารรายเดือน "PTT Spirit"  และจดัทาํวารสาร “CG Digest” ทุก 15 วนั ผา่น

ทาง e-mail ให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั CG  รวมทั้งใหค้วามรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงไดรั้บ

การตอบรับจากพนกังานทุกระดบัเป็นอยา่งดี    

 ในปี 2547 น้ี ปตท. ไดเ้ขา้รับการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษทั ไทยเรทติ้งแอนดอิ์นฟอร์

เมชัน่เซอร์วิส จาํกดั (ทริส) เป็นปีแรก  เพ่ือนาํผลการจดัอนัดบัไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี 

(Performance Agreement : PA) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงระหว่างกระทรวงการคลงักบั ปตท. ซ่ึงผลการจดัอนัดบัการกาํกบัดูแลกิจการของ 

ปตท.คร้ังน้ี ปตท.ไดค้ะแนนรวม  8.19  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ ์  “ดีมาก”  นบัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ ทุ่มเทของ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และใหค้วาม

เป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย  ซ่ึงจะช่วยสร้างเสริมให ้ ปตท. เติบโตต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และเกิดผลดีตอ่ประเทศชาติ

โดยรวมต่อไป 

 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

  ปตท. ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี

ของ ปตท. และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนข์องผู ้

ถือหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์ กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป  

  ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในทุกเร่ือง เร่ิมตั้งแต่การจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดท้าํประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั 

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผุถื้อหุน้  และในการจดัการประชุมฯ 

บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย รวมทั้งให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการแสดงความเห็นในการ
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ประชุมฯ  โดยก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติใน

แต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของ ปตท. การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน  และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถามในแต่ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอยา่งเพียงพอ  โดยประธานฯ  และ

ผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถามและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบนัทึกการประชุมอยา่ง

ถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติและนบัคะแนนเสียง  รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ  2  

ชัว่โมง   

  นอกจากน้ี ปตท.ยงัมีหน่วยงานส่วนตลาดทุนและผูล้งทนุสัมพนัธ์ (Capital Market & Investor Relations Division) 

ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อนกัลงทนุ  และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนาํเสนอผล

การดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงมีการทาํบทรายงานและการ

วิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (MD & A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. ต่อผู ้

ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจริง  ผูล้งทนุสามารถ

ติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผา่นทาง Website ของ ปตท.  ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้

ทนัสมยัเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ 

 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

  ปตท. ไดใ้หค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่ ลูกคา้  

ผูถื้อหุ้น และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดก้าํหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนไวใ้นคู่มือ “ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) ”    เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน ปตท. ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน โดยถือเป็น

ภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญัของทุกคน ดงัน้ี 

 -  ผูถื้อหุ้น   : ปตท.มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส 

   โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

 -  พนกังาน :  ปตท.ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัความสาํเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนบัสนุนพฒันา 

                                                   ความสามารถในการทาํงานระดบัมืออาชีพ  ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงาน 

                                                   อยา่งเท่าเทียม เสมอภาคและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  เป็นธรรม 

 -  คู่คา้   :  ปตท.จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอ้ือประโยชนร่์วมกนัและปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ 

   ท่ีมีต่อคูค่า้อยา่งเคร่งครัด 

 -  คู่แข่ง   : ปตท. จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง 

                                                  ทาง การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

 -  เจา้หน้ี   : ปตท. จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 

 -  ลูกคา้   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และ 

                                 ประชาชน  เพ่ือให้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดี มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

 -  ชุมชน และ   : ปตท.ตระหนกัและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพ 

      สังคม        ชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความสาํคญัต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

                                                   อยา่งสมํ่าเสมอ โดยปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
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 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

      ในปี 2547  ปตท. จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  1 คร้ัง  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2547  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณา

และออกเสียงในกิจการต่างๆ ของ ปตท.ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดย ปตท.ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบ 

การประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมฯ 14  วนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอต่อการศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุมฯ   โดยจดัส่งให้กบัผู ้

ถือหุ้นทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียน   ผูถื้อหุ้นของ ปตท.  ประกอบดว้ยรายละเอียด

วาระการประชุม รายงานประจาํปี  งบการเงิน  และหนงัสือมอบฉนัทะ  ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีมีขอ้มูลครบถว้นเพียงพอใหผู้ถื้อหุ้นใช้

ประกอบการตดัสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ  กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบ

ฉนัทะให้บคุคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระของ ปตท. เขา้ประชุมแทนได ้   ทั้งน้ีในการประชุมสามญัฯท่ีผา่นมา  มี

กรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 9 ท่าน ซ่ึงรวมประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และมี

ผูส้อบบญัชีบริษทัร่วมประชุมดว้ย   อน่ึง ไดมี้การจดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2547  เพ่ือเสนอขอ

อนุมติัผูถื้อหุน้ในการเขา้ซ้ือหุ้นบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั  โดยไดด้าํเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด  ซ่ึง

ผลการประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม รวม 7  ท่าน ซ่ึงรวมประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 5. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์การทาํงานจาก

หลากหลายสาขา ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยในปี 2546  คณะกรรมการ ปตท.ไดรั้บรางวลั

คณะกรรมการแห่งปี  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

  การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ จะคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตาม

เป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น   

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดวิสัยทศัน์ และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ “ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กล

ยทุธ์และเป้าหมายของ ปตท.”  เพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํ แผนธุรกิจ   แผนสนบัสนุน และงบประมาณ 

เป็นประจาํทุกปี   โดยมีกลไกการกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ  ซ่ึงคณะกรรมการ 

จะกาํหนดตวัช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทางการเงินและแผนงานตา่งๆ ไวต้ั้งแต่ตน้ปี  โดยมีการ

ติดตามผลการดาํเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส  และเม่ือถึงปลายปี คณะกรรมการ ปตท. จะพิจารณาผลการดาํเนินงานของ

ฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัแผนงานท่ีตั้งไวต้ามระบบขอ้ตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี 

(Performance Agreement : PA)  

 6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ

ของบคุลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท.เท่านั้น  และถือเป็นหนา้ท่ีของ

บุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึงจะส่งผลให ้

ปตท.ตอ้งเสียผลประโยชน ์  หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดี หรือผลประโยชน์ หรือขดัขวางการปฏิบติังาน อยา่งมี

ประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือ

การเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้น ๆ ตาม

แบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชนข์อง ปตท.  และในการอนุมติัใด ๆ 
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สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยึดถือหลกัการไม่ให้มีการกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผดิไปจากปกติ  รวมทั้งไดก้าํหนดให้

สาํนกัตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่อง ดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ดงักล่าว  ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือกรรมการ

ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน ์ ว่าในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย 

ขอให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือใหค้วามเห็นใด ๆ   

                       คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาสอยา่งเคร่งครัด  รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

  คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ซ่ึงหมายรวมถึง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

จะตอ้งแจง้ให้ ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ตาม มาตร 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย 

โอน หรือรับโอน  รวมทั้งห้ามมิให้ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ

บุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย  

ทั้งน้ี  เม่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหน้าํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทางมิชอบ 

 7. จริยธรรมธุรกิจ 

  ปตท. ไดจ้ดัทาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินกิจการของ ปตท. ให้มีระบบการบริหาร

จดัการท่ีดี มีความชดัเจน โปร่งใส เป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือใหค้ณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูท่ี้

เก่ียวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยมาตรฐานสูงสุด    โดยคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไดล้งนามรับทราบ ยอมรับการปฏิบติั โดยถือวินยั และภาระหนา้ท่ีท่ีสาํคญั 

  การตรวจสอบการใชดุ้ลยพินิจอยา่งถูกตอ้ง สามารถกระทาํไดโ้ดยสอบถามตนเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิง

ท่ีถูกตอ้งหรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะท่ีเป็น

องคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  ทั้งน้ี ปตท. มีการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา รวมทั้งจะมีการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ ดงักล่าวให้มีความเหมาะสมและทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยในปี 2547 ไดมี้การพิจารณาปรับปรุงไปแลว้ 1 

คร้ัง  

 8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

          กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  14 ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 11 ท่านซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ทั้งคณะ   

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร         1  ท่าน 

                     ดงันั้นกรรมการจึงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 
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 9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหาร

และมีอาํนาจแยกกนั  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํออกจากกนัอยา่ง

ชดัเจน    

 10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

        ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้ 9.10      

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ตลอดปี  โดยปกติประชุมเดือน

ละ 1 คร้ัง ทุกวนัพฤหสับดีสุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซ่ึงสาํนกั

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน่ CD ให้กรรมการแต่ละท่าน

ล่วงหนา้ก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม  ทั้งน้ี ตั้งแตเ่ดือนเมษายน 

2547 เป็นตน้มา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. จดัในรูปแบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์  ซ่ึงช่วยอาํนวยความสะดวก รวดเร็วใน

การคน้หาขอ้มูล และลดการใชเ้อกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก   

  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  มีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือให้กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้  โดยการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ังใชเ้วลา ประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 ในปี 2547 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 12 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่าน  ดงัน้ี 
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                       การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2547                                    หน่วย : คร้ัง 

 ลําดับ รายช่ือกรรมการ 

การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 12 คร้ัง/ปี 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 12 คร้ัง/ปี 

คณะกรรมการ 
กํากับดูแล 
กิจการท่ีดี 

รวม 4  คร้ัง/ปี 

คณะกรรมการ 
สรรหา 

รวม 1 คร้ัง/ปี 

คณะกรรมการ 
กําหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 2 คร้ัง/ปี 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ 10/12     

2. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ 12/12    2/2 

3. นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ 11/12    2/2 

4. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 12/12  4/4  2/2 

5. พล.ต.อ. สันต ์ ศรุตานนท ์ 11/12   1/1  

 6. นายพละ  สุขเวช 10/12   1/1  

7. นายจกัมณฑ ์ ผาสุกวนิช 9/9 

เป็นกรรมการ  
เม.ย. 2547 

  1/1  

8. นายโอฬาร  ไชยประวติั 12/12 12/12    

9. นายชยัวฒัน์  วงศว์ฒันศานต ์ - - - - - 

10. นายสันทดั  สมชีวิตา 12/12 11/12    

11. นายประพนัธ์  นยัโกวิท 11/12 10/12 4/4   

12. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ 12/12     

13. พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั 12/12  4/4   

14. นายเมตตา  บนัเทิงสุข 10/12     

15. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 12/12     

 
หมายเหตุ  : -  คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 8,  9,  10,  11 

 -  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 4,  11,  13 

 -  คณะกรรมการสรรหา  จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 5,  6,  7 

 -  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 2,  3,  4  
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 12. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

 เพ่ือให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการ ไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูมี้

ความรู้ ความชาํนาญท่ีเหมาะสมช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองตา่ง ๆ   จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง

แต่ละคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ทั้งน้ี มีองคป์ระกอบสมาชิก ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ตาม

รายละเอียดในหวัขอ้ 9.3   9.4  9.5 และ 9.6  

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการ ปตท. กาํหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผูอ้นุมติัแผนงาน งบประมาณ 

และเป้าหมายการปฏิบติังาน  และมุ่งมัน่ให้ฝ่ายบริหารตระหนกัถึงความสาํคญัของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอกบั

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ของงาน   

• การควบคุมภายใน  

                          คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใหค้วามมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานว่าบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

เช่น มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี   มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี   มีระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลท่ีดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี เป็นตน้     

 ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสาํคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหาร  ในการช่วยลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจ ช่วยให้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้  ช่วย

ปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยใหร้ายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง

น่าเช่ือถือ  ช่วยให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 

• การตรวจสอบภายใน 

               สาํนกัตรวจสอบภายใน ไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในระดบัสูง  โดยมีการตรวจสอบ

ตามแผนงานประจาํปี ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และไดร้ายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เป็นประจาํทุกไตรมาส 

• การบริหารความเส่ียง 

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวม 

ทั้งองคก์ร ประเมินความเส่ียงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี

สามารถยอมรับได ้  เช่น ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเส่ียงในการปฏิบติังาน  (Operation Risks)  ความเส่ียงใน

ธุรกิจ  (Business Risks)  หรือความเส่ียงในเหตุการณ์ (Event Risks)  รวมทั้งให้มีการจดัทาํการวิเคราะหป์ระเมินความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้น แนวโนม้ซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และให้มีการจดัทาํรายงานประเมินผลความเส่ียง (Risk  

Management Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท. 
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 14. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบญัชีและสาํนกังานการตรวจ

เงินแผน่ดินมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็น

ผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี   งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  รับรอง

และตรวจสอบโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และไม่ใช่การเงิน  

ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

 15. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการนาํเสนอผลงาน

และการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน เจา้ของกิจการผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมาโดยตลอด   

สรุปไดด้งัน้ี 

 ทางตรง : ปตท. มีการนาํเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

   ในรูปของการจดั Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call  การเขา้ร่วม Conference ซ่ึงจดั 

                                    โดยสถาบนัต่างๆ รวมทั้งนกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย  

                                     (Company visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท.เพ่ือสอบถามขอ้มูลความคบืหนา้การดาํเนินกิจการ  ซ่ึง 

                                    ในปี 2547 สรุปไดด้งัน้ี 

   -   Roadshow  ต่างประเทศ    11 คร้ัง / ปี 

   -   Roadshow  ในประเทศ          4    คร้ัง / ปี 

   -   Analyst Meeting       4        คร้ัง / ปี 

   -   Company Visit / Conference Call  108 คร้ัง / ปี 

   -   ทาง e-mail /  โทรศพัท ์       3-5     คร้ัง / วนั 

   -   ร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพยฯ์ สัญจร  4 คร้ัง / ปี 

   -  นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมโรงงาน 1 คร้ัง 

 

 ทางออ้ม : ปตท.มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศ 

   ท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้าง website  

   ของ ปตท. (www.pttplc.com) 

  : กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงั ปตท.โดย 

                                    ผา่นทาง  website (www.pttplc.com) ของ ปตท. หรือท่ี ir@pttplc.com  

   รวมทั้งไดจ้ดัให้มีการแถลงข่าวผลประกอบการผา่นส่ือมวลชนเป็นประจาํทุกไตรมาส  (4 คร้ัง /ปี) 

 ทั้งน้ี ปตท. ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานส่วนตลาดทุนและผูล้งทนุสัมพนัธ์ (Capital Market & Investor Relations Division) 

ขึ้นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่อนกัลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงินต่างๆ  ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 

2544  เป็นตน้มา 

 

mailto:ir@pttplc.com
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รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม   เพ่ือการพฒันาอย่างย่ังยืน 

 ใน ปี 2547 ซ่ึงเป็นปีท่ีสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 72 พรรษา  หลาย

หน่วยงานไดจ้ดักิจกรรมและโครงการเทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสมหามงคลน้ี โดยในส่วนของ ปตท. ไดจ้ดัทาํ “โครงการศูนย์

การศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน สิรินาถราชินี” ขึ้น ณ แปลงปลูกป่า FPT 29 และ FPT 29/3  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็น

แปลงฯท่ี ปตท.ร่วมกบัประชาชนชาวไทยไดป้ระกอบพิธีนอ้มเกลา้ฯ ถวายผืนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 1 ลา้นไร่แด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือปี 2546   

 ศูนยก์ารศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนสิรินาถราชินีน้ี จะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในระบบนิเวศนป่์าชายเลนสาธารณะท่ี

ประชาชนทัว่ไปสามารถเขา้เย่ียมชมได ้  นอกจากน้ี ชุมชน และเยาวชนในพ้ืนท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการเป็นสถานท่ีอนุบาล

สัตวน์ํ้า  เช่น ปู กุง้ หอย   ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารสาํหรับการดาํรงชีวิตอยา่งพ่ึงพากนัและกนัระหว่าง มนุษย ์ -  สัตว ์ - ป่าไม ้ อยา่ง

สมดุล  

นอกจากนั้น ใน “โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 19”  ซ่ึง ปตท.ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศิลปากรจดัใน

ส่วนกลางและขยายผลไปยงัภาคเหนือ โดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งภาคใตโ้ดยร่วมกบัมหาวิทยาลยัทกัษิณ ไดจ้ดั

ประกวดเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในหวัขอ้ “พลังไทยรวมใจ  เทิดไท้มหาราชินี" ซ่ึงมีศิลปินให้ความสนใจส่งผลงานเขา้ร่วม

เทิดพระเกียรติเป็นจาํนวนมาก 

ในปีน้ีมีเหตุการณ์ท่ีนาํมาซ่ึงความปิติแก่คนไทยทั้งประเทศจากความสาํเร็จของวีรบุรุษดา้นกีฬา ของชาติและภาพ

สะทอ้นถึงพลงัแห่งความสามคัคแีละธารนํ้าใจจากคนไทยทั้งชาติ กล่าวคือในกลางปี 2547 ทัว่ประเทศลว้นภูมิใจตอ่ความสาํเร็จ

ของนกักีฬาไทยท่ีทาํช่ือเสียงในการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ 2004 ท่ีประเทศกรีซ  ซ่ึง ปตท.มีโอกาสไดส้นบัสนุนทีมมวยสากล

สมคัรเล่นของไทยรวมมูลค่าทั้งส้ิน 6.3 ลา้นบาท และอีก 3 ลา้นบาท ให้แก่สมาคมเทควนัโดแห่งประเทศไทย  

ต่อมาในปลายปี 2547   เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม  เกิดธรณีพิบติัภยัคล่ืนยกัษ ์“สึนามิ” ซ่ึงทาํความเสียหายอยา่งรุนแรง

ให้แก่พ้ืนท่ีภาคใตข้องไทย ส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจาํนวนมาก ปตท.และบริษทัในเครือจึงไดร่้วมกนั

บริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยั รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท นอกจากนั้นยงัไดบ้ริจาคอาหารแห้ง ถุงยงัชีพ ถุงห่อศพ 

นํ้าแขง็แหง้  ชุดถงัก๊าซหุงตม้ และนํ้ามนัเช้ือเพลิงผา่นหน่วยงานในพ้ืนท่ี มูลค่าประมาณ 400,000 บาท อีกทั้งหน่วยงาน

ศูนยบ์ริการ เทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท. ไดร่้วมสนบัสนุนการปฏิบติังานของกองทพัเรือ ทีมงาน พ.ญ. คุณหญิงพรทิพย ์  โร

จนสุนนัท ์และโรงพยาบาลวชิระ จ.ภูเก็ต อีกดว้ย สรุปรวมมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 60 ลา้นบาท 

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ปตท. ถือเป็นภารกิจสาํคญัในการสนบัสนุนและช่วยเหลือสังคมไทยใหพ้ฒันาและยืนหยดัอยู่

ได ้ ดงัจะเห็นตวัอยา่งไดจ้ากกิจกรรมต่างๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ พร้อมกนัน้ี ปตท.ยงัคงสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสังคม และส่ิงแวดลอ้ม

อีกมากมาย  โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งสนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชน การสนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ห่างไกลความเจริญ ส่งเสริมการสร้างชุมชนให้เขม้แขง็ พ่ึงพาตนเองได ้ภายใตแ้นวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการเสริมทกัษะและพฒันาอาชีพให้แก่ชุมชนทัว่ไป ตลอดจนการสนบัสนุนกิจกรรมของทอ้งถ่ินท่ี ปตท. มี

การดาํเนินธุรกิจอยู ่ตวัอยา่งเช่น 

• ส่งเสริมการศึกษาและเยาวชน    

 ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนโรงเรียนตามโครงการ “โรงเรียนเร่งสู่ฝัน” รวมทั้งส้ิน 3 แห่ง คือโรงเรียน เสด็จ       วน

ชยางคกู์ลวิทยา จ. ลาํปาง   โรงเรียนชุมชนบา้นบางโหนด จ. นครศรีธรรมราช  และโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จ.ตราด  โดยมุ่งเนน้

การดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัหาเป้าหมายของโรงเรียนในฝันแต่ละแห่งร่วมกนั ทั้งน้ียงัได ้

สร้างอาคารเรียนแห่งท่ี 13  ให้กบัโรงเรียนชุมชนบา้นบางโหนด และห้องสมุด “พลังไทย เพ่ือไทย” แห่งท่ี 8  ให้กบัโรงเรียน

ชุมชนบา้นฟ่อนวิทยา จ.ลาํปาง  พร้อม มอบทุนการศึกษาเป็นปีท่ี 9 ให้กบันกัเรียนเรียนดีแตข่าดทนุทรัพย ์สาํหรับเยาวชนในพ้ืนท่ี
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รอบคลงัปิโตรเลียม ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค  โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาตอ่เน่ือง 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั

ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา ปัจจุบนัมีนกัเรียนไดรั้บทุนการศึกษา ปตท. ทัว่ประเทศกว่า 2,300 ทนุ 

 นอกจากน้ี ปตท.ไดร่้วมกบัสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) คน้หาแนวทางในการ

พฒันาส่ือการเรียนการสอนดา้นพลงังาน โดยการจัดอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาจาํนวน 300 คน พร้อมมอบ

เงินสนบัสนุนการจดัทาํชุดกิจกรรมเรียนรู้เร่ือง “พลังงาน”ระดับประถมศึกษา  

 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของเยาวชนผูเ้ป็นพลงัหลกัของชาติให้แขง็แกร่งทั้งในดา้นวิชาการและจริยธรรม  ปตท. ได้

จดัทาํโปสเตอร์ ”ชุดความรู้ด้านปิโตรเลียม”  เพ่ือมอบแก่ห้องสมุดระดบัตาํบล อาํเภอและระดบัจงัหวดั รวม 894 แห่งทัว่ประเทศ  

จดัทาํหนงัสือ “สอนลกู รู้ค่าพลงังาน”  และคู่มือ “สอนลกูทําบญุ    สร้างภูมิคุ้มกัน” โดยร่วมมือกบัเครือข่ายชาวพุทธฯ มี

จุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างคนดีของสังคม โดย ปตท.ไดเ้ผยแพร่ท่ี สถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท.ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยไม่

คิดค่าใชจ้่าย นอกจากน้ี ปตท. ไดจ้ดัทาํรถนิทรรศการ “เปิดโลกก๊าซธรรมชาต”ิ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติมจาก

หลกัสูตรให้แก่เยาวชน โดยจดักิจกรรมหลากหลายประกอบดว้ยนิทรรศการเชิงปฎิสัมพนัธ์ การบรรยายจากวิทยากรและกิจกรรม

เกม พร้อมส่ือความรู้ เดินทางไปยงัโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ตามเป้าหมาย ส่วนโครงการคา่ยเยาวชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

อยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ ค่าย “พลังไทยรักษ์ส่ิงแวดล้อม”  “เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P” “เยาวชนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”  และ “โครงการเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม”  ซ่ึงยงัคงจดัต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

 ควบคู่กนัไปน้ี ปตท. ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีระเบียบวินยัในการใชชี้วิตท่ีถูกสุขลกัษณะอยา่งต่อเน่ือง

และจริงจงั ไม่ว่าจะเป็น “โครงการ ปตท.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (5ส โรงเรียน)” และ “โครงการพฒันา 5ส และ

ส่ิงแวดล้อม ปตท.ก๊าซธรรมชาตสู่ิเยาวชน” 

 

• พฒันาชุมชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม    

   ปี 2547 เป็นปีท่ีประเทศประสบปัญหาเร่ืองพลงังาน จนทาํให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆร่วมกนัรณรงคใ์ห้

ประชาชนช่วยกนัประหยดัพลงังานอยา่งจริงจงั โดย ปตท. ไดส้นบัสนุนโครงการ “60 ล้านไทย ลดใช้พลังงาน” พร้อมทั้งจดั

กิจกรรมร่วมกบักระทรวงพลงังาน เพ่ือผลกัดนัให้บรรลุวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่  จดัวนั “รวมพลังยานยนต์ไทยใช้ NGV” และร่วมกบั

สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) รณรงคก์ารใช ้ NGV ใหเ้กิดผลสาํเร็จเป็นรูปธรรม รวมทั้งร่วมกบักระทรวงพลงังานจดั

โครงการ “ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองยนต์เพ่ือประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune-up” ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ณ สถานี

บริการนํ้ามนั ปตท. 

 ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ปตท. ไดร่้วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จดัโครงการ”ศูนย์

อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ ณ สถาบนัการอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ 

และสถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ดาํเนินงานโดยทีมงานนกัศึกษาจากสถาบนั ในสังกดั สอศ. เพ่ือพฒันาทกัษะในการซ่อมบาํรุง และ

ท่ีสาํคญัเพ่ือช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนวยความสะดวกผูใ้ชร้ถใชถ้นนในช่วงวนัหยดุยาว ภายใต้

วตัถุประสงคเ์ดียวกนัในการช่วยลดปัญหาจราจรจากอุบติัเหตุต่างๆ แต่ขยายผลในระยะยาว ปตท. ยงัคงรณรงคส์ร้างนกัขบัขี่ท่ีมี

คุณภาพต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 8 ดว้ย “ โครงการขบัขี่ปลอดภัย รักวินยัจราจรกับ ปตท.”  ปัจจบุนัโครงการสามารถสร้างนกัขบัขี่มี

คุณภาพแลว้กว่า 5,000 คน  

 “โครงการปันนํ้าใจให้ชุมชน”   เป็นโครงการเพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขอนามยัท่ี ปตท.ดาํเนินการร่วมกบับริษทัใน

เครือโดยเปิดคลินิกใหบ้ริการรักษาโรค ณ สถานพยาบาล ปตท.  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จงัหวดัระยอง ทุกวนัจนัทร์ - ศุกร์ รวมทั้ง

จดัหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีใหบ้ริการตามชุมชนเสริม  อีกทั้งยงัไดส้นบัสนุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าใชจ้่ายในการบรรเทาความ
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เดือดร้อนของประชาชนท่ีประสบภยัแลง้ในภูมิภาคต่างๆทัว่ประเทศ ใน “ โครงการ  กรมทรัพย์ฯ – กฟภ. –ปตท. –กปภ. –ทบ. 

ร่วมใจสู่ภัยแล้ง”  ซ่ึงจดัขึ้นเป็นปีท่ี 4   

 สาํหรับโครงการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น ปตท. ยงัคงเดินหนา้ปลูกสาํนึกชุมชนให้รักษาและฟ้ืนฟู ป่าใน “โครงการ

อนุรักษ์ป่า 30,000 ไร่” ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีป่าในเขตแนวท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาหาแนวทางในการปลูกหญา้แฝก โดยร่วมกบั

มูลนิธิโครงการหลวง นอกจากน้ี “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกียรติฯ” ซ่ึง ปตท. ไดทุ้่มเทจนประสบความสาํเร็จ บรรลุ 1 

ลา้นไร่นั้น ไดเ้ป็นท่ียอมรับจนไดรั้บรางวลัสาํคญันาํความภาคภูมิใจสู่คนไทยและ ปตท.อีกคร้ัง โดยสาํนกังานเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ของชาติไดป้ระกาศเกียรติคุณใหเ้ป็น “โครงการดีเด่นของชาต ิ  สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

ประจําปี 2547” 
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10.  การควบคุมภายใน   

 บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ได้

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ให้ระบบการควบคุมภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ  และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รวมทั้งการใชท้รัพยากร  การ

ดูแลรักษาทรัพยสิ์น  การป้องกนั  หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ระบบบญัชีและ

รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้  รวมทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ 

ในปี 2547  บริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าดว้ยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544     และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมินการควบคุมภายใน  ซ่ึงจดัทาํขึ้น

โดยฝ่ายบริหารและสาํนกัตรวจสอบภายใน  โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทศันคติท่ีดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารให้

ความสาํคญักบัการมีศีลธรรม  จรรยาบรรณ  และความซ่ือสัตย ์ มีการมอบอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และจาํนวนผูป้ฏิบติังาน

เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั  นโยบายการปฏิบติัดา้นบคุลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนบัสนุนผูป้ฏิบติังาน  โดยภาพรวม 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทัฯ เหมาะสม  และมีส่วนทาํให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลโดยบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี 2545    ซ่ึงมีการส่ือความให้กบัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนนาํไปปฏิบติั  และในปี 2547  บริษทัฯ จดัให้

มีการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยบริษทัไทยเรตต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จาํกดั  ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี

มาก 

2.  การประเมินความเส่ียง  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความ

เส่ียงมีระบบตามหลกัการสากล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในภาพรวมทั้ง

องคก์รครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ  การปฏิบติัการ  การบริหารและการจดัการความปลอดภยั  

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  และความเส่ียงสาํคญัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ   ผูบ้ริหารไดร้ะบุความ

เส่ียงครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีสาํคญัและไดจ้ดัทาํแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ ซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส เพ่ือกาํกบัดูแลในการบริหารจดัการความเส่ียง  และป้องกนัความเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  หรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3.  กิจกรรมการควบคุม   บริษทัฯ มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม  เพียงพอ  และมีประสิทธิผล  โดยกาํหนดให้มี

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญั  และกาํหนดกลไกในการควบคุม

เพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารและมีดชันีวดัผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั  ซ่ึงจะมี

การขยายผลให้ใชก้บัพนกังานทั้งองคก์รในปี 2548 

 การควบคุมภายในสาํหรับกิจกรรมท่ีสาํคญั  เช่น  การบริหาร  การเงินการบญัชี  การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  บริษทัฯ มีการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

4.  ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร    บริษทัฯ  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน   การรายงานทาง

การเงินและการดาํเนินงาน   การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์ร   

มีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบท่ีช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   

ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศและการติดตอ่ส่ือสารของบริษทัฯ  มีความเหมาะสม 
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5.  การติดตามประเมินผล     บริษทัฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง  เช่น  ติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดเป็นประจาํทุกเดือน   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร   ผูค้วบคุมงานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีการประเมินผลโดยสาํนกัตรวจสอบ

ภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปี   คาํแนะนาํจากการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดส้อบทานผลการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ      กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง ไดมี้การ

กาํหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบไดรั้บการแกไ้ข    ในปี 2547 คณะ กรรมการตรวจสอบไดมี้

มติและขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ   ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติัจาํนวน  60  เร่ือง  ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการ

แลว้  49  เร่ือง  นอกจากน้ีไดมี้การติดตามอยา่งอิสระโดยท่ีปรึกษาจากภายนอกรวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ISO ความปลอดภยั   อาชีวอนา

มยั และส่ิงแวดลอ้ม   การประเมินดา้นเทคนิคท่ีสาํคญัต่อการปฏิบติังานของโรงงานและทรัพยสิ์น 

ในส่วนของการรายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ   กระทรวงการคลงั   และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นประจาํทกุไตรมาส   และรายงานสรุป

ประจาํปี (ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2547 ขา้งทา้ย) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและสํานกัตรวจสอบภายใน  

ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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11.  รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันกบัผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 

บริษทั ความสัมพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

(ลา้นบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถื้อหุ้นใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  6,524.55 3,343.47 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูต้่างประเทศ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

11,192.37 
 

3,000.00 

0 
 

3,000.00 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุน้กูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 59,730 56,930 
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11.2 รายการระหว่างกันกบับริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกีย่วข้อง 

รายการบญัชีระหว่าง ปตท. และบริษทัยอ่ย ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี 2546 และปี 2547 ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 

11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

12.09       133.56 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

PTT Phillippines, Inc. 4.30 - ในระหว่างปี 2547 PTT Phillippines ไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ สิทธิ 

ประโยชน์พิเศษ ภาระผูกพนัท่ีมีอยู ่และพนกังานทั้งหมดให้แก่ SBDI และดาํเนินการเลิกกิจการ 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 352.26       507.23 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ  100 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

- 3,042.85 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง (ยอดขายของเดือนธนัวาคม 2547) 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 1,130.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

- 61.27 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 
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11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษทัร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

Subic Bay Energy Co., Inc. 46.57 1,628.11 - ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 

Subic Bay Distribution, Inc. - - - ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 

PTT International Trading 

Pte., Ltd. 
- 5,076.39 - ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั บางกอกโพลี 

เอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

- 1.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.บางกอกโพลีเอททิลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั 

- - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที โพลเีอทิลีน 

บริษทั เอนเนอร์ย่ี 

คอมเพลก็ซ์ จาํกดั 

- - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร) เป็นกรรมการของ บจ. เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ ์

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 1.06 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และนายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ 

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ยอดขายระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.) 
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11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

กิจการร่วมค้า    

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย) จาํกดั 

0.15 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

55,643.93 61,018.37 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท   

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

5,745.67 3,199.83 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (ยอดขายเฉพาะเดือนมกราคม 2547) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

22,097.16 30,366.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                    

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

23,369.68 28,299.95 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง (ยอดขายระหว่างมกราคม –พฤศจิกายน 2547) ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยองมีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ ปตท. 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 163 

11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

1.95 0.31 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

21,961.91 28,908.40 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

1,217.64 329.02 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ 

จาํกดั 

- 298.19 - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 26.00 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

8,529.23 10,675.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 37.99 

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

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

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

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

7,999.10 13,022.10 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 164 

11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 9.13    0.85 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

275.22 323.57 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั 76.57 344.26 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45 

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. - 781.23 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั    1.47   1.15 
- บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน (ยอดขายระหว่างเดือน

มกราคม ถึง กนัยายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯมีสถานะเป็นกิจการอ่ืนท่ีเกียวขอ้งกนักบัปตท.) 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)) 

   60.32 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.44 แต่ ปตท. ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547  

 รายการขายสินคา้และบริการท่ีแสดงเป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ีบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

3.08 21.43 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ  

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ยอดขายระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.) 
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11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 26,284.67 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (ยอดขายระหว่างเดือน กุมภาพนัธ์ ถึงธนัวาคม 

2547) 

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  - 0.28 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน (ยอดขายระหว่างเดือน

มกราคม ถึง กนัยายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นกิจการอ่ืนท่ีเกียวขอ้งกนักบั ปตท.) 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

3.64 4.17 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06  

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.43 0.48 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.05 0.04 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 

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

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั  

- 117.28 - บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ บจ. อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ ชินวตัร) เป็นกรรมการของ บจ. อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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11.2.1 รายการขายสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.71 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และนายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ  

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ยอดขายระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท.) 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)) 

- 26.81 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.44 แต่ ปตท. ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547  

 รายการขายสินคา้และบริการท่ีแสดงเป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ีบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

รวม 147,411.55 215,607.17  
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11.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547    

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

32,303.79 43,546.62 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 73.84 115.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ  100 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

- 2,708.82 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน)์  เป็นกรรมการของ 

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (รายการซ้ือสินคา้ของเดือนธนัวาคม 2547 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยองมีสถานะเป็นบริษทั

ร่วมของ ปตท.) 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 319.80 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ยอดขายระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.) 
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11.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547    

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

66,799.60 76,117.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั   

นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

8,324.57 917.91 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

26,359.00 31,861.60 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ 

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (รายการซ้ือสินคา้ของเดือนธนัวาคม 2547 ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยองมีสถานะเป็นบริษทั

ร่วมของ ปตท.) 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

30,078.02 36,319.81 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                 

บจ.สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

425.91 457.44 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย  
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11.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547    

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

30,416.74 48,206.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 72.66 91.33 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 123.49 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

209.20 571.76 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

FST Aviation Services Limited - 11.36 -  Subic Bay Distribution Inc. ถือหุ้นร้อยละ 25 
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11.2.2 รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

จาํกดั  

71.85 85.90 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 13,568.60 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 292.26 

 

- บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ 

บมจ. ไทยลูบ้เบส   

รวม 195,135.18 255,316.19  
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11.2.3 รายการดอกเบีย้รับจากบริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นดอกเบีย้ท่ี ปตท. ได้รับจากบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเน่ืองจากบริษทัเหล่านีค้้างชําระค่าซ้ือสินค้าและบริการ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

Subic Bay Energy Co.,Ltd. - 16.86 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั บางกอกโพลีเอทิลีน 

จาํกดั (มหาชน) 

- 1.20 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.บางกอกโพลีเอททิลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 2.32 
- บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ 

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ดอกเบ้ียรับระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กนัยายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.) 

กิจการร่วมค้า   
 

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 47.92 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 2.12 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

- กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Trans Thai-Malaysia Sdn. Bhd 
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11.2.3 รายการดอกเบีย้รับจากบริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นดอกเบีย้ท่ี ปตท. ได้รับจากบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเน่ืองจากบริษทัเหล่านีค้้างชําระค่าซ้ือสินค้าและบริการ (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

15.56 15.71 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                       

บจ. สตาร์ ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทัท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

69.97 69.61 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 4.66 4.66 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

122.01 117.65 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

               0.35 15.03 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และนายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ  

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  (ดอกเบ้ียรับระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2547 ซ่ึงบริษทัฯมีสถานะเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.) 
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11.2.3 รายการดอกเบีย้รับจากบริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นดอกเบีย้ท่ี ปตท. ได้รับจากบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องเน่ืองจากบริษทัเหล่านีค้้างชําระค่าซ้ือสินค้าและบริการ (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- 9.94 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท   

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 6.40 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ จาํกดั - 0.43 
- ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 15 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ  สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.73 
- บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ  

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส  เบส  (ดอกเบ้ียรับระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธนัวาคม 2547 ซ่ึงบริษทัฯ มีสถานะเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท.) 

รวม 212.55 310.58  
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11.2.4 รายการลูกหนี ้เงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน แก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

1.60 10.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 186.01 295.25 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ  100 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

726.53 2,662.08 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ 

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

182.83 213.08 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

PTT Phillippines, Inc. 1.37 - ในระหว่างปี 2547 PTT Phillippines ไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ           

สิทธิประโยชน์พิเศษ  ภาระผูกพนัท่ีมีอยู ่ และพนกังานทั้งหมดให้แก่ SBDI และดาํเนินการเลิกกิจการ 

Subic Bay Energy Company 

Limited 

829.67 3,915.03 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

Subic Bay Fuel Co.,Inc. 278.65 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

Subic Bay Distribution, Inc.  - 1.99 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั บางกอกโพลีเอทิลีน 

จาํกดั (มหาชน) 

- 0.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.บางกอกโพลีเอททิลีน 

กิจการร่วมค้า    

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

จาํกดั 

- 1.88 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็  

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

1,755.35 2,206.73 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั   

นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,290.62 2,572.63 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                          

บจ. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3,719.62 2,090.69 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

804.47 1,080.18 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 37.99 

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

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

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

993.63 

 

1,511.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 0.06 0.17 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

270.46 269.48 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั 7.50 19.49 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

444.93  - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั ณ 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 0.13 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.64 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ    

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม  ปุ๋ ยแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน)) 

3.89 - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.44 

 แต่ ปตท. ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547  

 รายการขายสินคา้และบริการท่ีแสดงเป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ีบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

Keloil- PTT LPG Sdn. Bhd. 197.32 202.33 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

-  1,770.93 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

0.61 1.28 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06  

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

จาํกดั  

0.08 0.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547   

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.01 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 

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

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

- 18.02 - บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ บจ. อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ ชินวตัร) เป็นกรรมการของ บจ. อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดั  159.07 -  บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 26 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.38 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และนายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการ   

ของ บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยพาราไซลีน - 65.97 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวมลูกหน้ีการคา้ 12,695.98 19,068.04  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (264.64) (283.74)  

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 12,431.34 18,784.30  
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547          

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย   -  

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

0.09 0.19 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 14.05 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ  100 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

- 296.15 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 1.63 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

Subic Bay Fuel Co., Inc. 0.47 0.41 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (0.45) 0.14 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั - 0.01 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 180 

11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547  

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน - 0.27 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที โพลเีอทิลีน 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

- 6.96 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 

กิจการร่วมค้า    

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย) จาํกดั 

401.65 593.42 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 2.12 -  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

- กรรมการของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ Trans Thai-Malaysia Sdn. Bhd 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

จาํกดั 

2.63 1.17 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็  
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547  

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

(1.84) 2.31 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท   

นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

0.57 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

26.02 313.25 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                       

บจ. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.76 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

2.97 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547          

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

459.59 531.60 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

239.32 357.89 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

1.06 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

-   ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

 บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

1.05 2.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 37.99 

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

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

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)) 

41.22 - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.44 แต่ ปตท. ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547  

 รายการขายสินคา้และบริการท่ีแสดงเป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ีบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

บริษทั ไทย พาราไซลีน จาํกดั 0.22 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี จาํกดั - 19.21 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 45 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

สาํหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธ.ค. 2547    

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

0.50 0.96 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั 6.14 8.21 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเซีย (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

- 2.04 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

บริษทั ปตท.มาร์ท จาํกดั 69.87 133.35 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั - 0.37 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 40 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

9.75 8.18 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.61 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 

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

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,275.64 2,282.54  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (576.97) (670.14)  

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 698.67 1,612.40  
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11.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

10.00 10.00 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 

บริษัทร่วม    

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

2.80 0.43 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

กิจการอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

373.23 240.27 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 

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

รวม 386.03 250.70  
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11.2.4.4 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

กิจการร่วมค้า    

บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 1,199.80 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทร่วม    

บริษทั ไทยลูบ้เบส  จาํกดั 556.08 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร, นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ, นายพิชยั ชุณหวชิร และ นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. ไทยลูบ้เบส   

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 90.00 60.10 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

รวม 646.08 1,259.90  
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11.2.5 รายการเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

11.2.5.1 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

765.00 765.00 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 248.19 282.72 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 1.94 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

รวม 1,013.19 1,049.66  

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,013.19) (1,477.72)  

รวม – สุทธิ - 1.94  
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11.2.5.2 รายการเงินให้กูยื้มระยะยาว 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1,556.16 1,579.87 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ                                     

บจ. สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์น่ิง  

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2,449.84 5,807.69 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 90.10 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั - 39.53 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 15 

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ  สุขเวช) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ. ราชบรีุเพาเวอร์ 

รวม 4,096.10 7,427.09  
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11.2.6 รายการเจ้าหนีก้ิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) 

3,330.04 4,215.99 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 8.43 13.65 -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ  100 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

- 2,155.59 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ    

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

3,327.48 3,859.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท   

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

319.41 401.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.91 

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

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

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,086.51 2,020.86 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง  

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

1,431.48 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ  

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

28.56 27.51 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2,703.63 5,176.70 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั - 0.10 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 132.13 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.97 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายโอฬาร ไชยประวติั นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั ชุญหวชิร  นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

จาํกดั  

8.68 5.22 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  

บริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั  - 60.09 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นประธานกรรมการ บจ. ไทยพาราไซลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ และ นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) เป็นกรรมการของ บจ. ไทยพาราไซลีน 

รวม 13,244.21 18,068.48  
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน)  

(ปตท.สผ.) 

140.67 1.78 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 65.98 ณ 31 ธนัวาคม 2547 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

- กรรมการของ ปตท. (นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ  นายพละ  สุขเวช  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.  

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

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

- 0.98 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ    

บจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

Subic Bay Energy Co.,Ltd. - 0.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

Subic Bay Fuels Co.,Inc. - 0.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

Subic Bay Distribution, Inc. - 0.39 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 68.32 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

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

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

- 20.07 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทร่วม    

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

2.85 0.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49.54 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

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

- กรรมการของ ปตท. (นายพละ สุขเวช นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ  นายประพนัธ์  นยัโกวิท   

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการและกรรมการอาํนวยการของ บมจ.ไทยออยล์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

16.65 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 49 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั 

284.92 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์)  เป็นกรรมการของ บจ. โรงกลัน่นํ้ามนั 

ระยอง (ยอดขายของเดือนธนัวาคม 2547) 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั  ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)) 

1.05 - -  ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 20.44 แต่ ปตท. ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547  

- รายการขายสินคา้และบริการท่ีแสดงเป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ีบริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ยงัเป็นบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

68.27 - - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

61.03 1.90 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 36 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา ภิญญาวธัน์  นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์) เป็นกรรมการของ บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง  

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

37.74 (7.95) - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 46.12 

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

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์  (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท.(นายปิติ ยิม้ประเสริฐ) เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

- 3.04 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 37.99 

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

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

- ผูบ้ริหารของปตท. (นายปรัชญา ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จาํกดั 

- 1.53 - บมจ.ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.60 

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

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ดิ้ง จาํกดั 0.19 11.12 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 48.95 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นประธานกรรมการของ บจ. ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

8.52 8.52 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 

บริษัทอ่ืนที่เก่ียวข้องกัน    

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

5.06 30.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 7.06 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

14.60 3.09 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 13.33 

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

FST Aviation Services Limited - 0.42 - Subic Bay Distribution, Inc. ถือหุ้นร้อยละ 25 

 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 

จาํกดั 

- 0.02 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 2.76 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร) เป็นกรรมการของ บจ. ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ  

รวม 641.55 144.22  
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11.2.6.3 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2546 

(ลา้นบาท) 

รายการระหว่างกนั 

ณ วนัท่ี 

31 ธ.ค. 2547 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์กบับริษทั 

บริษัทย่อย    

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

15.53 14.57 - ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 58 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการบริหารและรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร) เป็นกรรมการของ บจ. ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี ้

(1) รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล 

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงจาํนวน

ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัเช้ือเพลิงให้รัฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้งชาํระค่าซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้ง

ชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย 

ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขาย นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และคอนเดนเสท กบั ปตท.สผ. โดยทาํสัญญาระยะยาว ทั้งน้ีการซ้ือขายปิโตรเลียมของ ปตท. กบั 

ปตท. สผ. จะเกิดขึ้นทนัทีท่ี ปตท. สผ. ทาํการผลิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวโ้ดยครอบคลุมถึงปริมาณการส่งมอบปิโตรเลียมตั้งแต่เร่ิมจนถึงหมดอายโุครงการ สําหรับปี 2547 

ปตท.สผ. ขายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดร้้อยละ 95.63 ให้กบั ปตท. โดยราคาท่ีซ้ือขาย เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีผูร่้วมโครงการรายอ่ืนขายให้กบั ปตท. 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือกลุ่มการกล่ัน 

ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วน

การถือหุ้นท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูใ่นโรงกลัน่นํ้ามนันั้นๆ โดยลกัษณะของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ามนัไดด้งัน้ี 

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) 

 ปตท. จะจดัหานํ้ ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัสําเร็จรูปจากโรงกลัน่ไทยออยลใ์นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่

ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสําเร็จ โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงผิดสัญญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 
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ลกัษณะของสัญญากบับริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

ผูถื้อหุ้นของโรงกลัน่ระยองจะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้ามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับ

ซ้ือผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 12 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตอยา่งเป็นทางการ หลงัจาก 12 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

 ผูถื้อหุ้นของโรงกลัน่สตาร์จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 

บาร์เรลต่อวนั หรือคดิเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตาร์จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั นํ้ามนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จาํกดั ใน

ฐานะ  ผูถื้อหุ้นในการพิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนาํไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

 ป ต ท . ทํ า สั ญ ญ า จั ด ห า วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช้ ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ใ ห้ แ ก่   บ ม จ . ไ ท ย โ อ เ ล ฟิ น ส์  โ ด ย วั ต ถุ ดิ บ ท่ี  ป ต ท . จั ด ห า ใ ห้ 

ไดแ้ก่ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ ทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ปี 2538 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ 2538 ก๊าซอีเทน ทาํสัญญาอายุ 4 ปี ตั้งแต่ 2543 โดยสามารถต่ออายุ

สัญญาได ้และก๊าซอีเทนสําหรับส่วนขยายกาํลงัการผลิตของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ อายุสัญญา 15 ปี ตั้งแต่ 2548 โดยราคาของวตัถุดิบแปรผนัตามราคาขายโอเลฟินส์ของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ 

(Profit and Loss Sharing) รวมทั้ง ทาํสัญญาซ้ือขายเอทีลีน จากส่วนขยายกาํลงัการผลิตของ บมจ. ไทยโอเลฟินส์ ระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจของโรงงานส่วนขยายกาํลงั

การผลิต สาํหรับราคาขาย เป็นราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาดโลก 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใช้ในกระบวนการผลิตให้แก่ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) โดยทาํสัญญาซ้ือขายระยะยาว โดยวตัถุดิบท่ี ปตท. จดัหาให้ไดแ้ก่ คอนเดนเสท

และแนฟทา โดยทาํสัญญาอาย ุ15 ปี นบัตั้งปี 2541 สาํหรับคอนเดนเสท และปี 2540 สาํหรับแนฟทา 

 ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑ์หลกัทั้งหมดของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) และให้ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑ์โดยตรงให้กบั

ลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์าก บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือผลิตภณัฑ์ขั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บค่าดาํเนินการใน

การทาํตลาดให้กบั บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  และสัญญา “Take and Pay” ซ่ึงระบุปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  เพ่ือรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ในปริมาณส่วนท่ีเหลือจากสัญญา “Take or Pay” 
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 นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดท้าํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต  โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2542  สัญญามีอายุ 11 ปี 

และกาํหนดให้มีส่วนลดพิเศษเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2545-2550 เพ่ือสนบัสนุนโครงการขยายกาํลงัผลิตของบริษทัฯ  ทั้งน้ีในช่วงปี 2545-2547 ปตท.ขายก๊าซธรรมชาติให้กบั บมจ. อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) ในปริมาณ 0.5-2 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงถือเป็นปริมาณท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. 

ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบ คือ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว 12 ปี นบัตั้งแต่ปี 2542 และ

ต่ออายุไดค้ราวละ 5 ปี โดยให้ราคาของวตัถุดิบแปรผนัตามราคาขายโอเลฟินส์ของ บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ (Profit and Loss Sharing) และไดมี้การแกไ้ขสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาวใน

ส่วนของ  อีเทนและโพรเพน โดยอา้งอิงราคาผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายในตลาดโลก ทั้งน้ี สัญญาของอีเทน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 ถึงปี 2559 และสัญญาของโพรเพน เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2547 ถึงปี 2559 

 นอกจากน้ี บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ ยงัไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้ากบั ปตท. โดยสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2542  สัญญามีอาย ุ20 ปี 

และสามารถต่ออายไุดอี้ก 4 ปี 

11. 3   นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่าง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้น ส่วนนโยบายการกาํหนดราคาระหว่าง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดให้กบับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกนั สําหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2547 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) แลว้ โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงาน

จากงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 ซ่ึงไดมี้การจดัประเภทบญัชีบางรายการ (Restated) ในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะสาํหรับ

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

 

    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2545  2546 2547 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,657.52 56,452.01 46,791.84 

   เงินลงทุนชัว่คราว 1,147.15 6,343.94 56,359.70 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน, สุทธิ 37,587.96 31,603.42 45,329.27 

   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 12,834.07 12,448.68 12,085.76 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะสั้น    

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 583.92 1,299.84 1,268.45 

   สินคา้คงเหลือ 2,591.01 3,766.59 11,144.34 

   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 2,284.39 1,844.62 2,663.18 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,922.27 11,306.67 19,939.15 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 104,608.28 125,065.78 195,581.68 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะยาว 

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 

20,559.59 

832.63 

 

2,151.11 

33,923.96 

1,008.14 

 

4,096.10 

54,910.08 

1,737.46 

 

7,429.03 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 127,361.32 122,249.89 190,187.20 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,712.62 4,724.48 3,410.75 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

2,250.62 

28,112.06 

1,639.37 

26,352.05 

1,655.65 

22,745.52 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,399.48 5,271.01 9,568.87 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194,379.43 199,265.00 291,644.56 

รวมสินทรัพย์ 298,987.71 324,330.78 487,226.23 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 2545  2546 2547 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร 23.87 181.97 11,760.75 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 24,777.66 20,837.93 24,175.15 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,246.17 9,977.03 12,216.38 

   เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 701.57 484.24 182.98 

   เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 11,815.19 17,764.28 60,688.65 

   เงินกูยื้มระยะสั้น 0.00 0.00 868.44 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,297.17 8,217.19 12,314.16 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,033.10 6,852.05 10,317.85 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,250.04 5,028.47 6,387.77 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 64.144.77 69,343.17 138,912.14 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

   เจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 15.53 0.00 

   เงินกูร้ะยะยาว 120,119.79 107,460.87 140,904.31 

   สาํรองผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุน 1,238.46 0.00 0.00 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,327.29 9,173.59 10,257.02 

   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 3,633.20 3,910.32 5,229.67 

   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 3,149.11 3,456.99 3,711.09 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,709.94 2,028.80 3,297.05 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 138,177.78 126,046.10 163,399.14 

รวมหนี้สิน 202,322.55 195,389.27 302,311.27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,500.00 28,500.00 

   ทุนท่ีออกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 27,972.46 27,972.46 27,972.46 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 17,992.83 17,992.83 17,992.83 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0.00 1,966.62 2,089.28 
   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 209.60 550.40 1,046.37 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (403.35) (721.54) (765.71) 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,850.00 

         สาํรองเพ่ือกองทุนวินาศภยั 723.87 776.99 811.83 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31,380.17 60,934.48 112,377.13 

   รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ  80,725.58 112,322.24 164,374.19 

   ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  15,939.58 16,619.27 20,540.78 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 96,665.16 128,941.51 184,914.96 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 298,987.71 324,330.78 487,226.23 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกําไรขาดทุน 2545 2546 2547 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

รายได้    

   รายไดจ้ากการขาย 396,550.92 489,713.41 644,673.05 

   ตน้ทุนขาย 341,888.61 425,666.10 565,826.82 

กําไรขั้นต้น 54,662.31 64,047.31 78,846.23 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 14,426.48 13,832.82 18,617.58 

   ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 150.03 2,311.76 401.04 

กําไรจากการขาย 40,085.80 47,902.73 59,827.60 

   รายไดอ่ื้น 6,898.03 6,679.05 9,235.01 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 29.46 48.41 55.36 

กําไรจากการดําเนินงาน 46,954.37 54,533.38 69,007.25 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,162.76 10,342.21 26,741.97 

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 49,117.14 64,875.59 95,749.22 

   ดอกเบ้ียจ่าย 9,623.45 8,070.04 8,465.02 

   ภาษีเงินได ้ 10,445.28 14,413.93 18,676.57 

กําไรหลังหักภาษีเงินได้ 29,048.40 42,391.63 68,607.63 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย 4,696.22 4,812.04 5,941.16 

กําไรสุทธิ 24,352.18 37,579.58 62,666.47 

กําไรต่อหุ้น 

   กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

8.71 

8.71 

 

13.43 

13.43 

 

22.40 

22.39 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 2545 2546 2547 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กาํไรสุทธิ 24,352.18 37,579.58 62,666.47 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาํไรสุทธิ    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 11,610.81 11,259.26 14,222.05 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 60.52 82.01 72.43 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 63.74 5.10 37.92 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (147.98) (166.18) (338.24) 

โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นค่าใชจ่้าย (14.34) (40.58) 22.31 

สาํรองพสัดุส้ินเปลืองเส่ือมสภาพ 0.00 6.56 2.61 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2,765.78) (10,987.84) (26,741.97) 

ผลขาดทุนท่ีเกินกว่าเงินลงทุน 603.02 0.00 0.00 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยในกาํไรสุทธิ 4,696.22 4,386.76 5,941.16 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน (562.23) (2,181.16) (587.58) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 570.88 111.91 944.27 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจตดัจาํหน่าย 33.78 2,031.99 24.18 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 10.14 9.58 9.58 

ส่วนลดมูลค่าหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 1.11 1.11 1.11 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,192.26 1,539.81 1,088.65 

ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 35.72 15.01 4.36 

รายไดค้่าใชฐ้านวางระบบท่อตดับญัชี (10.35) 0.00 0.00 

เงินปันผลรับ (37.70) (36.72) (43.68) 

สาํรองผลเสียหายจากการถอนตวัทางธุรกิจ 0.00 0.00 (481.83) 

รายไดรั้บจากการบริจาค (8.40) 0.00 0.00 

จาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 0.00 0.00 139.92 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (9,648.77) 9,280.24 851.60 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 30,034.83 52,896.44 57,835.31 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9.36 16.72 9.52 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (13,662.93) (19,801.68) (39,667.26) 

เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (331.39) (251.36) (588.36) 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,609.79) (135.10) (39.53) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น 0.00 0.00 (2,903.76) 

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (653.58) (1,235.00) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย  (1,543.43) (664.30) (6,365.30) 

เงินจ่ายลงทุนในกิจการร่วมคา้ 0.00 0.00 0.00 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (1,459.47) (1,739.57) (2,929.70) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัอ่ืน 0.00 0.00 (250.46) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2545 2546 2547 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 0.00 158.21 3,550.46 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 45.00 0.00 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้น 0.00 0.00 2,296.49 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 7.50 1,911.08 

รับคืนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 18.13 3.60 19.04 

เงินจ่ายเพ่ือการลงทุนชัว่คราว (3,781.08) (5,198.31) (52,714.28) 

เงินรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 4,165.78 0.00 0.00 

เงินปันผลรับ 1,125.33 1,174.99 951.53 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (17,069.51) (27,037.89) (97,955.53) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 0.00 44.18 293.79 

เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ 0.00 0.51 0.00 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว 12,092.66 0.00 5,339.36 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 0.00 17,500.00 35,210.63 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั้น 0.00 0.00 27,578.28 

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 1,900.00 220.00 0.00 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (23,058.16) (4,560.44) (16,707.34) 

จ่ายคืนพนัธบตัร (6,000.00) (5,919.48) (3,300.00) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้น (6,163.12) 0.00 (13,609.87) 

จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (1,900.00) (220.00) 0.00 

เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (135.93) (102.31) (49.19) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 

1.14 

 

162.56 

 

(181.97) 

เงินปันผลจ่าย (8,519.49) (9,589.71) (12,911.65) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (31,782.90) (2,464.69) 21,662.03 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด 

 

(115.81) 

 

(264.97) 

 

(153.62) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (214.05) (295.88) (162.69) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (19,147.43) 22,833.01 (18,774.50) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 52,804.96 33,619.00 56,452.01 

เงินสดต้นงวดของบริษัทย่อยที่เปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วม     

  และจากการซ้ือธุรกิจ 

 

0.00 

 

0.00 

 

9,114.32 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 33,657.52 56,452.01 46,791.84 

    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

เงินสดจ่ายระหว่างปี    

ดอกเบ้ียจ่าย 9,912.12 8,106.95 8,536.32 

ภาษีเงินได ้ 7,257.42 10,237.32 15,000.78 
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  งบการเงินรวม 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2545 2546 2547 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.63 1.80 1.41 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.33 1.54 1.16 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 8.05 9.90 12.07 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 44.70 36.38 29.81 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 150.38 133.21 75.89 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 2.39 2.70 4.74 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 10.65 13.34 16.84 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 33.82 27.00 21.38 

Cash Cycle วนั 13.28 12.08 13.18 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 13.78 13.08 12.23 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 6.00 7.42 9.21 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 29.20 33.29 39.93 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 8.31 12.06 15.44 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 29.94 39.39 49.08 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.38 1.63 1.68 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 2.09 1.52 1.63 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 5.21 9.34 10.04 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) เท่า 0.50 1.20 0.57 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 32.74 29.77 30.13 

 

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเง◌ินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 205 

 ในระหว่างปี 2547 บริษทัท่ี ปตท.ลงทุนเพ่ิมขึ้นไดแ้ก่ บริษทั ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั บริษทั บางกอกโพลี

เอททีลีน จาํกดั (มหาชน) บริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั และกลุ่ม Subic Bay (ประกอบดว้ย Subic Bay Energy Co., Ltd.  

Subic Bay Fuels Co., Inc.  และ Subic Bay Distribution, Inc.) และบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงการเพ่ิมสัดส่วนการ

ลงทุนดงักล่าวทาํให้บริษทัเหล่าน้ีเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.ในระหว่างปี อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2547 ปตท.ไดข้ายหุน้ 

บริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) ให้กบับริษทัไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ทั้งหมด 

 ในระหว่างปี 2547 ปตท.ไดล้งทนุในบริษทัท่ีเร่ิมก่อตั้งขึ้นในระหว่างปี 2547 ไดแ้ก่ บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั  บริษทั 

พีทีที โพลีเอทีลีน จาํกดั  และบริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จาํกดั ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.  นอกจากน้ี 

กลุ่มบริษทั ปตท.ยงัไดร่้วมกนัลงทุนก่อตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั และบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีมีสถานะเป็น

บริษทัร่วมของ ปตท.  

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย” สําหรับปี 2547 เปรียบเทียบปี 2546 

 รายได้จากการขาย  

 ในปี 2547 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 644,673 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 154,960 ลา้น

บาท หรือคดิเป็น 31.6% โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะส่วนท่ีขายให้กบัผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และลูกคา้อุตสาหกรรม (IND) และการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั และ

ผลิตภณัฑโ์รงแยกก๊าซฯ รวมถึงราคาขายท่ีปรับตวัสูงขึ้น นอกจากน้ี บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ก็มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 11,104 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 44.4% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผล 

มาจากการขายก๊าซธรรมชาติของโครงการเยตากุน โครงการบงกช และการขายคอนเดนเสทของโครงการบงกชและไพลิน  

ค่าใช้จ่าย  

 ตน้ทุนขาย :  

 ตน้ทุนขายปี 2547 เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 140,161 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 32.9% เน่ืองจากมาจากราคาและปริมาณ

ซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซฯ ท่ีเพ่ิมขึ้น  

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร : 

 สาํหรับปี 2547 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 4,785 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 34.6% เน่ืองมาจากในปี 2547 ปตท.ได้

มีการรวมงบการเงินจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น    นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น  

 ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ : 

 สาํหรับปี 2547 มีจาํนวนลดลงจากปี 2546 จาํนวน 1,911 ลา้นบาท หรือลดลง 82.7% เน่ืองจาก ในปี 2546 มีการตดั

จาํหน่ายค่าใชจ้่ายของหลุมแหง้ในโครงการเวียดนาม 

กาํไรสุทธิ  

ในปี 2547 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 62,666 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 25,086 ลา้นบาทหรือ

เพ่ิมขึ้น 66.8% ทั้งน้ีมีสาเหตหุลกัเน่ืองมาจาก 

- ปริมาณขายและราคาขายผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมสูงขึ้นดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียเพ่ิมขึ้น 16,400 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการของบริษทั 

ในเครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีท่ีดีขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง

ค่าการกลัน่และราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ท่ีสูงขึ้นมาก 

 

ส่งผลใหใ้นปี 2547 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิต่อหุ้นจาํนวน 22.40 บาท เพ่ิมขึ้น 66.8% จากปี 2546 ซ่ึงมีกาํไรสุทธิ 

13.43 บาทต่อหุ้น 
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12.2.2 การวิเคราะห์ผลดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

กาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่ายแยกตามกลุ่มธุรกิจ (EBITDA)  

หน่วย: ลา้นบาท 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สาํหรับปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2545 2546 2547 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
   

      การจัดหา ขนส่งและจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ    

รายไดจ้ากการขาย 138,109 158,794 174,980 

ตน้ทุนขาย 111,442 127,300 135,389 

กาํไรขั้นตน้ 26,667 31,494 39,591 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 2,682 2,375 2,854 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 128 58 120 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 24,113 29,177 36,857 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3,946 3,918 3,981 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 20,167 25,259 32,876 

     การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 26,809 31,106 42,127 

ตน้ทุนขาย 2,774 2,390 3,586 

กาํไรขั้นตน้ 24,035 28,716 38,541 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,709 1,450 2,096 

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ 150 2,312 401 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 35 43 59 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 22,211 24,997 36,103 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 4,776 5,440 8,096 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 17,435 19,557 28,007 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 37,602 44,816 60,883 

กลุ่มธุรกิจน้ํามัน    

     การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketting)    

รายไดจ้ากการขาย 125,754 154,332 196,164 

ตน้ทุนขาย 117,243 146,494 188,181 

กาํไรขั้นตน้ 8,511 7,838 7,983 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 4,806 5,435 6,399 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 1,025 1,111 1,596 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 4,730 3,514 3,180 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,829 1,802 2,012 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 2,901 1,712 1,168 

     การค้าสากลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Trading)    

รายไดจ้ากการขาย 139,622 187,561 282,126 

ตน้ทุนขาย 137,737 185,211 279,229 

กาํไรขั้นตน้ 1,885 2,350 2,897 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 732 1,079 3,074 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 353 796 2,640 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 1,506 2,067 2,463 
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กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สาํหรับปี  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2545 2546 2547 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 22 24 1 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 1,484 2,043 2,462 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีของกลุ่มธุรกิจน้ํามัน (EBIT) 4,385 3,755 3,630 

กลุ่มธุรกิจการกล่ัน    

รายไดจ้ากการขาย - - 25,800 

ตน้ทุนขาย - - 24,981 

กาํไรขั้นตน้ - - 819 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร - - 205 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน - - 22 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) - - 636 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย - - 195 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) - - 441 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี    

รายไดจ้ากการขาย 13,242 14,868 1,597 

ตน้ทุนขาย 10,918 11,747 1,362 

กาํไรขั้นตน้ 2,324 3,121 235 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 374 383 140 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 15 7 5 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 1,965 2,745 100 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 918 758 87 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 1,047 1,987 13 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีก่อนหักรายการท่ียังไม่ได้จัดสรรและรายการระหว่างบริษัท/

กลุ่มธุรกิจ 

43,034 50,558 64,967 

หกั รายการระหว่างบริษทั/กลุ่มธุรกิจ (63) (136) 339 

หกั รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (560) (170) (314) 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี 42,411 50,252 64,992 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

รายไดจ้ากการขายในปี 2547 เพ่ิมขึ้น 127,221 ลา้นบาทหรือคิดเป็น 37.2% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณขายทั้ง

ในส่วนของการขายนํ้ามนัในประเทศและการคา้สากลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยการขายนํ้ามนัในประเทศของ ปตท. และของบริษทัยอ่ย 

เพ่ิมขึ้น 1,460 ลา้นลิตรจาก 15,044 ลา้นลิตร ในปี 2546 เป็น 16,504 ลา้นลิตร ในปี 2547 หรือเพ่ิมขึ้น 9.70% โดยส่วนใหญ่มาจาก

ปริมาณขายนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว นํ้ามนัเตา และนํ้ามนัอากาศยาน สาํหรับการคา้สากล (Trading) ส่วนใหญ่มาจากการขายนํ้ามนัดิบ 

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว  นํ้ามนัอากาศยาน   และคอนเดนเสท โดยมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 3,404 ลา้นลิตรจาก 22,124 ลา้นลิตร ในปี 2546 

เป็น 25,528 ลา้นลิตร ในปี 2547 หรือเพ่ิมขึ้น 15.4% นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากราคาขายนํ้ามนัเฉล่ียในปีน้ี ท่ีสูงขึ้นกว่าปีท่ีแลว้ 

EBITDA  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 63 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมขึ้น 1.1%  ทั้งน้ีสาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

EBIT ในปี 2547 ลดลงจากปี 2546 จาํนวน 125 ลา้นบาท หรือลดลง 3.3% สาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าเส่ือมราคา

และค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 

 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 209 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

รายไดจ้ากการขายในปี 2547 เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 16,187 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 10.2% เน่ืองจาก 

- ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ) 

เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาํนวน 127 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (mmcfd) จาก 2,655 mmcfd ในปี 2546 เป็น 2,782 mmcfd ในปี 2547 (ท่ีค่าความ

ร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพ่ิมขึ้น 4.8% อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการการใชก๊้าซฯ ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในส่วนของการใช้

ก๊าซฯ เพ่ือการผลิตไฟฟ้า การใชก๊้าซฯ ของลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงโรงแยกก๊าซฯ 

- ปริมาณการขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซ ซ่ึงประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน

และก๊าซโซลีนธรรมชาติเพ่ิมขึ้นจาก 2,693,270 ตนัในปี 2546 เป็น 2,748,638 ในปี 2547 (ไม่รวมการขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมาจาก

ผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 201,046 ตนัเพ่ือนาํมาขายต่อ) โดยปริมาณการขาย LPG ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑห์ลกัท่ีสาํคญัของโรงแยกก๊าซ

เพ่ิมขึ้นจาก 1,535,747 ตนั ในปี 2546 เป็น 1,576,598 ตนั ในปี 2547 ในขณะท่ีราคา LPG (Contract Price - CP) เฉล่ียในปีน้ี

เพ่ิมขึ้น 58 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั จากราคาเฉล่ีย 293 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2546 เป็น 351 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัในปี 2547 

สาํหรับปริมาณขายก๊าซอีเทนเพ่ิมขึ้นจาก 532,671 ตนัในปี 2546 เป็น 546,762 ตนั ในปี 2547 และโพรเพนเพ่ิมขึ้นจาก 206,382 

ตนัในปี 2546 เป็น 206,802 ตนัปีน้ี โดยราคา Ethylene ในตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พ่ิมขึ้นจาก 509 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตนัเป็น 932 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ในขณะท่ีราคา Propylene เพ่ิมขึ้นจาก 572 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนัเป็น 850 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ

ตนั  รวมทั้งราคา HDPE และ PP เพ่ิมขึ้นจาก 635 และ 704 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั เป็น 964 และ 959 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั 

ตามลาํดบั 

EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7,680 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 26.3% เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

รายไดจ้ากการขายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

EBIT เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 7,617 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 30.2% เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของ EBITDA  ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคา

และค่าใชจ้่ายตดัจ่ายเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 

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

ในปี 2547 ปตท.สผ. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมขึ้น 11,021 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 35.4% 

เน่ืองมาจากราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 20.62 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2546 เป็น 23.38 

เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบในปี 2547 รวมถึงปริมาณการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 107,299 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ

ต่อวนัในปี 2546 เป็น 134,070 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2547 ทั้งน้ี ปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ

ขายก๊าซธรรมชาติของโครงการเยตากุน  โครงการบงกช   และการขายคอนเดนเสทของโครงการบงกชและไพลิน 

EBITDA ในปีน้ีเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 11,104 ลา้นบาทหรือ 44.4% เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

EBIT ในปีน้ีเพ่ิมขึ้น 8,450 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 43.2% เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ EBITDA ดงักล่าวขา้งตน้    

12.2.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2547 เปรียบเทียบกบัวันท่ี 31 ธันวาคม 2546  

ในระหว่างปี 2547 ปตท. ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย  ดงันั้นฐานะการเงินของ ปตท. และบริษทั

ยอ่ย สาํหรับระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  ไดน้าํงบดุลของ PTTNGD, SBECL, SBFCI, SBDI, RRC, BPE, PTTPE, 

PTTLNG และ EnCo  มาจดัทาํงบดุลรวมของ ปตท. และบริษทัยอ่ย ปี 2547  ในขณะท่ีงบดุลรวม ณ ส้ินปี 2546 มิไดร้วมงบดุล

ของบริษทัดงักล่าว 
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สินทรัพย์  

ปี 2547 สินทรัพยมี์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 487,226 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2546 จาํนวน 162,895 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

50.2% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 70,516 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึ้นจาํนวน 50,016 

ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น  สาํหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 92,380 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก  เงิน

ลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียเพ่ิมขึ้นจาํนวน 20,986 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมโดยเฉพาะ

กลุ่มธุรกิจการกลัน่และ ปิโตรเคมี รวมทั้ง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 67,937 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมทั้งส้ิน 302,311 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 เป็นจาํนวน 106,922 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 54.7% โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 69,569 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เพ่ิมจากเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  และ

เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปริมาณซ้ือและราคาผลิตภณัฑท่ี์สูงขึ้น  สาํหรับหน้ีสินไม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 37,353 ลา้นบาท 

เน่ืองจากในเดือนพฤษภาคม 2547 ปตท.ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิจาํนวน 19,000 ลา้นบาท และ

เดือนกรกฎาคม 2547 ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลค่า 400 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ   

กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุ้นกู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืน         

(นบัจากวนัท่ี 31 ธ.ค.47) 

ปตท.  ปตท. สผ.  PTTNGD TTM(T) TTM(M) RRC BPE DCAP รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค.48) 7,929.00 - 68.28 - - 52,335.34 325.38 - 60,658.00 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 8,410.89 7,838.56 41.07 - - - 324.08 - 16,614.60 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29,716.81 7,576.95 32.00 685.27 33.22 - 1,321.44 108.50 39,474.19 

เกิน 5 ปี 77,760.40 2,500.00 - 4,215.04 302.87 - - - 84,778.31 

รวม 123,817.10 17,915.51 141.35 4,900.31 336.09 52,335.34 1,970.90 108.50 201,525.10 

เงินกูยื้มระยะยาว (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2547 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดงัน้ี 

       หน่วย : ลา้นบาท 

เงินกูยื้มระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.  PTTNGD TTM(T) TTM(M) RRC BPE DCAP รวม 

สกุลเงินบาท 104,930.00 2,500.00 141.35 - - - 369.19 108.50 108,049.04 

สกุลเงินต่างประเทศ 18,887.10 15,415.51 - 4,900.31 336.09 52,335.34 1,601.71 - 93,476.06 

รวม 123,817.10 17,915.51 141.35 4,900.31 336.09 52,335.34 1,970.90 108.50 201,525.10 

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาว

สกุลต่างประเทศต่อยอด

เงินกู้ระยะยาวท้ังหมด 

(%) 

15.25 86.05 - 100.00 100.00 100.00 81.27 - 46.38 
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ทั้งน้ี เงินกูแ้ละพนัธบตัรของ ปตท.จาํนวน 63,273 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 184,915 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2546 จาํนวน 55,973 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 43.4% สาเหตุ

หลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ีมีกาํไรสุทธิจาํนวน 62,666 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม ปตท.ไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น

คิดเป็นเงินจาํนวน 11,189 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัยอ่ยปี 2547 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 18,774 ลา้นบาท โดย ปตท.และบริษทั

ยอ่ย มีเงินสดตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 56,452 ลา้นบาท ทาํให้เงินสดสุทธิปลายงวดเทา่กบั 46,792 ลา้นบาท ทั้งน้ี 

รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม  มีดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน           

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือกิจกรรมลงทุน         

เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน          

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน                                           

30,035 

(17,070) 

(31,783) 

(116) 

(214) 

52,896 

(27,038) 

(2,465) 

(265) 

(296) 

57,835 

(97,956) 

(21,662) 

(154) 

(163) 

กระแสเงินสดสุทธิ 

เงินสดคงเหลือยกมาตน้งวด 

เงินสดตน้งวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปลี่ยนสถานะจากบริษทัร่วมและจากการซ้ือธุรกิจ 

(19,147) 

52,805 

- 

22,833 

33,619 

- 

(18,774) 

56,452 

9,114 

เงินสดคงเหลือยกไปปลายงวด 33,658 56,452 46,792 

 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 57,835 ลา้นบาท เป็นเงินสดท่ีไดจ้ากกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทนุรวม 

62,666 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ้่ายท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งส้ิน 21,059 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และ

ค่าตดัจาํหน่าย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และปรับลดดว้ยส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุ

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 26,742 ลา้นบาท และเงินทนุหมุนเวียนลดลงจาํนวน 852 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เน่ืองจากการลดลงของลูกหน้ี

การคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซฯ ในขณะท่ีมีการเพ่ิมขึ้นของภาษเีงินไดค้า้งจ่าย, เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน 

และลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน  เป็นตน้ 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 97,956 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

จาํนวน 39,667 ลา้นบาท  เงินลงทุนชัว่คราว  52,714 ลา้นบาท และเงินจ่ายสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทั

อ่ืน 9,545 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 21,662 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการออกหุ้นกูจ้าํนวน 35,211

ลา้นบาท และเงินสดรับจากการกูยื้มระยะส้ัน จาํนวน 27,578 ลา้นบาท  ในขณะท่ีมีการจ่ายคนืเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 16,707 ลา้น

บาท จ่ายคนืพนัธบตัร 3,300 ลา้นบาท และเงินปันผลจ่าย 12,912 ลา้นบาท  
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12.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงการ

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 

ณ 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯ ยงัมีภาระในการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือ ในกรณีท่ีขาดสภาพคล่อง 

เป็นเงินประมาณ 467 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้น 

   ให้ความสนับสนุนแล้ว  

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน/เงินกู้ การขยายวงเงิน

สินเช่ือทางการค้า 

อ่ืนๆ ยังไม่ได้ให้ความ

สนับสนุน 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

เหรียญสหรัฐ 90/1 - - - 90 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) เหรียญสหรัฐ 100/1  - - 100 

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย ( ไทย) จาํกดั 

และ บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย 

(มาเลเซีย) จาํกดั 

เหรียญสหรัฐ 262.15 - - - 262.15 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั(มหาชน) (TLB) เหรียญสหรัฐ 14/2 0 0 0 14/2 

บริษทั ไทยลูบ้ เบลนดิ้ง จาํกดั (TLBC) บาท 236.6 236.6/3 0 0 0 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์น่ิง 

จาํกดั (SPRC) 

เหรียญสหรัฐ 36.0/4 36 0 0 0 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

(THAPPLINE) 

บาท 765 0 0 765/5 0 

บริษทั Philippines Subic Bay J.V. 

(SUBICBAY) 

เหรียญสหรัฐ 70 0 68.70 0 1.30 

รวม เหรียญสหรัฐ 

บาท 

572.15 

1,001.6 

36 

236.6 

68.70 

0 

 

765 

467.45 

/1  ปตท.. มีภาระผูกพนัในการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทั โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหน่ึงเจา้หน้ีการคา้ทัว่ไป 
/2  คาดว่าจะดาํเนินการยกเลิกสัญญาตามกฎหมายภายในเดือนเมษายน 2548   เน่ืองจาก ปตท. ไดข้ายหุ้นบริษทัดงักล่าวแก่ บมจ.ไทยออยล ์แลว้  
/3  ไดท้ยอยรับคืนเงินกูจ้ากบริษทัจนเงินตน้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 47 เหลือเท่ากบั 60.1 ลา้นบาท 
/4  ให้ความสนบัสนุนในรูป Subordinated Loan 
/5  ในรูปค่าบริการขนส่งนํ้ามนัล่วงหนา้ (Tariff Prepayment) ทั้งน้ี คาดว่า จะดาํเนินการแปลงเป็นทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2548 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ในระยะยาว  ปตท. ไดพิ้จารณาให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั

ในเครือ ช่วงก่อนการเบิกถอนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาในการให้กูไ้ม่เกิน 1 ปี  การ

ให้กูร้ะยะส้ันจะให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทันั้นๆ  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547  แต่ละบริษทัมีภาระเงินกูก้บั 

ปตท. คงเหลือ ดงัน้ี 

        ลา้นบาท 
บริษทั  เงินกูค้งเหลือ   

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย ( ไทย) จาํกดั 1,199.80 /1 

บริษทั ราชบุรีพาวเวอร์ จาํกดั    39.53 

รวม 1,239.33 

  
/1  บริษทัฯ ไดช้าํระคืนเงินกูท้ั้งจาํนวนให้ ปตท. แลว้เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2548 
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12. 4  การใช้จ่ายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรแยกตามหน่วยธุรกิจ(ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมทนุ) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2545-2547 สรุปไดด้งัน้ี 
 

  2545 2546 2547 รวม 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ

รวมทั้งธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ 

3,834 77.4 6,059 83.5 13,411 89.2 23,304 85.5 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,053 21.3 1,061 14.6 1,499 10.0 3,613 13.3 

สาํนกังานใหญ่ 64 1.3 135 1.9 123 0.8 322 1.2 

รวม 4,951 100 7,254 100 15,033 100 27,239 100 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้

ดาํเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 เสร็จสมบูรณ์ โครงการ BV#7 ติดตั้ง Compressor ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี  และ

โครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 ระยะท่ี 1  สาํหรับเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมนั้น ส่วน

ใหญ่ใชไ้ปในการก่อสร้าง พฒันา และปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนั และการก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ

ขนส่งและคลงัสินคา้ 

12.5   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  ในรอบปีบญัชี

ท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 11,920,106 บาท (สิบเอด็ลา้นเกา้แสนสองหม่ืนหน่ึงร้อยหกบาท) 

 2.  ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํ Comfort Letter  เพ่ือ

ประกอบการออกหนงัสือช้ีชวนในการจดัจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทั ให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม 7,000,000 บาท (เจ็ดลา้นบาท) 

12.6 สรุปความเห็นของผู้บริหาร  

สถานการณ์โลก 

ในช่วงแรกของปี 2547 เศรษฐกิจโลกขยายตวัในอตัราสูง เป็นผลจากการดาํเนินนโยบายการเงินการคลงัท่ีผอ่นคลายเพ่ือ

กระตุน้เศรษฐกิจและการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แต่ช่วงหลงัของปี 2547 ราคานํ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากผนวกกบัการ

ดาํเนินนโยบายการเงินการคลงัท่ีเขม้งวดมากขึ้นทั้งของสหรัฐฯ และจีนเพ่ือยบัย ั้งภาวะเงินเฟ้อและลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ 

ทาํให้เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณของการชะลอตวัลง อยา่งไรก็ดี ดว้ยภาวะเศรษฐกิจท่ีดีเกินคาดของญ่ีปุ่ นและหลายประเทศในยโุรป 

รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประมาณการว่าในปี 2547 เศรษฐกิจโลกขยายตวัร้อยละ 5.0 เพ่ิมขึ้น

จากร้อยละ 3.9 ในปี 2546 ซ่ึงถือว่าเป็นการเติบโตในระดบัท่ีสูงสุดในรอบ 30 ปี ส่งผลให้การใชน้ํ้ามนัของโลกขยายตวัสูงท่ีสุด

ตั้งแต่ปี 2521 มาอยูท่ี่ระดบั 82.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 2.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.0 เช่นเดียวกบั

ราคานํ้ามนัดิบดูไบท่ีปรับตวัสูงขึ้นมากท่ีสุดในรอบ 20 กว่าปีมาอยูท่ี่ระดบั 33.7 เหรียญสหรัฐฯตอ่บาร์เรล โดยมีสาเหตจุากการ
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ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในระดบัสูง ทาํให้มีการใชน้ํ้ามนัเพ่ิมขึ้นมาก ประกอบกบัการเกิดปัญหาในกลุ่มผูผ้ลิตนํ้ามนัทั้งทางดา้น

การเมืองและการผลิต อาทิเช่น สงครามในอิรัก การก่อการร้ายในซาอุดิอาระเบีย การเรียกเก็บภาษียอ้นหลงัของรัสเซียจากบริษทั 

Yukos การประทว้งขอขึ้นค่าแรงของพนกังานบนแท่นขดุเจาะนํ้ามนัในนอร์เวย ์ การประทว้งนดัหยดุงานของพนกังานบริษทั

นํ้ามนัและการต่อตา้นรัฐบาลในไนจีเรีย ปัญหาภยัธรรมชาติจากพาย ุ Hurricane ในบริเวณอ่าวเมก็ซิโก  และกาํลงัการผลิตสาํรอง

ของกลุ่มโอเปกอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก ส่งผลให้ตลาดเกิดความกงัวลว่าปริมาณนํ้ามนัในตลาดอาจไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้

รวมทั้งการเก็งกาํไรของ Speculators ในตลาดล่วงหนา้ NYMEX สาํหรับราคานํ้ามนัสาํเร็จรูป ราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และค่า

การกลัน่ปรับตวัเพ่ิมขึ้นและทรงตวัในระดบัสูงตามราคานํ้ามนัดิบ และสภาพตลาดท่ีตึงตวัเน่ืองจากกาํลงัการกลัน่ท่ีมีจาํกดัและ

การปิดซ่อมบาํรุงของโรงปิโตรเคมีหลายแห่ง 

 

สถานการณ์ในประเทศ 

เศรษฐกิจไทยปี 2547 คาดว่าจะขยายตวัประมาณร้อยละ 6.2 ลดลงจากร้อยละ 6.9 ในปี 2546 โดยการขยายตวัของอุป

สงคภ์ายในประเทศยงัคงเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ มีการใชจ้่ายภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจากการปรับเพ่ิมเงินเดือน

ของขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจทัว่ประเทศ รวมทั้งรายไดข้องเกษตรกรท่ีสูงขึ้นจากการปรับเพ่ิมราคาสินคา้เกษตร ประกอบกบัการ

ลงทุนขยายตวัทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ในขณะท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการ

ระบาดของโรคไขห้วดันก เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดัภาคใต ้ราคานํ้ามนัท่ีทรงตวัในระดบัสูง การปรับเพ่ิมราคาสินคา้

และอตัราดอกเบ้ีย ทาํใหป้ระชาชนมีความระมดัระวงัในการใชจ้่ายและการก่อหน้ีมากขึ้น 

การใชปิ้โตรเลียมซ่ึงประกอบดว้ยนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (ไม่รวมส่วนท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี) มีปริมาณการ

ใชร้วมทั้งส้ิน 1,133 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.7 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัต่อเน่ือง โดยมีการใชน้ํ้ามนัเตา

เพ่ิมขึ้นสูงสุดร้อยละ 21.2 เน่ืองจากการนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในขณะท่ีการใชน้ํ้ามนัเบนซินขยายตวั

ตํ่าสุดเพียงร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุมาจากผลกระทบของราคานํ้ามนัท่ีอยูใ่นระดบัสูง รัฐบาลจึงปล่อยให้ราคานํ้ามนัเบนซินลอยตวั

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2547 และยงัคงตรึงราคานํ้ามนัดีเซลไว ้ ทาํให้มีการใชน้ํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วเพ่ิมมากขึ้น สาํหรับการจดัหา

ปิโตรเลียมนั้น ไดจ้ากการผลิตในประเทศและนาํเขา้จากต่างประเทศรวมปริมาณทั้งส้ิน 1,407  พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

8.8 โดยพ่ึงพาปิโตรเลียมจากต่างประเทศร้อยละ 67  อยา่งไรก็ตามมีการส่งออกปิโตรเลียมรวม 174 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 4.4 โดยเป็นผลจากความตอ้งการในภูมิภาคท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีก่อน ส่วนการใชผ้ลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีในประเทศก็ขยายตวั 

เพ่ิมขึ้ น 

ผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา  

ในปี 2547 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการท่ีดีมาก โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2546 ปตท. มียอดขาย 

ผลิตภณัฑก๊์าซฯ และนํ้ามนัสูงขึ้น 10.2% และ 37.2% ตามลาํดบั และมีกาํไรสุทธิโดยรวมเพ่ิมขึ้น 66.8% โดยเป็นผล 

มาจากปริมาณขายและราคาขายท่ีสูงขึ้น รวมทั้ง ปตท. ยงัมีส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัในเครือเพ่ิมขึ้นสุทธิ 16,400 ลา้นบาท ซ่ึง

สาเหตุหลกัมาจากผลประกอบการบริษทัร่วมธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีท่ีดีขึ้นมาก  จากค่าการกลัน่และราคาผลิตภณัฑปิ์โตร

เคมีท่ีสูงขึ้นมาก 

ณ 31 ธนัวาคม 2547 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยมู์ลค่ารวมทั้งส้ิน 487,226 ลา้นบาทเพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2546 จาํนวน 

162,895 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 50.2% ในขณะท่ีหน้ีสินรวมนั้นมีจาํนวน 302,311 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2546 จาํนวน 106,922 

ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้น 54.7% สาเหตุหลกัมาจาก ปตท. ไดมี้การกูยื้มเงินระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจาํนวน 300 ลา้นเหรียญ
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สหรัฐฯ  ออกและเสนอขายหุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั  ไม่ดอ้ยสิทธิเป็นเงินสกุลบาทจาํนวน 19,000 ลา้นบาท  สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 

จาํนวน 400 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  รวมทั้งปีน้ีมีการรวมงบการเงินจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น 

โดยรวมแลว้จะเห็นไดว่้า จากการท่ี ปตท. ไดมี้การชาํระหน้ีเงินกูก้อปรกบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้นจากกาํไรสุทธิในปี

ท่ีผา่นมานั้น  มีผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทนุ (Net Debt  : Equity) ของ ปตท. ลดลงเหลือประมาณ 0.6 : 1 ซ่ึงแสดงให้เห็น

โครงสร้างเงินทนุท่ีแขง็แกร่งของ ปตท. 

แนวโน้มสถานการณ์ของปี 2548 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ชะลอตวัชดัเจนขึ้น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ

ขยายตวัลดลงเหลือร้อยละ 4.3 ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้ามนัของโลกขยายตวัมาอยูท่ี่ระดบั 84.3 ลา้นบาร์เรลต่อวนั หรือเพ่ิมขึ้น

เพียง 1.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีแนวโนม้กาํลงัการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกจะเพ่ิมสูงกว่าความตอ้งการใชท่ี้

จะเพ่ิมขึ้น ทาํให้ราคานํ้ามนัดิบดูไบมีแนวโนม้ลดลงประมาณ 1-3 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล มาอยูท่ี่ระดบั 31.0-33.0 เหรียญ

สหรัฐฯต่อบาร์เรล อยา่งไรก็ตามปัญหาการก่อการร้าย การต่อตา้นในอิรัก ปัญหาทางการเมืองในกลุ่มประเทศผูผ้ลิตนํ้ามนั 

โดยเฉพาะในประเทศเวเนซุเอลาและไนจีเรีย รวมทั้งการเก็งกาํไรของ Speculators และ Hedge Funds ในตลาดล่วงหนา้ยงัคงเป็น

ปัจจยัหลกัท่ีจะส่งผลให้ราคานํ้ามนัดิบในปี 2548 มีความผนัผวนเช่นเดียวกบัปี 2547 ซ่ึงส่งผลต่อเน่ืองไปยงัระดบัราคานํ้ามนั

สาํเร็จรูปและค่าการกลัน่ให้มีแนวโนม้ตํ่าลงแต่ยงัคงมีความผนัผวนสูง ส่วนแนวโนม้ของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้นยงัคงสดใส

ทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ คาดว่าวฏัจกัรราคาจะขึ้นไปสูงสุดปี 2548-2549 

แนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นขอ้จาํกดัของการส่งออกของไทย กอปรกบัขอ้จาํกดั

ภายในประเทศไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้น อตัราดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้น และการปรับขึ้นของราคาขายปลีกนํ้ามนั

ดีเซลเม่ือยกเลิกการตรึงราคานํ้ามนั ดุลบญัชีเดินสะพดัมีแนวโนม้เกินดุลลดลงจากมูลค่าการนาํเขา้ท่ีเพ่ิมมากกว่าการส่งออก และ

ราคานํ้ามนัดิบท่ียงัทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงจะทาํใหป้ระเทศไทยมีความไดเ้ปรียบทางการคา้ลดลง  สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2548 จะขยายตวัใน

อตัราท่ีชะลอตวัลงเหลือร้อยละ 5.5-6.5 และ 5.25-6.25 ตามลาํดบั สาํหรับการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 8-9 (หากไม่รวมการใชใ้นภาคไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-6) การใชก๊้าซธรรมชาติจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-6 ตามการใชไ้ฟฟ้าท่ีคาด

ว่าจะขยายตวัประมาณร้อยละ 7-8 สาํหรับความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีก็คาดว่าจะขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจในระดบั 

1.2-1.5 เท่า 

 

 “ ปตท. จะเป็นบริษัทพลงังานของไทย ท่ีประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันครบวงจร  และธุรกิจปิโตรเคมีท่ีเน้น

การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลกัรวมท้ังธุรกิจต่อเน่ืองโดยมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิ (High Performance Organization) และ

เป็นผู้นําในภูมภิาค ด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้มส่ีวนได้เสีย ” 

 

 



-ไม่มี* 
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 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 1 
 

ส่วนท่ี 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าว 

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ 

ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง 

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได ้

เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ต่อ 

ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให ้ นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม กาํกบัไว ้ ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

นายพิชยั  ชุณหวชิร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

การเงินและบญัชีองคก์ร 

 

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทุน  



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 2 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู (ต่อ) 

 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาด 

ขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้

ไดม้อบหมายให ้ นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไว ้

ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่า

ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ประธานกรรมการ  

นายมนู เลียวไพโรจน ์ กรรมการ  

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช กรรมการ  

พลเอก ชยัศึก เกตุทตั กรรมการ  

พลตาํรวจเอก สันต ์ศรุตานนท ์ กรรมการ  

นายเมตตา บนัเทิงสุข กรรมการ  

นายพละ สุขเวช กรรมการ  

นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ กรรมการ  

นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการ  

นายพิษณุ สุนทรารักษ ์ กรรมการ  

นายประพนัธ์ นยัโกวิท กรรมการ  

นายชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ  

นายสันทดั สมชีวิตา กรรมการ  

นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ กรรมการ  

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการ  

 

    



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2547 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 3 
 

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวเพญ็จนัทร์ จริเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทุน  

 

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

หนา้ท่ี - 1 - 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์ 58 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 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 1 ต.ค.-15 ต.ค.45 รองปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 

      หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ต.ค.45-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 

      (วปอ.)  รุน่ที่ 40 1 ต.ค.44 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนัพระปกเกลา้  หลกัสตูร พ.ค. 46 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      การเมืองการปกครองในระบอบ 9 เม.ย. 47- ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      ประชาธิปไตยสาํหรบันกับริหาร ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

      ระดบัสงู (ปปร.)  รุน่ที่ 5  กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      ปี 2547  อบรม 3 หลกัสตูร ไดแ้ก ่  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์เพาเวอร ์จาํกดั 

      DAP รุน่ที่ 8 / Chairman 2000 /     

      Finance for Non-Finance Director    

นายมน ูเลียวไพโรจน ์ 61 0.013585 -  เศรษฐศาสตร ์บณัฑิต (เกียรตินิยม  2537-2542 อธิบดี กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

      ดี)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2542 – 2547 ปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 

   -  M.Sc. (Econ) University of 2542 - 2544 ประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     Kentucky, U.S.A. 2544 - พค.46 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  การพฒันาอตุสาหกรรม ศนูยอ์บรม พ.ค.46-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     นาโงยา  ญ่ีปุ่ น ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   - วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

     รุน่ที่ 34  ประธานกรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน)  

      ปี 2546 – DCP รุน่ที่ 30 และ   ประธานกรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

     Chairman 2000   แห่งประเทศไทย 

       

       

       



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

หนา้ท่ี - 2 - 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พลตาํรวจเอก สนัต ์  60 0.000093  -  โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ (นกัเรียน 2539 ผูช่้วยอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

ศรุตานนท ์       นายรอ้ยตาํรวจ   รุน่ที่ 20) 2540 รองอธิบดีกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย 

    -  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร  2541 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาต ิ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

       (วปอ.)  รุน่ที่ 34 2543 – 2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นบส.2) 2544 – 2547 ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาต ิ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

        รุน่ที่ 16 1 ต.ค.44 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 29 เม.ย.45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

       ปี 2547 – DAP รุน่ที่ 26 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

       

       

พลเอก ดร.ชยัศกึ  เกตทุตั 62 ไม่มี  -  ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตร ์ 2533 ฝ่ายเสนาธิการประจาํสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

     บณัฑิต (วทบ.ทบ.) 2539 รองผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน   กระทรวงกลาโหม 

    -  หลกัสตูร ครูการบนิทหารบก รุน่ 8 2540 ผูอ้าํนวยการศนูยพ์ฒันากิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม 

    -  หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก  2542 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิจยัและพฒันาการทหาร กระทรวงกลาโหม 

     หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุที่ 56 2544 จเรทหารทั่วไป กระทรวงกลาโหม 

    -  หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑิต      2546 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุของ นายกรฐัมนตรี สาํนกันายกรฐัมนตรี 

     (การทหาร) 29 เม.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  หลกัสตูรครุศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต 24 มิ.ย.47-ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ขีอง ปตท. บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) ปัจจบุนั กรรมการ องคก์ารสวนยาง 

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ องคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร 

       ปี 2547 – DCP รุน่ที่ 30 /     

       Developing CG / Board    

       Performance Evaluation    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายชยัวฒัน ์วงศว์ฒันศานต ์ 55 ไม่มี  -  นิติศาสตรบ์ณัฑิต  (เกียรตินิยมดี) 2537-2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-2547 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    -  เนติบณัฑิตไทย 2547-ปัจจบุนั ที่ปรกึษา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    -  Master of Civil Law, Tulane  2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     University, U.S.A. 1 ต.ค.2544 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  Master of Laws, University of   29 เม.ย. 45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     Michigan, U.S.A.    

       

       

นายวิสทุธิ์ ศรีสพุรรณ 55 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต  2539-2540 รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

    (วิศวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ ์ 2540-2542 ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั 

    มหาวิทยาลยั 2542-2545 อธิบดีกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

    -  นิติศาสตรบ์ณัฑิต(เกียรตินิยมอนัดบั2) 2545-2546 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 2546-ปัจจบุนั อธิบดีกรมธนารกัษ ์ กระทรวงการคลงั 

    -  M.E.(C.E.) Lamar University,U.S.A. 2543-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต 1 ต.ค. 44 กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) 9 เม.ย. 47 กรรมการ  / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

    -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     รุน่ที่ 38    

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

     ปี 2543 – DCP  รุน่ที่ 3    
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นายสนัทดั สมชีวิตา 60 ไม่มี  -  สถาปัตยกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ ์ 2539-2541 รองปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม  

       มหาวิทยาลยั 2541-2545 ปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้ม  

    -  ปริญญาโททางสถาปัตยกรรม 2541-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       (สถาปัตยกรรมเมืองรอ้น) Pratt  2545-2547 ปลดักระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี

       Institute,Brooklyn, New York,  1 ต.ค.2544 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

       U.S.A. 29 เม.ย.45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  ประกาศนียบตัร การบริหาร ปัจจบุนั ประธานกรรมการ คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณา EIA ของส่วนราชการ 

    สิ่งแวดลอ้ม EA ประเทศญ่ีปุ่ น   และโครงการรว่มกบัเอกชนดา้นคมนาคม 

    (Environmental Administration  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภาสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ ์

       Environmental Agency, Japan)  กรรมการ สภาวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

    -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   กรรมการที่ปรกึษา โครงการศนูยว์ิจยัแห่งชาติดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

        รุน่ที่ 35   และของเสียอนัตราย สถาบนัวิจยัสภาวะแวดลอ้ม  

    - สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

      ปี 2547 – DCP รุน่ที่ 49 /   กรรมการที่ปรกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

      Developing CG / Board's Failure  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ จาํกดั 

    and How to Fix it  กรรมการ มลูนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง 

      ประเทศไทย 

     กรรมการ มลูนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในพระบรม 

      ราชปูถมัภ ์

     กรรมการ มลูนิธิสวสัด ี

     กรรมการ มลูนิธิสิ่งแวดลอ้มเพ่ือชีวิต 

     กรรมการที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ สมาคมอตุสาหกรรมหล่อโลหะไทย 

     กรรมการที่ปรกึษา สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 

     กรรมการที่ปรกึษา กองทนุสิ่งแวดลอ้มวฒันธรรม มลูนิธิสิ่งแวดลอ้มไทย 

     กรรมการที่ปรกึษา คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 

      ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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นายพละ สขุเวช 64 ไม่มี  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม   2538-2542 ผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     อนัดบั 2) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2542-2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  M.S. in Industrial Engineering 1 ต.ค.44 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    (Operation Research) Oregon 29 เม.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    State University, U.S.A. ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรด์ษุฎ ี  กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

       บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ ์  กรรมการ ตรวจสอบภาคราชการประจาํกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

      มหาวิทยาลยั  กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 

    -  Certificate in Advanced  กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

       Management Program,  กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     Harvard Business School,       กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

       Harvard  University, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

   -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั   กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

       ราชอาณาจกัร  หลกัสตูรภาครฐั  กรรมการ เหรญัญิก และกรรมการบริหาร มลูนิธิเพ่ือสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      รว่มเอกชน (วปรอ. 3)  ที่ปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จาํกดั 

   -  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการ  ประธาน มลูนิธิส่งเสริมการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มไทย 

      บริษัทไทย (IOD) ปี 2544–Chairman  กรรมการ  บริษัท สหอตุสาหกรรมนํา้มนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

         2000 / ปี 2547- DAP รุน่ที่ 14  ประธานกรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

     ประธานกรรมการ บริษัท ไตรเอนเนอจี ้จาํกดั 

     ผูบ้ริหารแผน บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) 
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นายโอฬาร ไชยประวตั ิ 60 ไม่มี - B.S. (Magna Cum Laude),  2525-2544 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,์ 1 ต.ค.44 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Massachusetts 29 เม.ย.45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Institute of Technology,  ปัจจบุนั กรรมการ สภามหาวิทยาลยัชินวตัร 

    (M.I.T.)  U.S.A.  รองประธาน มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  กรรมการติดตามและประเมินสถานการณเ์ศรษฐกิจ กระทรวงการคลงั 

    ปี 2546 – DAP รุน่ที่ 4  กรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

     ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

     ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณ ์

      มหาวิทยาลยั 

     กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

     กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 

     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงินการคลงั คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

     ประธานกรรมการบริหาร สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

      (องคก์ารมหาชน) 
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นายพิษณ ุสนุทรารกัษ ์ 50 ไม่มี  -  B.A. (History & Political Science)   2540-2541 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

      University of Kansas, (U.S.A.) 1 ต.ค.44 กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  M.A. (Political Science) 9 เม.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน /  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     University of Wisconsin, U.S.A.  กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของ ปตท.  

    -  M.A. (Ibero – American Studies) ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัอาหารแห่งชาต ิ

     University of Wisconsin, U.S.A.  ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัพฒันาประสิทธิภาพการผลติแห่งประเทศไทย 

    -  PH.D. (Political Science)    

     University of Wisconsin, U.S.A.    

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

      ปี 2547 – DAP รุน่ที่ 20 /     

      Developing CG    

นายจกัรมณฑ ์ ผาสกุวนิช 56 0.000357 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์ 2538-2544 รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2544-2545 เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
   - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์California 2545-2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
    State University in Northridge, USA  2547-ปัจจบุนั ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
   - ประกาศนียบตัร นกับริหาร  9 เม.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ระดบัสงู รุน่ที่ 12 ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   - ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      ราชอาณาจกัร รุน่ที่ 39  กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
      ปี 2547 – DAP รุน่ที่ 20 / Finance  กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัยานยนต ์
    For  Non-Finance Director  กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ
     กรรมการ คณะกรรมการนโยบายแปลงสินทรพัยเ์ป็นทนุ 
     กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
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นายเมตตา  บนัเทิงสขุ 53 ไม่มี -  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  2538 รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   สาํนกันายกรฐัมนตรี 

   -  ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑิต 2545 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 29 เม.ย.46 กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     9 เม.ย.47 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายพลงังาน 

แห่งชาติ (กพช.) 

กระทรวงพลงังาน 

นายสมชาย  วงศส์วสัดิ ์ 57 ไม่มี  -  นิติศาสตรบ์ณัฑิต  2538 ผูพิ้พากษาศาลอธุรณ ์ ภาค 3 กระทรวงยตุิธรรม 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะในศาลอธุรณ ์ ภาค 2 กระทรวงยตุิธรรม 

    -  รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต 2541 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายวิชาการ กระทรวงยตุิธรรม 

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 2542 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายบริหาร กระทรวงยตุิธรรม 

    -  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษา 2542-ปัจจบุนั ปลดักระทรวงยตุธิรรม กระทรวงยตุิธรรม 

    กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 29 เม.ย.45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

    รุน่ที่ 38  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
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นายประพนัธ ์ นยัโกวิท 57 ไม่มี  -  นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี  2538 อธิบดีอยัการฝ่ายคณะกรรมการอยัการ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  และเลขานกุาร ก.อ.  
    -  เนติบณัฑิตไทย 2540 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรพัยากร สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
    -  Master of Laws, Tulane       2541 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
     University,  U.S.A.  ระหว่างประเทศ  
    -  หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุน่ที่ 1 2542 อธิบดีอยัการฝ่ายตา่งประเทศ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
    -  ประกาศนียบตัร Crime Prevention  2543 อธิบดีอยัการฝ่ายคดีอยัการสงูสดุ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 
    and the Treatment of Offenders 2544 - ปัจจบุนั รองอยัการสงูสดุ สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

    จากสถาบนั UNAFEI ประเทศญ่ีปุ่ น 29 เม.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  นกับริหารงานยตุิธรรมระดบัสงูรุน่ที ่1 24 มิ.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการที่ดีของ ปตท. บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    สาํนกังานอยัการสงูสดุ ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

    -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

    รุน่ที่ 38  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

    -  สถาบนัพระปกเกลา้  รุน่ที่ 5  กรรมการกฤษฎีกา  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 

    ปี 2546 – DCP รุน่ที่ 6  กรรมการ ขอ้มลูข่าวสารของราชการ 

    ปี 2547 – Developing CG /   คณะอนกุรรมการสามญัประจาํกระทรวง (อ.ก.พ.) กระทรวงพลงังาน 

    Finance for Non-Finance Director  คณะอนกุรรมการสามญัประจาํกระทรวง (อ.ก.พ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ ์ 52 0.012363 -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั  (ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    (วิศวกรรมโยธา) 2543-ก.ย.44 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ก๊าซธรรมชาติ(ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต.ค.44-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่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 ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

   -  Certificate in Advanced    กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

      Management Program,  กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

      Harvard Business School, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

   -  หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

    ระบอบประชาธิปไตย สาํหรบั  กรรมการ บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

    นกับริหารชัน้สงู รุน่ที่ 6  สถาบนั  กรรมการ บริษัท  ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

    พระปกเกลา้  กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท โพลีเอททิลีน จาํกดั 

นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 52 0.003397 -  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 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท  โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท  สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท  ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
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นายพิชยั  ชณุหวชิร 55 0.001183 -  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 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่การเงินและบญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    รว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ที่ 13 ปัจจบุนั กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 2918  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

     กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร ์

     กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     อปุนายก สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

     กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
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นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาํจร 59 0.002796  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรม 2537-2540 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ปฏบิตัิงานตาํแหน่งกรรมการ บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

       โยธา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ผูจ้ดัการใหญ ่  

    -  M. Eng (Civil Engineering), Lamar  2540-2542 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ปฏบิตัิงานตาํแหน่งรองกรรมการ บริษัท สตาร ์ปิโตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

       University, Texas, U.S.A.  ผูจ้ดัการใหญ ่  

    2543 ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุส ปฏบิตัิงานตาํแหน่งกรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

     ผูจ้ดัการใหญ ่  

    2544-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่มธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นดิง้ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ขนส่งนํา้มนัทางท่อ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ฟอรจ์นูพารท์ อินดสัตรี ้จาํกดั 

       

นายจิตรพงษ ์กวา้งสขุสถิตย ์ 55 0.004455  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรม  2539-2542 รองผูว้่าการแผนและพฒันาองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2546 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ 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   ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

       Engineering) Lamar University,  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

       Texas, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    -  Stanford Executive Program,   ประธานกรรมการ  และรกัษาการผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ปตท. จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

       Stanford University, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

    -  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

       ภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ.) รุน่ที่ 12  กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 
บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

     นายกสมาคม สมาคมก๊าซธรรมชาติ สาํหรบัยานยนตไ์ทย 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปรชัญา  ภิญญาวธัน ์ 53 0.003646  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (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 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซรี์ไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

     กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

บริษัท พีทีที โพลีเอททิลีน จาํกดั 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

       

นายทรงวฒิุ  ชินวตัร 54 0.000603 - วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาโยธา 2540 ผูช่้วยผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2541-2545 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั 

   - วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต  2546-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงานบริหารองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    สาขาโยธา Lamar University ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

    Beaumont, Texas, U.S.A.  กรรมการ บริษัท อมตะ จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

   - วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  กรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 
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ถือหุ้นบริษัท 
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คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิโรจน ์มาวิจกัขณ ์ 56 0.003646  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (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)  2542-ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

       University of Texas, U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  Ph.D. (Civil Engineering)  กรรมการ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย 

     University of Texas, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั (มหาชน) 

    -  Program for Management  กรรมการ บริษัท ไทยแทงคเ์ทอรมิ์นลั จาํกดั 

    Development, Harvard University,  กรรมการ บริษัท  พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

    U.S.A.  กรรมการ บริษัท  พีทีที ยทูีลิตี ้จาํกดั 

    -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director  กรรมการ บริษัท  พีทีทีโพลีเอทิลีน จาํกดั 

    Accreditation Program (DAP)  ประธานกรรมการ บริษัท  เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ ์แอนด ์เอนจิเนยีร่ิง  

     รุน่ที่ 1/2003 และหลกัสตูร Directors   เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

    Certification Program (DCP)    

    รุน่ 38/2003  สถาบนักรรมการ    

     บริษัทไทย (IOD)    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 
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ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
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นายปิติ ยิม้ประเสริฐ 59 0.003533  -  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรม 2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. ก๊าซธรรมชาติ (ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     โยธา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2544 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  M.S. in Civil Engineering, 2544 ผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     University of Texas at Austin, USA. ต.ค.45 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  Ph.D. (Civil Engineering) University ปัจจบุนั(เริ่ม1ม.ค.47) กรรมการอาํนวยการ และกรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

       of Texas at Austin, U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการอาํนวยการ และกรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 

      กรรมการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  

       

       

       

นางสาวปนดัดา กนกวฒัน ์ 55 0.002158 -  บญัชีบณัฑิต (บญัชี)  2539-2544 ผูช่้วยผูว้า่การการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 2544  ผูช่้วยผูว้า่การอาวโุสการเงินองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  M.B.A. (Business Administration)  ต.ค.44-ปัจจบุนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่การเงินองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    North Texas State University,  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั 

    U.S.A.  กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

       

       

       



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

หนา้ท่ี - 16 - 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 
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นางปริศนา ประหารขา้ศกึ 50 0.001050 -  พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต, คณะ 2539-2540 ผูจ้ดัการสว่นบญัชีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    พาณชิยศาสตรแ์ละการบญัชี, 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.    

       

 

 



บมจ.
ปตท. 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 32 33 34

   1.   นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ X / /

   2.   นายมนู  เลียวไพโรจน์ / X X X X

   3.   พล.ต.อ. สนัต ์ศรุตานนท ์ /

   4.   พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั /

   5.   นายชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต์ /

   6.   นายวิสุทธิ�   ศรีสุพรรณ / /

   7.   นายสนัทดั  สมชีวิตา /

   8.   นายพละ สุขเวช / / / X / X

   9.   นายโอฬาร ไชยประวติั / / /

 10.   นายพิษณุ สุนทรารักษ์ /

 11.   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช / /

 12.   นายสมชาย  วงศส์วสัดิ� / /

 13.   นายเมตตา  บนัเทิงสุข /

 14.   นายประพนัธ์  นยัโกวิท / /

 15.   นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ O / / X / / / / / / /

 16.   นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ // / / / / /

 17.   นายพิชยั ชุณหวชิร // / / / / O / /

 18.   นายอภิสิทธิ�  รุจิเกียรติกาํจร // / / X / /

 19.   นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย์ // / X O X X / / X /

 20.   นายปรัชญา ภิญญาวธัน์ // / / / / / / / /

 21.   นายวิโรจน์ มาวิจกัขณ์ // / / / / O /

 22.   นายปิติ ยิ�มประเสริฐ // / O /

 23.   นายทรงวฒิุ  ชินวตัร // / /

 24.   นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ // / /

 25.   นางปริศนา ประหารขา้ศึก //

  หมายเหต ุ1  :  X = ประธานกรรมการ      O = กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่     / = กรรมการ       // = ผูบ้รหิาร

  1. บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) 10. บรษัิท พทีที ีแอลเอ็นจี จํากัด 19. บรษัิท อะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 28. บรษัิท ราชบรุเีพาเวอร ์จํากัด
  2. บรษัิท โรงกลั�นนํ�ามันระยอง จํากัด 11. บรษัิท เอนเนอรย์ี� คอมเพล็กซ ์จํากัด 20. บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จํากัด 29. บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน)

  3. PTT International Trading Pte., Ltd. 12. บรษัิท พทีที ีฟีนอล จํากัด 21. บรษัิท ไทยลูบ้เบล็นดิ�ง จํากัด 30. บรษัิท บรกิารเชื�อเพลงิการบนิกรงุเทพ จํากัด (มหาชน)

  4. บรษัิท ปตท. (กัมพชูา) จํากัด 13. บรษัิท พทีที ียทูลิติี� จํากัด 22. บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) 31. บรษัิท ทพิยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

  5. บรษัิท รเีทลบซิเินสอัลไลแอนซ  ์จํากัด 14. บรษัิท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จํากัด 23. บรษัิท สตารปิ์โตรเลยีมรไีฟน์นิ�ง จํากัด 32. บรษัิท ขนสง่นํ�ามันทางทอ่ จํากัด
  6. บรษัิท ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากัด 15. Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 24. Vietnam LPG Co., Ltd. 33. บรษัิท บรกิารนํ�ามันอากาศยาน จํากัด
  7. กลุม่ Subic Bay จํานวน 3 บรษัิท 16. บรษัิท ผลติไฟฟ้าและนํ�าเย็น จํากัด 25. Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. 34. บรษัิท ปตท.มารท์ จํากัด
  8. บรษัิท บางกอก โพลเีอททลีนี จํากัด (มหาชน) 17. บรษัิท ไทยโอเลฟินส ์จํากัด (มหาชน) 26. บรษัิท ปิโตรเอเซยี (ประเทศไทย) จํากัด
  9. บรษัิท พทีที ีโพลเีอททลินี จํากัด 18. บรษัิท ปิโตรเคมแีหง่ชาต ิจํากัด (มหาชน) 27. กลุม่ PetroAsia China จํานวน 4 บรษัิท 

หมายเหต ุ2 : ขอ้   7 กลุม่ Subic Bay จํานวน 3 บรษัิท ไดแ้ก ่Subic Bay Energy Co., Ltd., Subic Bay Fuels Co., Inc., Subic Bay Distribution, Inc.

หมายเหต ุ3 : ขอ้ 27 กลุม่ Petro Asia China จํานวน 4 บรษัิท ไดแ้ก ่Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd., Petro Asia (Huizhou) Co., Ltd., Petro Asia (Maoming) Co., Ltd., Petro Asia (Shantou) Co., Ltd.

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและบรษิทัที�เกี�ยวขอ้ง

ขอ้มูลการดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิาร  และผูม้อํีานาจควบคมุใน บมจ. ปตท.  บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัที�เก ี�ยวขอ้ง  ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2547

รายชื�อ
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	ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของธุรกิจการจัดจำหน่ายและการค้าสากลแยกตามผลิตภัณฑ์ของธุรกิจน้ำมัน/1

	3.2.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจน้ำมัน

	3.3 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
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	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
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	(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ
	   การเข้าซื้อหุ้นบริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จำกัด (มหาชน) :  ในเดือนตุลาคม 2547  บริษัท      ไทยโอเลฟินส์   ได้ร่วมกับ ปตท. ซื้อหุ้น บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ซึ่งมีกำลังการผลิต HDPE 200,000 ตันต่อปี และเป็นผู้รับซื้อเอทิลีนรายใ...

	3.3.1.2 บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
	(2) การจัดจำหน่าย
	(3) การบริหาร
	(4) การเงิน

	(5)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ
	 โครงการขยายหน่วยแยกวัตถุดิบคอนเดนเสท : ปัจจุบันบริษัทอะโรเมติกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการขยายหน่วยแยกวัตถุดิบคอนเดนเสทจากกำลังผลิตเดิม 50,000 บาร์เรลต่อวันเป็น 70,000 บาร์เรลต่อวัน เงินลงทุน 10.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2549
	 โครงการผลิตสารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) : บริษัทอะโรเมติกส์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต Cyclohexane ขนาดกำลังการผลิต 150,000 ตันต่อปี วงเงินลงทุน 29.2 ล้านเหรียญฯ โดยจะใช้วัตถุดิบ เบนซีนของบริษัทจำนวน 139,000 ตันต่อปี และ ไฮโดรเจน 36,000 ตันต่อ...
	3.3.1.3 บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	(1) การจัดหาวัตถุดิบ
	(2) การจัดจำหน่าย
	(3) การบริหาร
	(4) การเงิน

	5)  การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ
	 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด : บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ ได้จัดตั้ง บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจงานบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทในเครือ หน่วยงานราชการและเอก...
	 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 6  Gas Turbine Generator: ขนาดกำลังการผลิต 35 เมกกะวัตต์ และ Waste Heat Boiler ขนาดกำลังการผลิตไอน้ำ 70 ตันต่อชั่วโมง โดยแหล่งพลังงานที่ใช้จะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงทางท่อจาก ปตท. เงินลงทุนโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท...

	3.3.2 ธุรกิจการกลั่น
	3.3.2.1 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	(1) การผลิต
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