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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   

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) มีบทบาทสาํคญัในธุรกิจ 

การจดัจาํหน่ายและการคา้สากลผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมีและมีการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ในประเทศไทย 

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 (Oil Marketing) และการคา้สากล (Trading) ซ่ึงรวมถึงการนาํเขา้และการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตร

เคมี และมีการลงทนุในบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัอีกดว้ย 

(2) ธุรกิจการลงทุน ปตท. มีเงินลงทนุในธุรกิจต่างๆ โดยลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

รายไดข้อง ปตท.และบริษทัยอ่ยท่ีปรากฏในงบการเงินรวมสาํหรับช่วงปี 2546-2548 ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขาย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ในทางกลบักนั กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

สรุปดงัน้ี  

ผลิตภณัฑ/์บริการ ปี 2546 (ปรับปรุงใหม)่ ปี 2547  (ตรวจสอบ) ปี 2548 (ตรวจสอบ) 

 ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รายได ้       

1. ผลิตภณัฑก๊์าซ 156,727.93 32.0 177,077.77 27.5 206,585.87 22.2 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 294,281.00 60.1 424,841.98 65.9 655,338.86 70.5 

3.   ผลิตภณัฑปิ์โตรเคม ี

รวม 

38,704.48 

489,713.41 

7.9 

100.0 

42,773.80 

644,693.55 

6.6 

100.0 

67,791.36 

929,716.09 

7.3 

100.0 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา 

และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

      

1. กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 54,174.63 86.7 72,959.41 92.0 92,161.05 80.6 

2. กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 5,581.44 8.9 5,643.35 7.1 7,252.65 6.3 

3.   กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี 

4. กลุ่มธุรกิจการกลัน่ 

รวม 

2,744.94 

- 

62,501.01 

4.4 

- 

100.0 

99.78 

636.31 

79,336.44 

0.1 

0.8 

100.0 

1,739.86 

13,205.20 

114,358.76 

1.5 

11.6 

100.0 

ภาษีอากร  14,413.93  18,676.57  25,565.62  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 37,579.58  62,666.47  85,521.29  

กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 13.43  22.40  30.57  
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 2 

นอกเหนือจากเป้าหมายเชิงพาณิชยใ์นการทาํรายไดแ้ละกาํไรจากธุรกิจ การสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบั

สากล และมีการบริหารจดัการ การกาํกบัดูแลท่ีดีเป็นท่ียอมรับของสาธารณชน ปตท. ยงัมุ่งเนน้การดูแลสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้มีพนกังานรวมจาํนวน 7,843 คน 

ปัจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ 

 ปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัของ ปตท. ประกอบดว้ย 

 1. ความเส่ียงทางดา้นกลยทุธ์ 

  1.1 การขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่ม ปตท.มีความซบัซอ้นมากขึ้น

ดงันั้น หากไม่มีการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาจก่อให้เกิดความไม่

สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม และการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

  1.2 ความเส่ียงในเร่ืองการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หากไม่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการลงทุนของ 

ปตท. อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท. 

 2. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

  2.1 ความเส่ียงจากปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นตามเง่ือนไข  Take-or-Pay ของสัญญาซ้ือก๊าซฯ ทั้งในส่วนของ  Take-or-Pay 

ท่ีไดเ้กิดขึ้นแลว้ในอดีตและอาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ ปตท.ได ้

  2.2 ความเส่ียงท่ีภาครัฐอาจทบทวน ปรับเปล่ียนหลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ และ/หรือ ค่าตอบแทน

ในการจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซฯ 

  2. 3 ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์อง ปตท. ซ่ึงเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก 

2.4 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บั ปตท.สผ. ซ่ึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัปริมาณสาํรองปิโตรเลียม, 

ความไม่แน่นอนทางธรณีวิทยา, การลงทุน, การผลิต  รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศ ซ่ึงบางแห่งมีความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจ, การเมือง ฯลฯ 

  2.5 ทรัพยสิ์นบางอยา่งของ ปตท. ไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัคดี 

  2.6 การดาํเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อผูถื้อหุ้น 

รายอ่ืน 

  2.7 ความเส่ียงเน่ืองจากการขาดแคลนนํ้าเพ่ือใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงานปิโตรเคมี  โรงกลัน่นํ้ามนัและ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 

 3. ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ 

  3.1 การพฒันาโครงการต่างๆ อาจล่าชา้กว่าแผนท่ีประมาณการไว ้ ดงันั้นหากโครงการต่าง ๆ ไม่แลว้เสร็จตาม

เวลาท่ีกาํหนด  จะส่งผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของ ปตท.ได ้
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 ส่วนท่ี 1 หนา้ท่ี 3 

 4. ความเส่ียงทางดา้นปฏิบติัการ 

  4.1 ภยนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในเชิงพาณิชยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุท่ีเกิดจากการกระทาํของบคุคลภายนอก

และเหตุอนัตรายอ่ืนท่ีไม่อาจคาดการณ์ได ้ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัสาํคญั ซ่ึงการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียง

ไม่สามารถครอบคลุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กประเภทอยา่งเตม็มูลค่า 

  4.2 การเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั อาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. 

 5. ความเส่ียงทางการเงิน 

  5.1 ความผนัผวนของค่าเงินบาท จะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละกาํไรขาดทุนของ ปตท.  รวมถึงการวางนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 

  5.2 ปตท. อาจจาํเป็นตอ้งให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ปตท. ในอนาคต  หาก ปตท. เห็นว่าการ

ดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชนม์ากกว่า 

  5.3 ความสามารถในการจดัหาเงินทนุจากภายนอกและการใชเ้งินทนุ ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนจากแผนท่ีวางไว ้

 ทั้งน้ีรายละเอียดต่าง ๆ ของปัจจยัเส่ียง สามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ปัจจยัเส่ียง 

 (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  : 0107544000108 

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

โทรศพัท ์ : 0-2537-2000 

โทรสาร : 0-2537-3498-9 
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 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 2 

1.  ปัจจัยความเส่ียง 

ปตท. ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจยั

ภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทุกกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. 

และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทกุระดบั 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 ทาํให้ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีปรากฏในปีท่ีผา่นมาไดรั้บการ

บริหารจดัการจนสามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึงรวมกบัปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีไดด้าํเนินการภายใตแ้ผนบริหารความเส่ียงในปีปัจจบุนั 

ปตท. จึงทาํการปรับปรุงหวัขอ้ปัจจยัเส่ียงท่ีปรากฏต่อผูล้งทุนให้สอดคลอ้งกนั   

การลงทุนในหลกัทรัพยข์อง ปตท. ผูล้งทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของ 

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. ไดแ้บง่โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจออกเป็นธุรกิจหลกัซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจสาํรวจและผลิต ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ธุรกิจนํ้ามนั และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ท่ีกาํกบัดูแลการลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจการกลัน่ผา่นบริษทัในกลุ่ม  โดย

ในปี 2548 ปตท. ไดเ้ขา้ถือหุน้ร้อยละ 50.03 ในบริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดจากการควบ

กิจการระหว่าง บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ตามทิศทางและนโยบายการ

ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีในรูปแบบ Integrated Value Chain Flagship เพ่ือให้ PTTCH เป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจ 

ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซฯ (Gas based value chain) และเขา้ลงทนุในบริษทั ปิโตรเคมิกลัไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ 

TPI ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 คดิเป็นมูลค่า 20,270 ลา้นบาท เพ่ือเป็นฐานในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร

และใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของธุรกิจท่ีเก้ือกูลกนั  นอกจากน้ียงัมีการจดัตั้งบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. และบริษทัในกลุ่ม 

ไดแ้ก่ บริษทั พีทีทีโพลิเมอร์มาร์เกตติ้ง จาํกดั เพ่ือดาํเนินการดา้นการตลาดทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ของ

กลุ่มบริษทั ปตท. อีกดว้ย     จากการขยายธุรกิจต่อเน่ืองส่งผลให้โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัในกลุ่มมีความซบัซอ้นมากขึ้น  

ดงันั้นหากไม่มีการบริหารจดัการและกาํกบัดูแลบริษทัในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาจก่อใหเ้กิดความไม่

สอดคลอ้งกนัระหว่างทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. และบริษทัในกลุ่ม  รวมทั้งการแข่งขนักนัเองระหว่างบริษทัในกลุ่ม  ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. 
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เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง ปตท. ไดมุ่้งเนน้ให้มีการบริหารจดัการองคก์รในลกัษณะกลุ่ม ปตท. (PTT Group) เพ่ือให้เกิด

การสร้างมูลค่ารวมสูงสุด โดยท่ีผา่นมาไดมี้การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัท่ี 

ปตท. ถือหุ้น  เพ่ือใหเ้กิดความเช่ือมโยงในเร่ืองนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินธุรกิจไปสู่บริษทัในกลุ่มและสามารถกาํกบั

ดูแลการขยายงานของบริษทัในกลุ่มได ้ รวมทั้งให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในกลุ่มร่วมกนักาํหนดแผนกลยทุธ์ เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางการจดัทาํแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ   

1.2  ระบบบริหารบุคคลเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ  

ปตท. ไดมี้การขยายการลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพ่ือให้อตัราการเติบโตของ ปตท. เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจในภาพรวมของ ปตท. รวมทั้งมีการสร้างความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 

(Trading) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนยก์ลางการทาํการคา้ให้กลุ่ม ปตท. จากการดาํเนินการดงักล่าว ปตท. จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งจดัเตรียมทรัพยากรในดา้นต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

โดยใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ ตลอดจนทศันคติของผูบ้ริหารและพนกังานให้สอดคลอ้ง

กบัการขยายธุรกิจของ ปตท. อน่ึง หากการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สอดคลอ้งกบัแผนการขยายการลงทุนของ ปตท. 

อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ปตท.ได ้  

เพ่ือรองรับการขยายการลงทนุหรือการร่วมลงทุนกบับริษทัในกลุ่ม ปตท. จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

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

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สายงานทรัพยากรบุคคลเขา้ไปร่วมในการจดัทาํแผนเพ่ือเตรียมความพร้อม

ดา้นบุคลากร ทั้งน้ีไดจ้ดัทาํแผนอตัรากาํลงั 5 ปีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเพ่ือรองรับการดาํเนินธุรกิจในอนาคต มีการนาํระบบ

การบริหารทกัษะและความสามารถ (Competency Based Management)  รวมทั้งระบบการประเมินทกัษะและความสามารถมาใช้

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทรัพยากรบุคคลครบวงจร โดยกาํหนดทกัษะและความสามารถ (Competency) ท่ีจาํเป็นของสายอาชีพ

ต่างๆ เพ่ือให้รองรับความรับผิดชอบขององคก์รท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัของธุรกิจ และนาํระบบการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใช ้ เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและองคก์รสามารถร่วมกนัวางแผนในการกาํหนดความกา้วหนา้และพฒันา

ศกัยภาพของพนกังานเพ่ือตอบสนองต่อการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการบริหารผลการปฏิบติังานให้สะทอ้น

และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและวฒันธรรมขององคก์ร ปตท.ยงัไดน้าํระบบการประเมินผลการปฏิบติังานโดยการใชร้ะบบตวัช้ีวดั

เป้าหมายขององคก์รเป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินผลและให้ผลตอบแทนกบัพนกังาน 

 ดงันั้น การปรับปรุงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. จึงเป็นปัจจยั

สาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินงานของ ปตท. ทั้งน้ีการท่ีจะทาํให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รท่ีกาํหนดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได ้ จะตอ้งอาศยัความร่วมมือของทั้งฝ่ายจดัการและฝ่ายพนกังาน ในการท่ีจะร่วมมือกนัดาํเนินงานตาม

แนวทางท่ีองคก์รกาํหนด เพ่ือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายดา้นทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นไปตามแนวปฏิบติัขององคก์รชั้นนาํทัว่ไป 

2.  ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

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 ในปีท่ี ปตท.จะใชสิ้ทธิในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดงักล่าว ปตท.จะตอ้งรับซ้ือก๊าซธรรมชาติให้ไดค้รบตามปริมาณซ้ือ
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ก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าตามสัญญาในปีนั้นๆ ก่อน โดยสาเหตุหลกัของการเกิด Take-or-Pay มาจาก ประการท่ีหน่ึง ปริมาณความ

ตอ้งการก๊าซธรรมชาติมีตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติปัจจุบนั ประการท่ีสอง สาํหรับสัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติใหม่ท่ีมีขอ้ตกลงวนัเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติตามสัญญาในอนาคต ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจมี

ปริมาณตํ่ากว่าท่ี ปตท.คาดไว ้ หรือการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะทาํการขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้จนไม่สามารถ

จดัส่งก๊าซฯ ให้แก่ลูกคา้ไดท้นัตามวนัท่ีกาํหนด หรือการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะรับก๊าซธรรมชาติดงักล่าวล่าชา้กว่าท่ีกาํหนด 

จนทาํให้ ปตท.ไม่สามารถรับซ้ือก๊าซธรรมชาติดงักล่าวไดต้ามปริมาณขั้นตํ่าในปีสัญญานั้น 

ในช่วงปี 2548 ปตท. มีปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติ 3,019 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  และไดล้งนามสัญญาขายก๊าซกบับริษทั 

กลัฟ์เพาเวอร์อิเลคทริกซ์ จาํกดั และบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั เพ่ือรองรับการจดัหาก๊าซธรรมชาติในอนาคต โดยมีเง่ือนไขแบบ 

Take-or-Pay ท่ีสอดคลอ้งกบัสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดมี้การติดตามทบทวนประมาณการความตอ้งการก๊าซ

ธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์พลงังานท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการติดตามปรับ

กาํหนดวนัเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติท่ีจะมีการผลิตในอนาคต เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความสามารถในการ

รับก๊าซธรรมชาติของลูกคา้และกาํหนดแลว้เสร็จของการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีจะขนส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว   

ในส่วนท่ี ปตท.ไดช้าํระค่าก๊าซธรรมชาติให้แก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนในสหภาพเมียนมาร์

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

ล่าชา้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าราชบุรีและโครงการท่อส่งก๊าซราชบุรี-วงันอ้ย ประกอบกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติลดลง

เน่ืองจากเกิดความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติในเดือนกรกฎาคม 2543 ให้ ปตท. ชาํระค่าก๊าซธรรมชาติดงักล่าว

ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ให้แก่ผูข้ายก๊าซธรรมชาติ จากการกูยื้มเงินหรือระดมทนุ และเป็นแกนกลางในการจดัสรรให้หน่วยงาน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัรับผิดชอบค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นจากภาระ Take-or-Pay ดงักล่าวรวมถึงส่วนต่างของราคาก๊าซธรรมชาติ

สาํหรับปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้กบัราคาก๊าซธรรมชาติ ณ วนัท่ีรับก๊าซธรรมชาติจริง โดยกาํหนดให้ ปตท. 

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

ก๊าซธรรมชาติจะเป็นผูรั้บภาระ (ตามหลกัการท่ีกล่าวไวใ้นหวัขอ้การประกอบธุรกิจของแต่ละธุรกิจ : ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ) ทั้งน้ี 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มเพ่ือภาระ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้นตั้งแตปี่ 2541 จนถึงปี 2544 อยูใ่นระหว่างร้อยละ 3.485-8.745 ต่อปี ใน

ระหว่างปี 2544-2548 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุนไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) 

มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 11,691.13 ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือ

ก๊าซ จึงมียอดสุทธิ 24,574.67 ลา้นบาท ดงัปรากฏอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และเพ่ือให้สามารถเร่งรัดการ

รับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด ปตท.ไดด้าํเนินงานติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนั ณ สถานีควบคุม

ก๊าซ BVW#7 (จงัหวดักาญจนบุรี) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งก๊าซของระบบท่อฝ่ังตะวนัตก และโครงการท่อไทรนอ้ย-

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ สาํหรับการติดตามการแบ่งรับภาระ Take-or-Pay ท่ีเกิดขึ้น ปตท.ไดมี้การจดัประชุมประจาํปีร่วมกบั 

กฟผ. และ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เพ่ือติดตามการชาํระภาระดอกเบ้ีย Take-or-Pay โดยมีการจดัทาํรายงาน

เพ่ือสรุปยอดภาระหน้ี ณ ส้ินปีงบประมาณ ทุกปี 

จากประมาณการความตอ้งการและแนวโนม้ราคาของก๊าซธรรมชาติ ปตท.คาดว่าจะสามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

พม่าในส่วนของ Make Up ไดห้มดภายในปี 2553 โดย ปตท. ไดรั้บความร่วมมือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติในการดาํเนินการจดัส่ง

ก๊าซธรรมชาติ สูงเกินกว่าปริมาณสูงสุดท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา เพ่ือให้ ปตท. สามารถเร่งรัดการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไป

แลว้คืนกลบัมาเร็วกว่ากาํหนด 

อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า 
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• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะสูงกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาซ้ือก๊าซปัจจุบนั

หรือไม่  

• ปริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตจะเป็นไปตามท่ีปตท.คาดการณ์หรือไม่ หรือกาํหนดการแลว้เสร็จ

ของการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภายใตแ้ผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544 - 2554 

(ปรับปรุง) รวมทั้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีจะใชก๊้าซธรรมชาติ จะเป็นไปตามแผนหรือไม่  

• ปตท.จะสามารถจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในส่วนท่ีไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้เม่ือใดและท่ีราคาเท่าใด หรือค่าดอกเบ้ียท่ี

เกิดจากภาระ Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนจะถูกชดเชยไดค้รบถว้น

หรือไม่ 

• รัฐบาลจะเปล่ียนแปลงนโยบายซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ ปตท. ในอนัท่ีจะไดรั้บการชดเชยค่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากภาระ 

Take-or-Pay ท่ีจดัสรรให้กบั กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติรายอ่ืนหรือไม่ 

• ผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ี ปตท. ไดช้าํระล่วงหนา้ไปแลว้ในภายหนา้ไดห้รือไม่ 

หรือจะเกิดเหตท่ีุทาํให้การส่งก๊าซธรรมชาติชะงกัหรือหยดุลงหรือไม่ 

ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตดงัท่ีระบขุา้งตน้ หรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นตามเง่ือนไข Take-or-Pay หรือปัญหาทางการเงิน 

หรือความสามารถในการรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีไดช้าํระไปแลว้ตามเง่ือนไข Take-or-Pay ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงิน และผลประกอบการของ ปตท.ได ้ 

2.2  การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการส่งก๊าซฯ  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 ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 

พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุง) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติั โดยอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติใหม่น้ีคาดว่าจะมีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2549 อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ใหม่อาจจะสูงกว่าอตัราในปัจจุบนั เน่ืองจากการขยายโครงข่าย

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไดค้รอบคลุมพ้ืนท่ีและให้บริการระยะทางท่ีมากขึ้น รวมทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ และค่า

ก่อสร้างในปัจจุบนั มีราคาสูงกว่าในอดีต จึงยงัไม่แน่ชดัว่าการปรับอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติภายหลงัดงักล่าว อาจจะไม่ได้

เป็นไปตามท่ีปตท.เสนอ นอกจากน้ีหากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั ยงัไม่แน่ชดัว่ารัฐบาลอาจจะ

เปล่ียนแปลงหลกัการคาํนวณอตัราค่าบริการส่งก๊าซฯ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจฐานะทางการเงิน และผล

ประกอบการของ ปตท. ได ้ เพ่ือให้อตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ มีระดบัท่ีเหมาะสม ปตท.ไดติ้ดตามสถานการณ์พลงังาน



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 6 

และความตอ้งการก๊าซธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา และทาํการทบทวนแผนการลงทนุขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตาม

แผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเม่ือวนัท่ี 

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

เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทนุก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในอนาคต  

2.3 ความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ของ ปตท. 

ราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท.และบริษทัในกลุ่มเปล่ียนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก  

ท่ีผา่นมาราคาก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท นํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี ในตลาดโลกมีความผนัผวนสูง เน่ืองจาก

หลากหลายปัจจยั ซ่ึง ปตท.ไม่อาจควบคุมได ้ราคาปิโตรเคมีจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นวฏัจกัร  ในแต่ละรอบจากราคาขึ้นสูงสุดถึง

ราคาลงตํ่าสุดจะใชร้ะยะเวลา 8-10 ปี ช่วงปี 2547-2549 ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของราคาปิโตรเคมี และมีการคาดการณ์โดยบริษทั 

ท่ีปรึกษาชั้นนาํว่าราคาจะลดตํ่าสุดในช่วงปี 2551-2552 และจะเขา้สู่ช่วงขาขึ้นอีกคร้ังในปี 2553   

ความผนัผวนของราคาผลิตภณัฑข์ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการซ่ึงรวมถึง 

• การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและภูมิภาคท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเลียม โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง รวมทั้งอุปสงคแ์ละอุปทานของก๊าซธรรมชาติ นํ้ามนัดิบ คอนดอนเสท ผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีทั้งในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค  การเปล่ียนแปลง GDP ของ

ประเทศอุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งผลิตและผูค้า้รายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นตน้ 

• การกาํหนดและรักษาระดบัปริมาณการผลิตและราคาของก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบโดย Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC) และประเทศท่ีผลิตปิโตรเลียมอ่ืนๆ  

• การแข่งขนัโดยเช้ือเพลิงทดแทน 

• 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, นํ้าทว่ม  

 แมว่้าตน้ทุนก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. ซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจะสามารถส่งผา่น (Pass through) ไปให้กบัลูกคา้หลกั ซ่ึง

ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ตามสูตรราคาในสัญญาขายก๊าซธรรมชาติได ้แต่หากราคาขายก๊าซธรรมชาติอยู่

ในระดบัท่ีสูงเกินไป จะส่งผลให้ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงได ้  ดงันั้นจากกรณีราคานํ้ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น

มากอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปี 2548 ท่ีส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัสาํหรับผลิตไฟฟ้าของบริษทั กฟผ.จาํกดั 

(มหาชน) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ เพ่ิมขึ้น  ปตท. จึงไดน้าํส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตท่ี ปตท. จะไดรั้บ

จากผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนัรวม 4,500 ลา้นบาทมาเกล่ียลด

ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีจาํหน่ายให้บริษทั กฟผ.จาํกดั (มหาชน) และ ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ต่างๆ ในงวดเดือน ตุลาคม 2548-
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มกราคม 2549 เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงการนําส่วนลดราคาก๊าซ

ธรรมชาติในอนาคตมาเกล่ียลดราคาจาํหน่ายก๊าซฯ นั้น   ปตท.คาดว่าจะทยอยเรียกคืนส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตใน

ราคาท่ีอิงกบัราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติก่อนมีส่วนลดตามสัญญาดงักล่าวไดท้ั้งหมดภายในปี 2552    ท่ีผา่นมารวมทั้งในอนาคต ปตท. 

ได้มีการกาํหนดค่าสูงสุดของค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ และราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กลุ่ม

อุตสาหกรรมเพ่ือรักษาฐานลูกคา้ไวแ้ละเพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา้ดว้ย  ซ่ึงอาจกระทบต่อผลตอบแทนและผลประกอบการของ ปตท.  

สาํหรับราคาจาํหน่ายผลิตภณัฑข์อง ปตท. ท่ีขายให้กบัลูกคา้นั้น ปตท. จะไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคา

จาํหน่ายผลิตภณัฑท์ั้งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมสาํเร็จรูปและปิโตรเคมีทางหน่ึง และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ คือ ก๊าธรรมชาติ 

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

ฝึกอบรมพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ   เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและ

ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกบั ปตท. ในส่วนของการผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี 

2.4    ผลการดําเนินงานของ ปตท. ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบั 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 ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อแผนการจดัหาก๊าซ

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

ตามจะมีการตรวจสอบและการประเมินปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้ทุกปีโดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บ

ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ไดใ้ชวิ้ธีการตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกบับริษทัสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ี

ไดม้าตรฐานและเปิดเผยเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมแนบกบังบการเงินของ ปตท.สผ. 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดข้ยายฐานการลงทุนดา้นสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศมากขึ้น ทาํให้อาจมีความเส่ียง

เน่ืองจากความไม่แน่นอนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเงิน สภาพทางภูมิศาสตร์และการเมือง  เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงจากการ
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ลงทุนในต่างประเทศ ปตท.สผ. ไดพิ้จารณาแนวทางการลงทุนให้ครอบคลุมถึงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ และ

วิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทนุโดยชดเชยความเส่ียงจากการลงทนุในต่างประเทศ รวมทั้งมุ่งเนน้การลงทุนในประเทศท่ีมี

ศกัยภาพทางปิโตรเลียมสูงและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศไทย โดยมีการประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศเพ่ือติดตาม

สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

2.5 ทรัพย์สินบางอย่างของ ปตท. ไม่อยู่ภายใต้การบงัคับคดี 

ทรัพยสิ์นของ ปตท. ท่ีไดม้าจากการเวนคืนตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ ไม่ว่าจะไดม้าก่อนหรือ

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

ท่ีไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี นอกจากน้ี ตามกฎหมายไทยทรัพยสิ์นของรัฐบาลไม่อาจถูกยึดหรือบงัคบัคดีไม่ว่าก่อน

หรือหลงัมีคาํพิพากษา 

2.6 การดําเนินการของรัฐบาลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 

การท่ี ปตท. ยงัคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซ่ึงมีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจควบคุม และ

รัฐบาลโดยผา่นกระทรวงการคลงัไดใ้ชห้รืออาจจะใช ้ ปตท. เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์างดา้นสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม การ

ดาํเนินการดงักล่าวอาจไม่ก่อใหเ้กิดผลกาํไรสูงสุดแก่ ปตท. เสมอไป  ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุ กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดของ ปตท. แต่เพียงผูเ้ดียว และตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2544 กาํหนดให้กระทรวงการคลงัคงสัดส่วนการ

ถือหุ้นใน ปตท. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท. ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน ดงันั้น 

ตราบเท่าท่ีภาครัฐยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงขา้งมากใน ปตท. ภาครัฐจะยงัคงมีสิทธิเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ส่วนใหญ่ของ ปตท. ซ่ึงรับผิดชอบการดาํเนินธุรกิจรายวนัของ ปตท. ได ้  ปตท. ไม่อาจรับรองไดว่้า ปตท. จะไม่ดาํเนินการเพ่ือ

สนองนโยบายของรัฐบาล มากกว่าดาํเนินธุรกิจเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นซ่ึงรวมถึงการทาํกาํไรสูงสุดให้กบั ปตท. 

2.7 การใช้นํ้าดิบในโรงงานปิโตรเคมี  โรงกลั่นนํ้ามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

โรงงานปิโตรเคมี  โรงกลัน่นํ้ามนัและโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษทัในกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ในกระบวนการผลิตจาํเป็นตอ้งพ่ึงพานํ้าดิบเป็นปริมาณมากจากแหล่งนํ้าธรรมชาติโดยรอบ

เพ่ือใชใ้นระบบนํ้าหล่อเยน็ จากภาวะฝนแลง้ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานในจงัหวดัชลบุรีและระยอง ทาํใหป้ริมาณนํ้าในแหล่งนํ้า

ธรรมชาติต่าง ๆ ลดลงค่อนขา้งมาก ซ่ึงหากปริมาณนํ้าลดลงจนไม่สามารถส่งให้ภาคอุตสาหกรรมไดต้ามปกติ อาจทาํให้โรงงาน

ของบริษทัในกลุ่ม ปตท. บางแห่งตอ้งลดกาํลงัการผลิตหรือหยดุการผลิต  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้อง ปตท. 

เพ่ือลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์นํ้าท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัในกลุ่ม ปตท.ไดจ้ดัเตรียมมาตรการรองรับทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว โดยในระยะส้ันไดจ้ดัหาแหล่งนํ้าบริเวณใกลเ้คียง การจดัเตรียมระบบการผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล  การขนส่งนํ้าจืดทั้งทาง

เรือและทางรถจากแหล่งนํ้าอ่ืนๆ การขดุเจาะบ่อนํ้าบาดาล และการ Recycle นํ้าทิ้งดว้ยวิธีการ Reverse Osmosis เป็นตน้สาํหรับ

มาตรการในระยะยาวไดเ้ตรียมการจดัหาแหล่งกกัเก็บนํ้าสาํรองในบริเวณใกลเ้คียงพิจารณาความเป็นไปไดเ้ชิงเศรษฐศาสตร์ในการ

ผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเลแบบรวมศนูย ์ (RO System / Desalinated System) และศึกษาการนาํระบบ Air Cooling หรือ Sea Water 

Cooling มาใชท้ดแทนระบบนํ้าหล่อเยน็ในโครงการใหม่ๆ นอกจากน้ี บริษทัในกลุ่ม ปตท.ยงัไดติ้ดตามสถานการณ์การขาดแคลน

นํ้าและประสานงานกบัภาครัฐอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะควบคุมผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได ้
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3.   ความเส่ียงในการดําเนินโครงการ 

3.1 การพฒันาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ รวมท้ังการเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองของความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

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

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย ในปี 2549 โครงการท่อไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ-ใต ้ในปี 2549 และปี 2552 และ

แผนการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยการขยายโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 ท่ีจงัหวดัระยอง ในตน้ปี 2548 โครงการโรงแยกก๊าซอีเทน 

ในปี 2551 รวมทั้งการร่วมทุนขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น โครงการร่วมทุนผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ โครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติไทย-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

ประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงขอ้มูลโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในพ้ืนท่ี และส่งเสริมให้โครงการเป็น

ท่ียอมรับจากประชาชน รวมทั้งการจดัเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น หากกาํหนดแลว้

เสร็จของโครงการล่าชา้กว่าแผนท่ีวางไว ้
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4.   ความเส่ียงทางด้านปฏิบัตกิาร 

4.1 ภยันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในเชิงพาณิชย์ในการดําเนนิธุรกิจ 

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 รวมทั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ 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 เน่ืองจาก

ไม่มีบริษทัประกนัภยัใดรับประกนัภยัความเสียหายทุกประเภท หรือเน่ืองจากบางคร้ังหากซ้ือประกนัภยั ค่าเบ้ียประกนัภยัสาํหรับ

การประกนัภยัความเสียหายนั้นๆ จะสูงมากจนไม่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และถึงแมว่้า ปตท.จะเช่ือว่าบริษทัในกลุ่มมีการทาํ

ประกนัภยัตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็ตาม ปตท.ไม่สามารถควบคุมวงเงินในการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นของบริษทัต่างๆ ให้

เพียงพอต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นได ้ซ่ึงบางบริษทั ปตท. ตอ้งพ่ึงพิงการผลิตสินคา้ของบริษทันั้น ดงันั้น หากเกิดความเสียหาย

ในทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดท้าํประกนัครอบคลุมเตม็มูลค่าในจาํนวนท่ีมีนยัสาํคญั หรือในกรณีท่ีผูรั้บประกนัภยัมีปัญหาทางการเงิน

รุนแรงหรือตอ้งเลิกกิจการเน่ืองจากเหตุดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในดา้นลบอยา่งร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท.ได ้

4.2 ข้อบงัคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

  การดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั ในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการจาํหน่ายนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ บริษทัในกลุ่ม 

ปตท.ท่ีประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่นํ้ามนัก็อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากขึ้น โดยในปัจจุบนักฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวรวมถึงการบงัคบัใช้

ในประเทศไทยมีความเขม้งวดนอ้ยกว่าในประเทศท่ีพฒันาทางอุตสาหกรรมแลว้ อยา่งไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวกบั

ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัขึ้นใหม่ในอนาคต หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายวิธีการบงัคบัใชก้ฎหมาย อาจจะทาํให้เกิด

ขอ้จาํกดัต่อการประกอบธุรกิจของ ปตท. หรืออาจทาํให้ตน้ทุนในการสาํรวจ การพฒันา การก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง และการ

จาํหน่ายเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัได ้ 

  นอกจากน้ีการดาํเนินการโครงการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการก่อสร้างระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และ

โรงงานปิโตรเคมี จะตอ้งมีการจดัทาํรายงานผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มและไดรั้บความเห็นชอบก่อนการดาํเนินการก่อสร้างซ่ึง
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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 แต่จากการท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี

อา้งอิงกบัราคาตลาดโลก ซ่ึงกาํหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (US$ linked) ทาํให้รายไดข้อง 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 2548  ปตท. และบริษทัยอ่ยมีเงินกูยื้มและหุน้กู้

ต่างประเทศจาํนวนรวม 2,047 ลา้นเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 84,285 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 38 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.ถือหุน้อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั โดยรวมถึงขอ้กาํหนดในเร่ืองการจดัให้มีการบริหารความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ 

ปตท. 

5.2 การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงรวมถึงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน ปตท.ไดใ้ห้การสนบัสนุน

ทางการเงินตามสัญญาสนบัสนุนจากผูถื้อหุ้นแก่บริษทัในกลุ่มหลายบริษทั นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริหาร 

เจา้หน้ี และผูถื้อหุ้นใหญ่อ่ืนๆ ของบริษทัเหล่าน้ีในการปรับโครงสร้างหน้ีดว้ย โดยรูปแบบของการปรับโครงสร้างหน้ีน้ี อาจจะ
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เป็นไปในรูปของ (1) การใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ (Cash 

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

ขยายวงเงินสินเช่ือทางการคา้ (Trade Credit) ทั้งน้ี ณ 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. ไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม

รวม 1,334.86 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 1,001.6 ลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นการใหเ้งินกูต้ามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 1,255 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ และ 236.6 ลา้นบาท (ดูรายละเอียดในหวัขอ้ 12.3) 

อยา่งไรก็ตาม ปตท. ไดเ้ป็นแกนนาํในการผลกัดนัการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทัในเครืออยา่งใกลชิ้ด โดยในปี 2547 

ไดมี้การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัดงักล่าวไดรั้บส่วนลดหน้ีร้อย

ละ 15 จากยอดหน้ีทั้งหมด 1,335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คดิเป็นเงิน 200.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นตน้ นอกจากน้ี ปตท. มีนโยบาย

ไม่สร้างภาระผกูพนัทางการเงินใหม่เพ่ิมจากท่ีมีอยูเ่ดิม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ในระยะยาว ปตท. จะ

พิจารณาให้ความสนบัสนุนทางการเงินในรูปของเงินกูร้ะยะส้ัน และ/หรือสินเช่ือทางการคา้เป็นรายกรณี ซ่ึง ปตท. มีความเช่ือว่า

นโยบายและการดาํเนินการดงักล่าวจะสามารถสร้างความแขง็แกร่งให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. ได ้

ในการใหค้วามสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่มเหล่าน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหน้ีดอ้ยสิทธิหรือสินเช่ือทาง

การคา้ แมว่้าผลประกอบการของบริษทัเหล่าน้ีตั้งแตปี่ 2546 ส่วนใหญ่จะดีขึ้น ปตท.ไม่สามารถยืนยนัไดว่้าบริษทัเหล่าน้ีจะ

สามารถชาํระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษทัเหล่าน้ีจะไม่ประสบกบัปัญหาทางการเงินอีก หรือจะไม่ตอ้งการการสนบัสนุนทาง

การเงินจาก ปตท. อีก ซ่ึงไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของ ปตท. 

นอกจากน้ี หาก ปตท.หรือบริษทัในกลุ่มบริษทัใดบริษทัหน่ึงตกเป็นผูผ้ิดนดั (Default) ภายใตสั้ญญาขอ้ตกลงการให้การ

สนบัสนุนจากผูถื้อหุ้น อาจส่งผลให้เจา้หน้ีบางรายเรียกให้หน้ีถึงกาํหนดชาํระโดยพลนัได ้ (Acceleration) ปตท.ไม่สามารถยืนยนั

ไดว่้า ปตท.จะไม่เพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเขา้ควบคุมการบริหารบริษทัใน

กลุ่มเหล่าน้ี หาก ปตท.เห็นว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีท่ี ปตท. ตดัสินใจเขา้ควบคุมการบริหารบริษทั

ในกลุ่มเหล่าน้ี ภายใตม้าตรฐานการบญัชีไทยกาํหนดให้ ปตท.จะตอ้งมีการรวมงบการเงินของบริษทัในกลุ่มเขา้กบังบการเงินของ 

ปตท. ตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการควบคุมดว้ย ซ่ึงการรวมงบการเงินน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเงินรวมของ ปตท. 

5.3 การจัดหาเงินทุนสําหรับการดําเนนิการตามแผน 

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 

• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

• ภาวะอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศและภูมิภาค 

• ภาวะการระดมเงินทั้งจากตลาดเงิน/ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ  

• ตน้ทุนเงินกู ้ 
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 ซ่ึงจากการประกอบธุรกิจของ ปตท.ท่ีมุ่งเนน้การสร้างความเติบโตอยา่งมัน่คงในระยะยาวและการเป็นบริษทัท่ีมีการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํให้ ปตท.มีผลประกอบการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นดว้ยการจดัหาแหล่งเงินทุนโดยมุ่งเนน้นโยบายการ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินสุทฺธิต่อทนุท่ีระดบัประมาณ 1:1 และการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาเงินทุน

อยา่งต่อเน่ือง ปตท.จึงมีความเช่ือว่าจะสามารถจดัหาเงินทุนเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดเ้พียงพอ ดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ี

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.แปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญติัทนุรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยไดจ้ดัตั้งบริษทั ปตท.

จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 ดว้ยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,000 ลา้นหุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุ้นแต่เพียงผูเ้ดียว0

/1 ทั้งน้ี นบัแต่วนัจดทะเบียนจดัตั้งดงักล่าว ปตท.

ไดรั้บโอนกิจการ สิทธิ หน้ี ความรับผิด สินทรัพย ์และพนกังานทั้งหมดจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพ่ือให้ ปตท.สามารถ

ดาํเนินงานไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ และอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดมี้การตรา 

พระราชกฤษฎีกา ให้คงอาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. ตามท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีอยูต่ามพระราชบญัญติั 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งน้ี โดยกาํหนดให้อาํนาจ สิทธิ และประโยชน์ดงักล่าว ส้ินสุดลงเม่ือ ปตท.ส้ินสภาพ

การเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีงบประมาณ  

ณ ปัจจบุนั ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 2,837,245,725 ลา้นหุน้ โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 

27,972,457,250 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 2,797,245,725 หุ้น   

2.1.2 พฒันาการท่ีสําคัญในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ปี 2543 

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

แรก ซ่ึงระบบน้ีจะมีการกาํหนดเป้าหมายการทาํงานท่ีชดัเจนแบบปีต่อปี เพ่ือวดัผลการปฏิบติังานในดา้น

ประสิทธิภาพทางการเงิน ประสิทธิภาพทางกายภาพ คุณภาพการให้บริการ การดาํเนินงานตามแผน

รัฐวิสาหกิจ คุณภาพของแผนวิสาหกิจ และคุณภาพการบริหารและการกาํกบัดูแลท่ีดี 

 

 

 
/1 ปตท. ไดรั้บยกเวน้ตามพระราชบญัญติัทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มใิห้นาํบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัในส่วนท่ี 

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

เพ่ือดาํเนินธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint 

Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทยและไปยงัชายแดนไทย - มาเลเซีย ให้บริการ

แยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซหุงตม้ทางท่อไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย จากนั้นในเดือนมีนาคมไดร่้วมกนั

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

ก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงตม้ทางท่อจากชายแดนไทย - มาเลเซียไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซียเป็นหลกั 

เมษายน : ปตท. เร่ิมเปิดบริการคลงันํ้ามนัสระบรีุ เพ่ือจดัส่งนํ้ามนัไปยงัภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี

ความจุของถงัรวมทั้งส้ิน 70 ลา้นลิตร 

กรกฎาคม : ปตท. ไดติ้ดตั้งหน่วยควบคุมจดุกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ ณ โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยอง ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติมีคุณภาพเดียวกนัทั้งระบบ และมีค่าความร้อนคงท่ีเป็นหน่ึงเดียว ทาํ

ให้ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมจากเดิมไดอี้กไม่ตํ่ากว่า 100 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัแนวทางการแกไ้ขปัญหาการรับภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าก๊าซธรรมชาติจาก 

สหภาพเมียนมาร์ในส่วนท่ีไม่ไดรั้บในปีสัญญานั้นๆ (Take-or-Pay)  ไปก่อนแลว้ค่อยทยอยรับคืน (Make Up) 

ในภายหลงัโดยให้ ปตท. ชาํระคา่ก๊าซธรรมชาติ Take-or-Pay และ เป็นแกนกลางในการจดัสรรภาระดงักล่าว

ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแบง่รับตามความรับผิดชอบโดย ปตท.  กฟผ. และลูกคา้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติแบ่ง

รับภาระร้อยละ 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 

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

จะเป็นผูรั้บประกนัการรับก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าสาํหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี 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  
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 : ปตท. และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกช ร่วมกนัลงนามใน “ขอ้ตกลงความร่วมมือการซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติแหล่งบงกช” จากการท่ี ปตท. จะนาํยอดก๊าซส่วนท่ีไดรั้บเกินจากปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญา (Carry-

Forward) ไปหกัลดปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญาท่ีจะตอ้งรับซ้ือตามสัญญาในอนาคต  

สิงหาคม : วนัท่ี 31 สิงหาคม 2544 กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติแหล่งบงกชตกลงในหลกัการท่ีจะชดเชยสิทธิดงักล่าวให ้

ปตท. คดิเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 863 ลา้นบาท โดย ปตท. ไดน้าํเงินบางส่วนมอบให้รัฐบาลเพ่ือนาํไปลดภาระค่า

ไฟฟ้าและติดตั้งเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้าให้แก่ประชาชน 

ตุลาคม : ปตท. ไดล้งนามในขอ้ตกลงความร่วมมือการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญา 

ยโูนแคล 1 กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตามสัญญายโูนแคล 2 และ 3 และกลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ทานตะวนั/เบญจมาศ จาํนวน 3 ฉบบั โดยสาระสาํคญัของขอ้ตกลงมีดงัน้ี: ขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติตามสัญญายโูนแคล 1 และสัญญายโูนแคล 2 และ 3 นั้น เป็นการรับซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณ

ขั้นตํ่าตามสัญญาจาํนวน 7.3 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545 และ

จาํนวน 11 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกนัยายน 2545 ตามลาํดบั โดยกลุ่มผูข้าย 

ตกลงลดราคาสาํหรับปริมาณส่วนเพ่ิม โดยเป็นส่วนของสัญญายโูนแคล 1 จาํนวนประมาณ 207 ลา้นบาท และ

ส่วนของยโูนแคล 2 และ 3 จาํนวนประมาณ 431 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. ไดรั้บเงินจากกลุ่มผูข้ายแลว้ และไดม้อบ

เงินจาํนวนดงักล่าวให้แก่รัฐบาล ทั้งน้ี ตามขอ้ตกลงกบัผูข้ายก๊าซธรรมชาตินั้น เม่ือครบกาํหนดระยะเวลา

ขา้งตน้ หาก  ปตท. รับก๊าซธรรมชาติไม่ไดต้ามปริมาณท่ีตกลงเพ่ิมขึ้นมานั้น ปตท. จะตอ้งชาํระเงินดงักล่าว

คืนให้แก่กลุ่มผูข้ายดว้ย ในอตัรา 28.3562 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต ในกรณีของสัญญายโูนแคล 1 และ

อตัรา 39.1818 บาทต่อหน่ึงพนัลูกบาศกฟุ์ต สาํหรับสัญญายโูนแคล 2 และ 3 สาํหรับปริมาณส่วนท่ีรับไม่ได ้

ในส่วนสาระสาํคญัของขอ้ตกลงกบักลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ ซ่ึง ปตท.ไดต้กลง

รับซ้ือก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าตามสัญญาอีกจาํนวน 56 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 

2544 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ซ่ึงขอ้ตกลงดงักล่าวทาํให้สามารถประหยดัค่าก๊าซธรรมชาติประมาณ 512 ลา้น

บาท โดยกลุ่มผูข้ายตกลงลดราคาก๊าซธรรมชาติสาํหรับปริมาณส่วนเพ่ิมนั้นในอตัราร้อยละ 12 ของราคาซ้ือ

ขายก๊าซธรรมชาติตามสัญญา โดยมีขอ้กาํหนดว่า ปตท. จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเพ่ิมนั้นไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 75 ของปริมาณส่วนท่ีเพ่ิมท่ีตกลงกนัในแต่ละปีท่ีกาํหนดตามสัญญา (Take-or-Pay) และหากกลุ่มผูข้ายไม่

สามารถจดัส่งปริมาณก๊าซธรรมชาติส่วนท่ีเพ่ิมดงักล่าวให้แก่ ปตท. ได ้ กลุ่มผูข้ายก๊าซธรรมชาติตกลงจ่าย

ค่าปรับ (โดยการให้เป็นส่วนลดราคาก๊าซธรรมชาติแก่. ปตท.) ในอตัราร้อยละ 12 ของราคาก๊าซธรรมชาติตาม

สัญญา สําหรับปริมาณก๊าซธรรมชาติของส่วนท่ีเพ่ิมท่ีขาดส่ง (Shortfall) ทั้งน้ี ปตท. จะนาํส่วนท่ีประหยดัได้

จากการเจรจาคร้ังน้ีไปใชใ้นการลดราคาก๊าซธรรมชาติให้แก่ภาคการผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่อไป 

ธนัวาคม  : PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) ไดท้าํการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ New Links Energy 

Resources Co., Ltd. (New Links) โดย New Links ถือหุ้นใน PT. Medco Energi International Tbk. (Medco) 

คิดเป็นร้อยละ 85.44 การซ้ือหุ้นดงักล่าวใชเ้งินลงทนุประมาณ 225 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเท่ากบัเป็นการซ้ือ

หุ้น Medco ทางออ้มท่ีราคาประมาณหุ้นละ 0.1975 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงทาํให้ PTTEPO ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 40 

ของทนุชาํระแลว้ใน New Links 
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ปี 2545 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั ไดมี้การลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทน และผลิตภณัฑเ์อทิลีน จาก

โครงการเพ่ิมผลการผลิตเอทิลีนอีกจาํนวน 300,000 ตนัต่อปี ของ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั  ซ่ึงคาดว่าจะ

เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยใ์นปี 2548 

เมษายน  : วนัท่ี 25 เมษายน 2545 ปตท. และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งเอราวณัไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 15 

(Fifteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงต่ออายสัุญญาฯเอราวณัออกไปจนหมดอายสัุมปทานในเดือน

เมษายน 2555 ส่วนผูข้ายก๊าซฯจะให้ส่วนลดราคาก๊าซฯร้อยละ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2545 จนถึงเดือน

มิถุนายน 2549 และ ส่วนลดราคาร้อยละ 7 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2549 จนหมดอายสัุมปทาน นอกจากน้ี ใน

วนัเดียวกนั ปตท. และ กลุ่มผูข้ายก๊าซฯแหล่งยโูนแคล 2/3 ไดล้งนามในสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 14 

(Fourteenth Amendment) โดย ปตท. ตกลงขยายพ้ืนท่ีผลิตก๊าซฯตามสัญญาฯของสัญญาฯยโูนแคล 2/3 ให้

ครอบคลุมถึงแปลง 10A/11A ส่วนผูข้ายก๊าซฯจะให้ส่วนลดราคาร้อยละ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 จน

สัญญาฯหมดอายใุนเดือนพฤษภาคม 2553 

กนัยายน : ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกบับริษทั อมตะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั สาํหรับการ

จดัหาก๊าซเพ่ือจาํหน่ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 

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

เยตากุน ซ่ึงช่วยบรรเทาขอ้ผกูพนั Take-or-Pay ของ ปตท. กล่าวคอื ปตท.  ตกลงรับก๊าซฯเพ่ิมขึ้นจาก 200 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัเป็น 260 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในเดือนตุลาคม 2545 เน่ืองจากประเทศมีความตอ้งการใช้

ก๊าซฯเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลานั้น โดยท่ีถา้หากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2545 ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซฯส่วนเพ่ิม

จาํนวน 60 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัได ้ ปตท. สามารถไปรับในปี 2546 แทน โดยไม่คดิเป็นภาระ 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 มีการเปล่ียน

เง่ือนไขการรับก๊าซ Make-up จากแบบรายปีเป็นแบบรายเดือน เพ่ือให้ ปตท. สามารถ Make-up ใหห้มดไดเ้ร็ว

ขึ้น สาํหรับราคาก๊าซฯ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ราคาก๊าซฯสาํหรับปริมาณก๊าซฯส่วนท่ีเกินกว่า 300 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนัในช่วงเดือนเมษายน 2547 – ธนัวาคม 2550 มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90 ของราคานํ้ามนัเตา นอกจากนั้น 

ผูข้ายก๊าซฯตกลงใหเ้งินช่วยเหลือในการดดัแปลงโรงไฟฟ้าราชบุรี เพ่ือให้โรงไฟฟ้าราชบุรีสามารถรับค่าความ

ร้อนของก๊าซฯไดสู้งขึ้น  กฟผ. ดาํเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าราชบุรีเพ่ือให้สามารถรับก๊าซธรรมชาติท่ีมีค่า

ความร้อนสูงขึ้นแลว้เสร็จ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้ตกลงกบั ปตท. และต่อมาเม่ือวนัท่ี  

1 พฤศจิกายน 2545 กฟผ. ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 3 ใหบ้ริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 

จาํกดั (กฟผ. ไดโ้อนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 1 และ 2 ให้บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ จาํกดั ใน

วนัท่ี 18 เมษายน 2545) 

พฤศจิกายน : วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2545 ปตท. และ ผูข้ายก๊าซฯแหล่งทานตะวนัไดล้งนามสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ฉบบัท่ี 2 (Second Amendment) ตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไดล้งนามไวเ้ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2544 
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ธนัวาคม  : เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2545 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ ์ LPG และ NGL กบับริษทัระยอง 

โอเลฟินส์ (ROC) สาํหรับผลิตภณัฑ ์LPG ในช่วงแรกจะเป็นการซ้ือขายแบบ Spot และหลงัจากโรงแยกก๊าซฯ 

หน่วยท่ี 5 แลว้เสร็จ ปริมาณซ้ือขายจะเพ่ิมเป็น 48,000 – 240,000 ตนัต่อปี และสาํหรับผลิตภณัฑ ์ NGL มี

ปริมาณซ้ือขาย 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. ซ่ึงตอ่มาในเดือนมิถุนายน 2546 ได้

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

โภคภณัฑแ์ละกลุ่มทิพยประกนัภยั ถือหุ้น (บุริมสิทธ์ิ) ร้อยละ 31 และร้อยละ 20 ตามลาํดบั 

เมษายน : ไดมี้การจดัตั้งบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท., การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย และ การไฟฟ้านครหลวง เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้กบัลูกคา้บริเวณ

สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2546 มีทุนชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 ของ

ทุนชาํระแลว้ 

กรกฎาคม  : คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให้ ปตท. และบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่สามารถ

ขอรับการส่งเสริมการลงทนุ และไดรั้บสิทธิประโยชน์เก่ียวกบัการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน และเห็นชอบมิให้นาํคาํส่ัง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีท่ีใชก้บัรัฐวิสาหกิจ

ทัว่ไปมาใชบ้งัคบัแก่ ปตท. และบริษทัท่ีจะจดัตั้งขึ้นใหม่ รวมทั้งมิให้นาํประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนท่ีเก่ียวกบันโยบายและหลกัเกณฑก์ารส่งเสริมการลงทุนในส่วนท่ีใชพิ้จารณาโครงการลงทนุท่ีเป็น

รัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาใชบ้งัคบักบั 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 

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) ไดล้งนามใน

สัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 (Third Amendment) โดย ปตท.และผูข้ายก๊าซฯ จะขยายระยะเวลาในการซ้ือก๊าซ

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

ก๊าซฯ ส่วนท่ีเกินกว่า 145 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็น 230 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั จะมีส่วนลดราคาร้อยละ 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 
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พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2546 บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้สนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป จาํนวน 

792,141,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท  เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 6 

พฤศจิกายน 2546 

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

โดยทางผูผ้ลิตจะส่งก๊าซฯ จาํนวน 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ให้กบั ปตท. เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูก่บัปริมาณสาํรองก๊าซฯ โดยเร่ิมส่งก๊าซฯ ไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2549 

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2546 สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้นุมติัและออกบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนสาํหรับโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 5 โดยจดัอยูใ่นประเภทกิจการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็น

พิเศษ (กิจการสาธารณูปโภค และบริการพ้ืนฐาน) 

  : เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบการดาํเนินโครงการตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซ

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

และระยะท่ี 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 โดยมีปริมาณการซ้ือก๊าซธรรมชาติตามสัญญา 330 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 20 ปี โดยคาดว่าจะเร่ิมส่งก๊าซธรรมชาติ ประมาณตน้ปี พ.ศ. 2550 

กุมภาพนัธ์ : ปตท. แลกหุ้นสามญัเดิมในโรงกลัน่บางจากทั้งหมดเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ี์เกิดจากหลกัทรัพย ์

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

ร้อยละ 9.28 และจะลดลงเป็นร้อยละ 6.20 เม่ือผูถื้อหุน้กูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพ DR หุ้นกูเ้ป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 

(Fully Diluted) โดยมีระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) 18 เดือนนบัตั้งแต่วนัแรกท่ีทาํการซ้ือขาย DR คือ

ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2547 

 : การก่อสร้างส่วนขยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 2 ของโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) แลว้เสร็จ ทาํใหมี้กาํลงัการผลิตพาราไซลีน และเบนซีนสูงขึ้นเป็น 495,000 และ 467,000 ตนั

ต่อปี ตามลาํดบั 

มีนาคม : คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบใหบ้ริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) (“ไทยออยล”์) เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไทยออยลไ์ดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 และ

ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 16 

กนัยายน 2547 ใหเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (IPO) จาํนวนรวม 1,017,679,564 หุน้ ในราคาหุ้นละ 32 บาท  

เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 ในขณะเดียวกนั ปตท. ได้
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จาํหน่ายหุน้ทั้งหมดในบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดัและบริษทั ไทยพาราไซลีน จาํกดั ให้กบัไทยออยล ์และนาํเงิน

ท่ีไดท้ั้งหมดมาซ้ือหุน้ไทยออยลใ์นราคา IPO ทาํให้ ปตท. สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในไทยออยลห์ลงั

เขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคือร้อยละ 49.54 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2547 ปตท.ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีคือ บริษทัปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) บริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) จดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 40:20:20:20 ตามลาํดบั เพ่ือ

ก่อสร้างโรงงานและดาํเนินการผลิตสารฟีนอลปริมาณ 200,000 ตนัต่อปี 

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

ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการวางระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติทาง

ตอนใตข้องประเทศเวียดนาม เพ่ือรองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมทางตอนใต้

ของประเทศเวียดนามท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น 

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  ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการติดตั้งระบบทาํความเยน็

และผลิตไฟฟ้าดว้ยก๊าซธรรมชาติ  (Gas District Cooling and Cogeneration) ในอาคารศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์ 

พาร์ค  รังสิต 

กรกฎาคม  : เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมติัให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตาม

หลกัเกณฑกิ์จการท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 

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

ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ บนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ สาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนร่วมสงขลา พระนครใต ้ พระนครเหนือ และบางปะกง ของ กฟผ. ในช่วงปี 2550 – 2553 กาํลงัการผลิต

รวม 2,800 เมกะวตัต ์ โดยมีปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ เฉล่ีย 400 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และ

บนัทึกขอ้ตกลงใชก๊้าซธรรมชาติร่วมกบันํ้ามนัเตาสาํหรับโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนบางปะกงและพระนครใต ้

โดยมีปริมาณซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าเฉล่ียรวม 215 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นระยะเวลา 10 ปี เร่ิมตั้งแตปี่ 

2549  

 : เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการ ปตท.มีมติให้ ปตท.เขา้ร่วมทุนกบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั ในสัดส่วน 50:50 เพ่ือดาํเนินโครงการอีเทนแครกเกอร์ และ

โรงผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 410,000 และ 300,000 ตนัต่อ

ปี ตามลาํดบั โดยมีเงินลงทุนโครงการประมาณ 444 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชย์

ประมาณไตรมาสท่ี 1 ปี 2551 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2548  
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 21 

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

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) ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50:50 

เพ่ือเป็นการพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในขั้นปลาย 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) ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50:50 เพ่ือร่วมทุนจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

เพ่ือดาํเนินโครงการเอทิลีนแครกเกอร์ (Ethylene Cracker) ขนาด 410,000 ตนั/ปี และโรงงานผลิตเมด็พลาสติก

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

 :  ครม. เห็นชอบให้ ปตท. ปรับโครงสร้างหน้ีบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั โดยใหเ้ชลลข์ายหุน้ทั้งหมดให ้

ปตท. เขา้ถือสิทธิแทนพร้อมปลดภาระผกูพนัของเชลลต์ามท่ีกาํหนดในสัญญาจดัสร้างและประกอบกิจการ

โรงกลัน่ปิโตรเลียม 

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

ไทยลูบ้เบส จาํกดั (TLB) เพ่ือการควบรวมกิจการกบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) (TOP) ทาํให้ TOP เป็น 

ผูถื้อหุ้นร้อยละ 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  

รวมกาํลงัการผลิตทั้งส้ิน 1,468 เมกะวตัต ์ ในช่วงปี 2550-2575 โดยมีความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ เฉล่ีย

ประมาณ 125 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตตอ่วนั ในปี 2550 และ เพ่ิมเป็น 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตั้งแต่ ปี 2551 เป็น

ตน้ไป 

 :  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 ปตท. ลงนามโอนหุ้นในการปรับโครงสร้างหน้ีบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (RRC) โดยการเขา้ซ้ือหุ้นและรับโอนหุ้น RRC จากบริษทั Shell จาํนวนร้อยละ 64 ซ่ึงส่งผลให้ ปตท.

เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน RRC ซ่ึงมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั  

ธนัวาคม :  เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนแผนแม่บท

ระบบท่อส่งก๊าซฯ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) ของ ปตท. เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการลงทนุก่อสร้างระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํนวน 11 โครงการ ในวงเงินลงทุนรวม 157,102 ลา้นบาท โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 
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ระยะ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลกัการการจดัหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยมอบหมายให้ ปตท. จดัทาํแผนการ

นาํเขา้ 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 

พร้อมกบัขอ้ตกลงในการจดัหาก๊าซธรรมชาติ เพ่ิมขึ้นในระยะยาวในราคาท่ีลดลง 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 ท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุน

กบัโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงัน้ี 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล จากแหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย ์

-   โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

-   โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ วงันอ้ย-แก่งคอย 

โดยโครงการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามหลกัเกณฑกิ์จการท่ีให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ  

 : การก่อสร้างโครงการขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนเพ่ิมขึ้น 315,000 ตนัต่อปีของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) แลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิต 

ปี 2548 

มกราคม : เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2548 ปตท. กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ และธนาคารออมสิน ไดล้งนามในบนัทึก

ความเขา้ใจในการเขา้ร่วมทุนกบักระทรวงการคลงัในฐานะผูมี้สิทธ์ขาดในการจดัหาผูร่้วมลงทุนตามแผน

ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) เพ่ือท่ี ปตท. จะสามารถเขา้

ตรวจสอบสถานะและมูลค่าของ TPI และบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งละเอียดครบถว้น โดยในเบ้ืองตน้คาดว่า

กระทรวงการคลงัจะจดัสรรหุ้นให้ ปตท. ร้อยละ 30 ทั้งน้ี การเขา้ร่วมลงทุนใน TPI จะทาํให้ ปตท.สามารถใช้

ธุรกิจของ TPI ในปัจจบุนัเป็นฐานในการขยายการลงทนุของ ปตท. ไปสู่ธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร (Fully 

Integrated) และจะมุ่งเนน้การใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพของธุรกิจท่ีเก้ือกูลกนั  

 : เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2548 ปตท. ไดร่้วมลงนามสัญญาซ้ือขายเอทิลีนกบับริษทั Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. 

และบริษทั Marubeni Corp. (Thailand) Ltd. เพ่ือการส่งออก ระยะเวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคา – 31 

ธนัวาคม 2548 โดยมีปริมาณรวมประมาณ 100,000 – 120,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวจะช่วยให้กลุ่ม

ธุรกิจในเครือ ปตท.สามารถขยายปริมาณการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสู่ตลาดต่างประเทศให้ไดม้ากขึ้น และเป็น

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

กุมภาพนัธ์ : เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.

สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ไดข้ายหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40 ท่ีถือในบริษทั New 

Links Energy Resources Limited (New Links) ให้กบับริษทั Encore Int’l Limited (Encore) ไดรั้บค่าหุ้นและ

ค่าเงินชดเชยรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 236.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 9,102 ลา้นบาท ท่ีอตัรา

แลกเปล่ียน 38.33 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยมูลค่าท่ีซ้ือมาในปี 2544 ท่ี 226.37 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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(เทียบเท่าประมาณ 9,898 ลา้นบาท ท่ีอตัราแลกเปล่ียน 43.73 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) โดยผลประกอบการท่ี

ผา่นมา PTTEPO ไดรั้บเงินปันผลทั้งส้ิน 33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเทา่ 1,419 ลา้นบาท) การขายหุ้นคร้ังน้ี 

เป็นการดาํเนินตามนโยบายของ ปตท. ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ. เนน้การลงทุนโดยตรงในแหล่งปิโตรเลียมแทน

การลงทุนผา่นบริษทั โฮลดิ้ง 

เมษายน : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นร่วมกบับริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) (NPC) และบริษทับางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) จดัตั้งบริษทั พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง จาํกดั (PTTPM) ทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. NPC และ BPE ท่ี

ร้อยละ 50:25:25 ตามลาํดบั เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ 

ของกลุ่มบริษทัในเครือ ปตท. ทาํให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการจดัหา/จดัซ้ือวตัถุดิบและบริการ รวมทั้ง

เพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการการตลาดการจดัจาํหน่ายและการบริหารตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือสร้าง

ความแขง็แกร่งทางการตลาดให้กบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ 

 : เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2548 PTTEP Middle East Co., Ltd. (PTTEP ME) บริษทัยอ่ยของ PTTEPO ไดล้งนาม

ในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) จากแหล่งก๊าซธรรมชาติชามส์ (Shams) ของโครงการ

โอมาน 44 กบัรัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติท่ีอตัราการผลิต 50 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัรา 3,000 บาร์เรลต่อวนั ทั้งน้ี ถือว่าเป็นผลสาํเร็จอีกขั้นหน่ึงของ 

ปตท.สผ. ท่ีสามารถขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ประเทศในตะวนัออกกลางไดเ้ป็นคร้ังแรก 

 : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบให ้ปตท.เขา้ลงทุนในบริษทัอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีกลัไทย หรือ TPI ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ TPI (ซ่ึงจะปรับลดลงเหลือร้อยละ 

30 ภายหลงัจาก TPI ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังาน TPI และบริษทัยอ่ย) คดิเป็นเงินประมาณ 

20,270 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม การซ้ือขายหุ้น ตลอดจนราคาซ้ือขายสุดทา้ยของหุ้น TPI ยงัขึ้นอยูก่บัผลการ

ตรวจสอบสถานะ TPI และบริษทัยอ่ยในรายละเอียดเพ่ิมเติม เง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้น ความสาํเร็จของ

การออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการของ TPI รวมถึงการเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารจดัการธุรกิจของ TPI  

 : เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบใหบ้ริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั (PTTPE) ซ่ึง 

ปตท.และบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ร่วมทนุจดัตั้งในสัดส่วน 50:50 ขยายกาํลงัการผลิต Ethane 

Cracker จาก 410,000 ตนัต่อปี เป็น 1,000,000 ตนัต่อปี คงขนาดกาํลงัการผลิตของโรงผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอ

ทิลีนความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ท่ี 300,000 ตนัต่อปี และก่อสร้างโรงงาน LLDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 

400,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี โครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 944 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีอตัรา

หน้ีสินต่อทุน 1:1 คดิเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท.ประมาณ 236 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยป์ระมาณไตรมาส 1 ปี 2552   

 : เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2548 PTTEP Iran Co., Ltd. (PTTEP IR) บริษทัยอ่ยของ PTTEP ME ไดล้งนามสัญญา

เพ่ือการสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม (Exploration and Development Contract) กบั National Iranian Oil 

Company (NIOC) ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน โดยไดรั้บสิทธิในการ

สาํรวจและพฒันาเป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งเป็นผูด้าํเนินการและถือสัดส่วนทั้งหมดในโครงการสาํรวจและ

พฒันาปิโตรเลียมแปลงซาเวห์ (Saveh) ซ่ึงเป็นแปลงสาํรวจบนบก มีพ้ืนท่ีประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 

การลงทุนคร้ังน้ี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของ ปตท.ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทุนใน

ภูมิภาคตะวนัออกกลาง 
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พฤษภาคม : เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2548 ปตท.ไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ ซ่ึงส่งผลให ้

ปตท.มีทนุจดทะเบียนทั้งส้ินจาํนวน 27,972,457,250 บาท แบ่งออกเป็น 2,797,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท และในวนัเดียวกนั ปตท.ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุบริษทัอีกจาํนวน 400,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจาํนวน 27,972,457,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 28,372,457,250 บาท แบ่งออกเป็น

จาํนวน 2,837,245,725 หุ้น โดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี ปตท.จะออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูบ้ริหาร พนกังานปตท. และ พนกังาน บริษทัในเครือ ปตท. ท่ีมาปฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. 

ทั้งน้ี การดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ ปตท.ประจาํปี 2548 

มิถุนายน : เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2548 ปตท. ร่วมกบักองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ธนาคารออมสิน กองทุน

รวมวายภุกัษห์น่ึง (วายภุกัษ)์ และสถาบนัอ่ืนๆ ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทัปิโตรเคมีกลั

ไทย จาํกดั (มหาชน) (TPI) และธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ในการเขา้ร่วมลงทุนและซ้ือหุ้น TPI ท่ีราคา 

3.30 บาทต่อหุ้น จาํนวน 17,550 ลา้นหุ้น เทียบเท่าร้อยละ 90 ของหุ้นทั้งหมดท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้

ของ TPI ภายหลงัการซ้ือขายหุ้นแลว้เสร็จ ทั้งน้ี ภายใตสั้ญญาดงักล่าว ปตท.ตกลงท่ีจะเขา้ร่วมถือหุน้ TPI ร้อย

ละ 31.5 ของหุน้ทั้งหมดดงักล่าว นอกจากน้ี กบข. ธนาคารออมสิน และวายภุกัษ ์ไดเ้ขา้ร่วมลงนามในสัญญา

ระหว่างผูถื้อหุน้กบั ปตท.เพ่ือสนบัสนุนให้ ปตท.เขา้บริหารจดัการกลุ่ม TPI ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 : เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2548 ปตท.และ Caltex Trading and Transport Corporation (CTTC) ไดร่้วมลงนาม

บนัทึกความเขา้ใจร่วมสาํหรับการควบรวมบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (RRC) และบริษทั สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั (SPRC) ซ่ึง ปตท.ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ 36 ตามลาํดบั ในขณะท่ี 

CTTC ถือหุ้นใน SPRC ร้อยละ 64 โดยโครงสร้างของการควบรวมกิจการจะอยูใ่นรูปแบบของการแลกหุ้น 

โดยมี RRC เป็นบริษทัหลกั ทั้งน้ี ภายหลงัการแลกหุ้นแลว้เสร็จ ปตท.และ Chevron (ถือหุ้นผา่น CTTC) จะถือ

หุ้นในบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวมในสัดส่วนร้อยละ 62 และ 38 ตามลาํดบั และสนบัสนุนใหน้าํหุ้นของ

บริษทัท่ีควบรวมเสนอขายต่อประชาชนและนกัลงทุนทัว่ไป (IPO) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย คาดว่าจะดาํเนินการทาํ IPO แลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2548 ทั้งน้ี ปตท.มีแผนจะลด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวม โดยการเสนอขายหุ้นท่ี ปตท. ถือบางส่วน เพ่ือทาํให้

สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.และ CTTC อยูใ่นระดบัเท่ากนัท่ีประมาณร้อยละ 35 ซ่ึงจะทาํให้ ปตท และ 

Chevron มีความเท่าเทียมกนัในการบริหารบริษทัท่ีเกิดจากการควบรวม 

 : เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วม ไทย – 

มาเลเซีย (Malaysia/ Thailand Joint Development Area :JDA)  แปลง B17, C-19 และ แปลง B17- 01 กบั

บริษทักลุ่มผูข้ายซ่ึงประกอบดว้ย Malaysia - Thailand Joint Authority (MTJA), PC JDA Limited (PCJDA) 

ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) และ บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) โดย ปตท. จะเร่ิมรับก๊าซฯ 

ในช่วงกลางปี 2551 ในปริมาณเร่ิมตน้เท่ากบั 270 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เป็นเวลา 10 ปีแรก และ 250 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในช่วง 6 ปีถดัไป อยา่งไรก็ตามปริมาณซ้ือขายก๊าซฯ จะสามารถปรับเพ่ิมขึ้นไดถึ้ง 470 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ในช่วงปี 2553 - 2555 ในกรณีท่ีมีปริมาณสาํรองก๊าซฯ รองรับ สาํหรับระดบัราคาก๊าซฯ 

จะอยูใ่กลเ้คียงกบัระดบัราคาเฉล่ียของก๊าซฯ ในอ่าวไทย 
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 : เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 PTTEPO ไดล้งนามสัญญาซ้ือหุ้น (Stock Purchase Agreement) ในสัดส่วนการ

ร่วมทุนร้อยละ 59.94 กบับริษทั โปโก โอเวอร์ซีส์ โพรดกัชัน่ บีวี (Pogo Overseas Production B.V.) และ

บริษทั โปโก โพรดิวซ่ิง (Pogo Producing Company) เพ่ือจะเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของกลุ่มบริษทัโปโกใน

ประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้ทั้งหมดในบริษทั ไทยโป จาํกดั และหุ้นร้อยละ 46.34 ในบริษทั บี 8/32 

พาร์ทเนอร์ จาํกดั ซ่ึงตามขอ้ตกลง กลุ่มผูซ้ื้อจะขายหุ้นร้อยละ 10 ของสินทรัพยข์องกลุ่มโปโกท่ีไดม้าให้กบั

บริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั เพ่ือแลกเปล่ียนกบัการท่ีบริษทั พลงัโสภณสอง จาํกดั ไดส้ละสิทธิท่ีจะเขา้ซ้ือหุ้น

ก่อนบุคคลภายนอก (First Right of Refusal) ทาํใหใ้นท่ีสุดแลว้สัดส่วนการร่วมทุนของ PTTEPO ในโครงการ 

B 8/32 & 9A จะเป็นร้อยละ 25.0 โดยสัมปทานปิโตรเลียมแปลง B8/32 อยูใ่นอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ประมาณ 2,460 ตารางกิโลเมตร ปัจจบุนัผลิตปิโตรเลียมประมาณวนัละ 98,800 บาร์เรลเทียบเทา่นํ้ามนัดิบ 

ส่วนสัมปทานปิโตรเลียมแปลง 9A อยูใ่นอ่าวไทย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร ดงันั้น การเขา้

ซ้ือหุ้นคร้ังน้ี จะทาํให้ ปตท.สผ.เกิดรายไดจ้ากการขายปิโตรเลียมทนัที และจะทาํให้ปริมาณสาํรองปิโตรเลียม

พิสูจน์แลว้ (Proved reserves) เพ่ิมขึ้นประมาณ 52 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ ทั้งน้ี การเขา้ซ้ือหุน้คร้ังน้ี จะ

บรรลุผลสาํเร็จหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมติัให้การสนบัสนุนการดาํเนินการควบบริษทั ปิโตร

เคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) โดย ปตท. มีนโยบาย

ท่ีจะปรับโครงสร้างการถือหุน้ในธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจของบริษทัใน

เครือ และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสนบัสนุนให้เกิดความ

ร่วมมือในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ระหว่าง NPC และ TOC 

กรกฎาคม : เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ปตท. ในฐานะผูซ้ื้อไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 

4 และสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเพ่ิม สาํหรับโครงการบงกช กบักลุ่มผูร่้วมทุนในฐานะผูข้าย ประกอบดว้ย 

บริษทั ปตท. สาํรวจและ ผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทั โททาล อีแอนดพี์ ไทยแลนด ์และบริษทั บีจี 

เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี จาํกดั เพ่ือขยายพ้ืนท่ีพฒันาภายใตสั้ญญาซ้ือขายเดิมใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีปัจจบุนัของ

โครงการบงกชทั้งหมด นอกจากน้ี ปตทไดต้กลงรับก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 61 พนัลา้น

ลูกบาศกฟุ์ต และ ผูข้ายจะชาํระเงินล่วงหนา้ให้ ปตท. จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ณ วนัลงนามทาํสัญญา 

 : เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2548 มูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส (Moody’s) ไดป้ระกาศปรับอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

บริษทั (Credit Rating) เพ่ิมขึ้นให้กบั ปตท. สาํหรับการออกตราสารสกุลเงินในประเทศจากระดบั A3/STA 

เป็น A2/STA และสาํหรับการออกหุ้นกูส้กุลเงินต่างประเทศจากระดบั Baa1/STA เป็น A2/STA  

 : เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548 PTTEPO ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ใน

แปลงเมรางิน-1 (Merangin I Production Sharing Contract) กบับริษทั PT Medco E&P Merangin โดยมี

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 39 ทั้งน้ี แปลงเมรางิน-1 มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร อยูบ่นบก ทางใต้

ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมินเบ้ืองตน้ คาดว่าแปลงเมรางิน-1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ

เป็นนํ้ามนัดิบ 

 : เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ปตท. ไดด้าํเนินการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) 

ทั้งหมดท่ีบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) ถืออยูจ่าํนวน 8,483,000 หุน้ คดิเป็นจาํนวนประมาณร้อย

ละ 1.03ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ในราคาหุน้ละ 58 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 492,014,000 บาท 

ภายหลงัการซ้ือหุ้นดงักล่าว ทาํให้ปตท. ถือหุ้น TOC ทั้งส้ิน ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 
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 : เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม จงัหวดัอุดรธานี

กบักลุ่มบริษทัผูข้ายซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั Amerada Hess (Thailand) Limited, บริษทั APICO LLC, บริษทั 

Exxon Mobil Exploration and Production Limited, บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทั ปตท.สผ. สยาม จาํกดั โดยปตท.จะเร่ิมรับก๊าซฯ ในช่วงปลายปี 2549 ในปริมาณเร่ิมตน้ท่ี 80 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และเพ่ิมขี้นเป็น 108 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยจะนาํก๊าซฯ ไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงท่ีโรงไฟฟ้า

นํ้าพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 : เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548 บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) ไดล้งนามในสัญญา

แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) โครงการสาํรวจปิโตรเลียม แปลง M11 ประเทศสหภาพพม่า 

โดยมี ปตท.สผ.อ. เป็นผูด้าํเนินการ และถือสัดส่วนทั้งหมด ทั้งน้ี แปลง M11 ตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ มีพ้ืนท่ี

ประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขา้ร่วมทุนดงักล่าว สอดคลอ้งกบันโยบายของ ปตท.ท่ีตอ้งการให ้

ปตท.สผ.ขยายฐานการลงทนุในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนปริมาณสาํรองปิโตรเลียม และรองรับความตอ้งการ

พลงังานของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

สิงหาคม : เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ไดมี้มติ

อนุมติัการควบบริษทัระหว่าง TOC กบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และอนุมติัการลดทุนจด

ทะเบียนของ TOC จาก 8,211,500,000 บาท เป็น 8,211,410,000 บาท โดยตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจาํหน่ายทั้งหมด

จาํนวน 9,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึงจะทาํให้ทนุจดทะเบียนของบริษทัลดลงเทา่กบัทุนชาํระ

แลว้  

 : เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) ได้

มีมติอนุมติัการควบบริษทัระหว่าง NPC กบับริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) 

 : เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดรั้บอนุมติัจากรัฐบาลกมัพูชา ให้เขา้ร่วมในสัญญาแบ่งปันผลผลิต 

(Production Sharing Contract) ในโครงการกมัพูชา B นอกชายฝ่ังประเทศกมัพูชา โดย ปตท.สผ.อ. จะเป็น

ผูด้าํเนินการและถือสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 30 ทั้งน้ี โครงการกมัพูชา B มีพ้ืนท่ีประมาณ 6,551 ตารางกิโลเมตร 

และติดกบัพ้ืนท่ีคาดเก่ียวไทย-กมัพูชา ทางดา้นทิศตะวนัออก จากการประเมินดา้นธรณีวิทยาเบ้ืองตน้ คาดว่า

แปลง B เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบ 

 : เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.เขา้ลงทุนในบริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจาก) จาํนวนประมาณ 100-120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือใชล้งทนุในโครงการ

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์(Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของบางจาก โดย ปตท.

ตกลงท่ีจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีราคา 14-16 บาทต่อหุ้น ซ่ึงราคาจองซ้ือสุดทา้ยจะปรับตามผลของการ

ตรวจสอบสถานะสุดทา้ย อน่ึง ภายหลงัจากการเขา้ลงทุนในบางจากดงักล่าว ปตท. จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน

บางจาก (รวมหุ้นท่ีถือผา่นบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด

ท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 

 :    เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัดาํเนินโครงการโรงแยก

ก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 ขนาด 700-800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั โดยใชเ้งินลงทุน 24,045 ลา้นบาท เพ่ือผลิตอีเทนเป็น

วตัถุดิบใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของโครงการ Ethane Cracker ของบริษทั พีทีที โพลิเอทิลีน จาํกดั 
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(PTTPE) โดยสามารถผลิตอีเทนได ้ 630,000-737,000 ตนั/ปี โพรเพนและ LPG 900,000-1,030,000 ตนั/ปี 

NGL 160,000-180,000 ตนั/ปี คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 1/2552 

 : เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2548 ปตท.  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์ จาํกดั 

(ธพส.) ร่วมลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการผลิตและจาํหน่ายนํ้าเยน็ดว้ยระบบพลงังานร่วม ความร้อน และ

ไฟฟ้า (Combined Heat and Power : CHP) สาํหรับโครงการศนูยร์าชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจง้วฒันะ 

โดยใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 750 ลา้นบาท มีอายสัุญญา 30 ปี 

 : เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2548 ปตท.ร่วมลงนามกบัองคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษทั ขนส่ง 

จาํกดั (บขส.) ในบนัทึกความเขา้ใจร่วมเพ่ือดาํเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์และดดัแปลงใช ้NGV ทั้งในรูปแบบ

ของการติดตั้งอุปกรณ์ใชก๊้าซ NGV เพ่ิมเติมให้เป็นระบบเช้ือเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel : DDF) และ การ

ดดัแปลงเคร่ืองยนตดี์เซลเดิมให้เป็นระบบเช้ือเพลิง NGV อยา่งเดียว (Dedicated NGV)   ในรถโดยสารประจาํ

ทาง ขสมก. รวมทั้งส้ิน 1,000 คนั และในรถโดยสารประจาํทาง บขส. จาํนวน 30 คนั  

กนัยายน : ในวนัท่ี 12 กนัยายน 2548 ปตท.ไดแ้จง้ไปยงั Caltex Trading and Transportation Corporation (CTTC) ขอ

ยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจร่วมสาํหรับการควบรวมบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) และ 

กบั บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียมจาํกดั (มหาชน) (SPRC) เน่ืองจากไม่สามารถหาขอ้ยติุร่วมกนัในสาระสาํคญับาง

ประการในการทาํสัญญาควบรวมกิจการไดต้ามเป้าหมายและกาํหนดเวลาท่ีวางไว ้อยา่งไรก็ดี การร่วม

ปฏิบติัการกลัน่ระหว่าง RRC และ SPRC ยงัคงถือปฏิบติัต่อไปตามสัญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั โดย ปตท. ยงัคง

ถือหุน้ RRC และ SPRC ร้อยละ 100 และ ร้อยละ 36 ตามลาํดบั 

 : เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2548 ปตท. กระทรวงพลงังาน และ ปตท.สผ. ร่วมลงนามในกรอบความร่วมมือ

ดาํเนินการทดลองร่วม 3 ฝ่าย เพ่ือนาํก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตปิโตรเลียม ณ ฐานผลิตหนอง

ตูม-เอ จงัหวดัสุโขทยั ในโครงการเอส 1  ซ่ึง ปตท.สผ.เป็นผูด้าํเนินการอยู ่ไปใชป้ระโยชน์โดยการแปรสภาพ

ให้อยูใ่นรูปของ LNG เพ่ือแปรสภาพให้เป็น CNG สาํหรับจาํหน่ายให้ผูบ้ริโภคใชท้ดแทนนํ้ามนัเช้ือเพลิงใน

ภาคขนส่งต่อไป  โดยโครงการทดลองมีมูลค่าประมาณ 130 ลา้นบาท 

ตุลาคม : ในวนัท่ี 4 ตุลาคม 2548 ไดมี้พิธีเปิดตวับริษทั พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั (PTTPM) อยา่งเป็นทางการ ณ 

สาํนกังานของบริษทั ชั้น 11 อาคารสาํนกังานพระโขนง ทั้งน้ี เป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท.  บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และ บริษทับางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) (BPE) โดยมีทุนจด

ทะเบียน 40 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง ปตท. NPC และ BPE ท่ีร้อยละ 50:25:25 ตามลาํดบั  

 : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (มหาชน) (Thappline) คร้ังท่ี 1/2548 และ 

2/2548 ไดมี้มติพิเศษให้ Thappline ทาํการเพ่ิมทุน จาก 4,177.5 ลา้นบาท เป็น 8,479 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

บุริมสิทธิจาํนวน 43.015 ลา้นหุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือให้บริษทันาํเงินจากเพิ่มทุนดงักล่าวไปชาํระ

ค่าบริการรับล่วงหนา้ (Tariff Prepayment - TPP) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ียินยอมเพ่ิมทุน ทั้งน้ี TPP ดงักล่าวเป็นเงิน

สนบัสนุนท่ีผูถื้อหุ้นไดใ้หแ้ก่ Thappline ในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่อง ตามสัญญาการใชบ้ริการขนส่งนํ้ามนั

ทางท่อ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ยอดหน้ีดงักล่าวรวมดอกเบ้ียมีจาํนวนประมาณ 4,301 ลา้นบาท เป็น

ส่วนของ ปตท. 1,294 ลา้นบาท ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548 จึงปตท.ไดช้าํระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนให้กบั 

Thappline จาํนวน 12,938,998 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ Thappline ไดน้าํเงินดงักล่าวมาชาํระคืนค่า TPP 
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ให้แก่ ปตท.ในวนัเดียวกนั อน่ึง ภายหลงัการเพ่ิมทุนดงักล่าว สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน Thappline ได้

เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 32.74 เป็นร้อยละ 31.4 

 : เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2548 ปตท. และบริษทั รังสิต พลาซ่า จาํกดั (ฟิวเจอร์พาร์ค) ไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงการ

ร่วมพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (Gas District Cooling and Cogeneration, GDC & Cogen) สาํหรับ

ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  โดยโครงการมีกาํลงัผลิตความเยน็ 2,150 ตนั และกาํลงัผลิตไฟฟ้า 4.9 เมกกะ

วตัต ์ใชเ้งินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 182 ลา้นบาท 

 : เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมติัให้ ปตท.ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั (TP) จาก ปตท.สผ.อ.บริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(ปตท.สผ.) ซ่ึงถือหุ้นอยูท่ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 คดิเป็นจาํนวน 73,060,000 หุ้น มูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 

ลา้นบาท และในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ ปตท.สผ.ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท.สผ.อ.

ขายหุ้น TP ดงักล่าวของ ปตท. 

 :  เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.สนบัสนุนให้บริษทัโรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) ดาํเนินการกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในไตรมาสแรก 

หรือตน้ไตรมาสท่ีสองของปี 2549 รวมถึงการออกหุ้นใหม่เพ่ือระดมทุน พร้อมกบัการเสนอขายหุน้เป็นคร้ัง

แรกให้แก่ประชาชนและพนกังานของบริษทั โดย ปตท.จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน RRC ลงจากร้อยละ 100 

เหลือไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 45 

พฤศจิกายน : เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีมติอนุมติัการชาํระเงินลงทุนใน TPI หลงัจากไดรั้บ 

รายงานผลการตรวจสอบสถานะของ TPI ในขั้นสุดทา้ย ซ่ึง ปตท.และกลุ่มผูร่้วมลงทุนหลกัไดด้าํเนินการ

ร่วมกนัเสร็จส้ินเรียบร้อย กอปรกบัคาํส่ังของศาลลม้ละลายกลางเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเห็นชอบให้

ผูบ้ริหารแผน TPI แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเพ่ือให้ผูบ้ริหารแผนสามารถเรียกและจดัให้มีการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้น TPI หลงัจาก TPI ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ เพ่ือให้ ปตท. และกลุ่มผูร่้วมลงทุนหลกัสามารถเสนอ

ตวัแทนเป็นกรรมการเสียงขา้งมากของ TPI ต่อไป  

ธนัวาคม : เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2548 บริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 

(มหาชน) (TOC) ไดร่้วมกนัจดัประชุมผูถื้อหุ้นร่วมระหว่างผูถื้อหุน้ของทั้งสองบริษทัเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

เก่ียวกบับริษทัใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษทั ระหว่าง NPC และ TOC โดยท่ีประชุมฯ อนุมติัให้ใชช่ื้อบริษทั

ใหม่ว่า บริษทั ปตท.เคมีคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั้งส้ิน

จาํนวน 11,311,410,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 1,131,141,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ ไดอ้นุมติัการจดัสรรหุ้นของ PTTCH ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ NPC และ TOC ท่ีมีช่ือปรากฏ

ในสมุดทะเบียนของผูถื้อหุน้ของแต่ละบริษทั ณ วนัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นร่วมโดยจดัสรรหุน้ให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

อตัราส่วน หุ้น NPC 1 หุ้นต่อหุ้น PTTCH 1.569785330 หุน้ และหุน้ TOC 1 หุ้นต่อหุ้น PTTCH 0.784892665 

หุ้น 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 NPC และ TOC ไดย่ื้นขอจดทะเบียนการควบ NPC`และ TOC  และนายทะเบียน

หุ้นส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทัเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัท่ีเกิดจากการควบบริษทัคือ PTTCH 

จะรับไปซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบทั้งหมดของ NPC และ TOC โดยมีผลตาม

กฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 เป็นตน้ไป และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหลกัทรัพย ์



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี 2548  
 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 29 

PTTCH เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 และเร่ิมทาํการซ้ือขายบน

กระดานหลกัตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 ปตท. และบริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)  (BCP) ลงนามความร่วมมือ

ขยายสถานีบริการก๊าซ NGV อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีใชก๊้าซ NGV เป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ 

บรรเทาผลกระทบในภาวะวิกฤตราคานํ้ามนั  โดย ปตท.จะเป็นผูล้งทนุก่อสร้างสถานีบริการ NGV  ในสถานี

บริการนํ้ามนับางจาก และ BCP จะให้การสนบัสนุนสถานท่ีท่ีจะเป็นจุดบริการก๊าซ NGV และรับก๊าซ NGV 

จาก ปตท.เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีสถานีบริการนํ้ามนับางจาก  ขณะน้ี ปตท.และ BCP จึงไดเ้ร่ิมการก่อสร้าง

สถานีบริการก๊าซ NGV ในสถานีบริการนํ้ามนัของบางจากแลว้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ สถานีบริการนํ้ามนับางจาก สาขา

ก่ิงแกว้  สาขานวลจนัทร์ และสาขาราษฎร์บูรณะ  โดยการก่อสร้างจะแลว้เสร็จและพร้อมใหบ้ริการก๊าซ NGV 

ไดใ้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 น้ีเป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2548 ปตท.และผูร่้วมลงทุนทุกราย ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ธนาคาร

ออมสิน กองทุนรวมวายภุกัษห์น่ึง ผูซ้ื้อเพ่ือกระจายหุน้ให้แก่นกัลงทุนรายยอ่ย และผูซ้ื้อเพ่ือกระจายหุ้นให้แก่

เจา้หน้ี ไดช้าํระเงินลงทุนใน TPI เรียบร้อยแลว้ โดยเป็นเงินลงทุนส่วนของ ปตท.จาํนวน 20,270.25 ลา้นบาท 

คาํนวณจากหุ้นสามญัของ TPI จาํนวน 6,142.5 ลา้นหุน้ ในราคา 3.30 บาทต่อหุน้ 

 : เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2548  บริษทัผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  (DCAP) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทนุของ ปตท. โดย 

ปตท.ลงทุนร้อยละ 35   บริษทัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จาํกดั (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 35 และการไฟฟ้านครหลวง 

ลงทุนร้อยละ 30 ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายไฟฟ้าจาํนวน 50 เมกกะวตัต ์และนํ้าเยน็ 12,500 ตนัความเยน็  ซ่ึงมี

อายสัุญญา 25 ปี มูลค่าซ้ือ/ขายรวมประมาณ 25,000 ลา้นบาท กบั บริษทัท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ 

จาํกดั (บทม.) เพ่ือใชท้าํระบบปรับอากาศภายในอาคารผูโ้ดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ  นอกจากน้ี บริษทั 

DCAP ไดล้งนามสัญญาซ้ือ/ขายนํ้าเยน็และไอนํ้ากบั บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือใชป้ระโยชน์ใน

อาคารครัวการบินไทย (TG Catering) โดยมีปริมาณความตอ้งการนํ้าเยน็ท่ี 6,600 ตนัความเยน็ และความ

ตอ้งการไอนํ้าท่ี 8.6 ตนัต่อชัว่โมง 

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

ปตท.เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร (Integrated Gas Company) โดยดาํเนินธุรกิจการสาํรวจ

และผลิต การจดัหา การจดัจาํหน่ายและการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลัน่และปิโตรเคมีใน

ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.มีการลงทนุในบริษทัต่างๆ จาํนวนรวม 39 บริษทั ในจาํนวนน้ีมีบริษทัท่ีมีความ

เป็นไปไดห้รืออยูร่ะหว่างการขาย/ถอนตวัหรือเลิกกิจการ จาํนวน 3 บริษทั 

โครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. แบ่งออกเป็นธุรกิจหลกัและธุรกิจการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ธุรกิจหลัก 

2.2.1.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  

ปตท. และบริษทัในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นผูป้ระกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การ

สาํรวจและผลิต การจดัหาจากทั้งในและต่างประเทศ การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ และการ 
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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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ธุรกิจปิโตรเคม ี

 บมจ. ปตท. เคมิคอล จาํกดั /1        50.03% 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)/1   49.99% 

 บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน                 50.00% 

 บจ. พีทีที โพลีเอททีลีน 50.00% 

 บจ. พีทีที ฟีนอล 40.00% 

 บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตต้ิง              50.00% 

 บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย /1  31.50% 

ธุรกิจการกล่ัน 

 บมจ. ไทยออยล ์ /1                 49.54% 

 บมจ. โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง     100.00% 

 บจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง    36.00% 

 บมจ. บางจากปิโตรเลียม/1        7.60% 

 

โครงสร้างการดําเนินธุรกจิของ บมจ. ปตท. และบริษัทใน

กลุ่ม 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

ν ธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

ν ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ν ธุรกิจสาํรวจและผลิต (ดาํเนินการโดย บมจ. 

ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม) 

ธุรกิจนํ้ามัน 

การค้าสากล (Trading) 

ν นํ้ามนัดิบ/คอนเดนเสท 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ν ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

การจัดจําหน่าย (Marketing) 

ν ตลาดคา้ปลีก  

ν ตลาดพาณิชย ์

 

บจ.พีทีที แอลเอน็จี 100.00% 

บมจ. ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1  66.32% 

บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 58.00% 

บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 50.00% 

บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 50.00% 

บจ. พีทีที ยทิูลิตี้ 40.00% 

บจ. ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็             35.00% 

บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั   26.00% 

บจ. ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  20.00% 

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์ 15.00% 

 

 

    

ธุร
กจิ

ห
ลกั

 
กา

รล
งทุ

น
ใน

บ
ริษ

ัท
ต
่าง
ๆ

 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บมจ. ปตท. 

/1 เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้มูล ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

 

อ่ืนๆ 

ν บมจ. ทิพยประกนัภยั/1          13.33% 

ν บจ. เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์ 50.00% 

PTT International Trading Pte., Ltd. 100.00% 

 

บจ.ปตท.(กมัพูชา) 100.00% 

Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL) 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 35.21% 

บจ.บริการนํ้ ามนัอากาศยาน 16.67% 

บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ  /1 7.06% 

บจ.ขนส่งนํ้ามนัทางท่อ 2.76% 

บริษทัท่ีอยูร่ะหว่างขาย/ถอนตวั/เลิกกิจการ 

กลุ่ม PetroAsia จาํนวน 2 บริษทั 15.00-25.00% 

บจ.ปตท.มาร์ท 49.00% 
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2.3 โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลติภัณฑ์ 

 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละการถือหุ้น ปี 2546 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

 ปี 2548                     

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑก๊์าซ บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)  137,536.60 27.14 153,541.61 22.56 178,518.61 18.58 

 บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  20,789.36 4.10 23,884.85 3.51 29,387.75 3.06 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) /1 26,653.20 5.26 29,981.49 4.40 35,433.44 3.69 

 บจ ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - 1,652.55 0.24 2,605.46 0.27 

 หกั รายไดค้่าก๊าซ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (24,230.16) (4.78) (26,314.75) (3.87) (30,377.44) (3.16) 

 หกั  ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาํหรับปิโตรเลียม  (4,021.07) (0.79) (5,667.98) (0.83) (8,981.95) (0.93) 

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑก๊์าซ   156,727.93 30.93 177,077.77 26.02 206,585.87 21.50 

2. ผลิตภณัฑน์ํ้ามนั บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  284,120.37 56.07 383,966.40 56.41 586,330.55 61.03 

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม /1 8,473.47 1.67 17,813.27 2.62 32,921.60 3.43 

 หกั รายไดค้่านํ้ามนัดิบ ปตท.สผ.ขายให้ บมจ.ปตท.  (7,869.95) (1.55) (16,843.25) (2.47) (25,644.32) (2.67) 

 PTT Philippines,Inc. (PTTPI) 100.00 442.70 0.09 196.01 0.03 - - 

 PTT International Trading Pte.,Ltd. (PTTT) 100.00 8,639.63 1.70 6,756.74 0.99 19,196.90 2.00 

 PTT (Cambodia)Co.,Ltd. (PTTCL) 100.00 474.78 0.09 796.42 0.12 1,277.65 0.13 

 บจ. รีเทล บิซิเนส อลัไลแอนซ์ (RBA) 49.00 - - 31.59 - 196.90 0.02 

 กลุ่ม Subic Bay 100.00 - - 9,352.57 1.37 12,624.41 1.31 

 บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง (RRC) 100.00 - - 20,954.55 3.08 28,435.17 2.96 

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

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑน์ํ้ามนั   294,281.00 58.07 424,841.98 62.42 655,338.86 68.21 
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ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย ร้อยละการถือ

หุ้น 

ปี 2546 

(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2547 

(ตรวจสอบ) 

 ปี 2548                     

(ตรวจสอบ) 

  ของบริษทั ลา้นบาท  ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

3. ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี บมจ.ปตท.(กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั)  23,836.40 4.70 41,176.74 6.05 52,678.03 5.48 

 บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน (BPE) 50.00 - - 1,597.06 0.23 5,323.54 0.55 

 บ.พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ (PTTPM) 50.00 - - - - 6,941.29 0.72 

 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) 50.03  /3 - - - - 2,848.50 0.30 

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

รวมรายไดจ้ากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี   38,704.48 7.64 42,773.80 6.28 67,791.36 7.06 

รวมรายไดจ้ากการขาย   489,713.41 96.64 644,693.55 94.72 929,716.09 96.76 

4.  อ่ืนๆ         

      4.1  รายไดอ่ื้นๆ   5,344.40 1.05 8,788.84 1.29 9,434.98 0.98 

4.2 กาํไร(ขาดทุน) จาก 

อตัราแลกเปล่ียน 

   

1,334.65 

 

0.26 

 

425.67 

 

0.06 

 

0.69 

 

0.00 

รวมรายไดอ่ื้นๆ   6,679.05 1.32 9,214.51 1.35 9,435.67 0.98 

5.  ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทนุ) 

      จากเงินลงทุนฯ 

   

10,342.21 

 

2.04 

 

26,741.97 

 

3.93 

 

21,651.26 

 

2.25 

รวมรายได ้   506,734.67 100.00 680,650.03 100.00 960,803.02 100.00 

                               /1       ปตท.ถือหุ้น ปตท.สผ. ปี 2546, 2547 และ 2548 ในสัดส่วนร้อยละ 63.61  65.98 และ 66.32 ตามลาํดบั 

                  /2           ในปี 2546 TOC มีสถานะเป็น บริษทัยอ่ยของ ปตท. โดย ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 63.03  จนถงึเดือน ต.ค. 2546 จึงเปลี่ยนสถานะเป็นบริษทัร่วม 

                  /3      วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 NPC และ TOC ไดย่ื้นขอจดทะเบียนการควบบริษทัเป็นบริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) และนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทั 

                     เรียบร้อยแลว้  โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ใน PTTCH คิดเป็นร้อยละ 50.03  ส่งผลให้ PTTCH มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. 
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2.4 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ 

 เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในอนาคตของ ปตท. ส่วนใหญ่ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการ

ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ ซ่ึง

ขยายตวัตามภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงประมาณการว่าความ

ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ (2549-2553) จะมีความตอ้งการเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ดงันั้น ปตท.จึงตอ้งวาง

แผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงลงทุนในระบบเครือข่ายท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และเป็นไปตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบใน

การลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกจาํนวนรวม 11 โครงการ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้น

ท่ี 3  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้เป็นตน้   ทั้งน้ีจะทาํให้ ปตท. มีความสามารถ

ในการส่งก๊าซฯ ในทะเลและบนบกเพ่ิมขึ้นอีก 1,860 และ 2,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัตามลาํดบั โดยโครงการต่าง ๆ ตามแผน

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

 นอกจากน้ี  เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัก๊าซธรรมชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดสายผลิตภณัฑ ์  ตลอดจนเป็น

การสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีจากขั้นตน้สู่ขั้นกลางและขั้นปลาย  ปตท.จึงมีแผนการลงทนุโครงการโรงแยกก๊าซอีเทน และ

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 6 ขนาดกาํลงัผลิต 700-800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (โดยมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ 15)  เพ่ือผลิตก๊าซอีเทนสาํหรับเป็นวตัถุดิบให้กบัโครงการอีเทนแครกเกอร์ขนาด 1,000,000 ตนัต่อปี ของบริษทั พีทีที 

โพลีเอทิลีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีร่วมลงทนุระหว่าง ปตท.กบั NPC (ปัจจุบนัควบรวมกิจการกบั TOC ภายใตช่ื้อบริษทัใหม่ว่า 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTCH)  และสนบัสนุนการขยายธุรกิจปิโตรเคมีของบริษทัในกลุ่มไปยงัธุรกิจปิโตรเคมี

ขั้นปลายดว้ย นอกจากน้ี ปตท.ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับยานยนต ์(Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เน่ืองจากก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงท่ีสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

 

2.5 นโยบายการลงทุนของ ปตท. 

 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพ่ิมกาํลงัการผลิตเดิม การเขา้ซ้ือ

หุ้นหรือซ้ือกิจการนั้น ปตท. พิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดงัน้ี แนวโนม้การขยายตวัของธุรกิจ การลงทุนท่ีสามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและใหค้วามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทั โดยการลงทุนนั้นอาจจะเป็นการ

ลงทุนโดย ปตท. หรือผา่นบริษทัในเครือ ปตท.  ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและศกัยภาพของแต่ละบริษทันั้นๆ เป็นสาํคญั   

 การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. โดยรวมจะมีทั้งการลงทนุโดย ปตท.และการลงทุนโดยผา่นบริษทั

ร่วมและบริษทัในเครือ  ลกัษณะการทาํธุรกิจเป็นลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm’s Length Basis) จากโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม 

ปตท.  นอกเหนือจากนโยบายการลงทุนดงักล่าวขา้งตน้   ปตท.มีการกาํหนดทิศทางและนโยบายการดาํเนินธุรกิจโดยพยายามสร้าง

กลไกการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวเป็นแนวทางหน่ึงเพ่ือสร้างความชดัเจนและป้องกนัความ

ขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึ้น ดงัน้ี 

 1. ราคาของวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและปิโตรเคมี  มีลกัษณะเป็น Commodity และมีราคาตลาดอา้งอิงจากแหล่ง

ต่าง ๆ ลกัษณะการซ้ือขายผลิตภณัฑ ์จึงเป็นการซ้ือขายโดยอา้งอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

 2. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เป็นไปบนพ้ืนฐานของธุรกิจท่ีโปร่งใส 

โดยจดัทาํเป็นสัญญาระยะยาว ท่ีมีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะปกติธุรกิจ 
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 3. มีนโยบายการกาํกบัดูแล โดยมีการบริหารจดัการท่ีโปร่งใส ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ของแต่ละ

บริษทั มีการคานอาํนาจการบริหารจดัการ โดยผา่นคณะกรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูอ้นุมติัการลงทุน มีกรรมการอิสระ (ในกรณีเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดั) ท่ีจะดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

 4. มีการจดัโครงสร้างในการดาํเนินธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีชดัเจน เช่น การท่ี ปตท. มีทิศทางและนโยบายในการควบรวม

กิจการระหว่างบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั  

 หากกล่าวโดยรวมแลว้ ท่ีผา่นมาการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. โดยเร่ิมแรกเป็นการดาํเนินงานตาม

นโยบายรัฐ โดยท่ีขณะนั้น รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน และมุ่งเนน้ในการพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศ เพ่ือทดแทนการ

นาํเขา้ และเน่ืองจากการลงทนุดงักล่าวตอ้งใชเ้งินลงทนุจาํนวนมาก (Capital Intensive) ปตท.ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงเป็นแกน

นาํในการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ โดยจดัตั้งบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติใน

กระบวนการผลิต (Gas Base) และต่อมา ไดมี้การจดัตั้งบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ใชค้อนเดนเสทใน

กระบวนการผลิต และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ใชแ้นฟทา ในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในส่วน

ขยายกาํลงัการผลิตของ TOC ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ โดยท่ีการดาํเนินธุรกิจจะแบ่งสายลกัษณะธุรกิจตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ผลิตเป็น Gas Base และ Liquid Base และ/หรือแบง่ตามผลิตภณัฑ ์ เช่น สายโอเลฟินส์ และ สายอะโรเมติกส์ ซ่ึงสายของผลิตภณัฑ ์ 

ปิโตรเคมี สามารถผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ืองตั้งแต่ขั้นตน้นํ้าถึงปลายนํ้า ทั้งน้ี การท่ีจะใชว้ตัถุดิบชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการผลิต หรือ

การท่ีจะเลือกผลิตผลิตภณัฑต์วัใด จะตอ้งมีการกาํหนดก่อนการเร่ิมดาํเนินการก่อตั้งบริษทั ก่อสร้างโรงงาน ตลอดจนเลือก

เทคโนโลยีท่ีจะใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑน์ั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการลงทุนตอ้งใชเ้งินจาํนวนมาก  

 อยา่งไรก็ตาม ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่โดยกาํหนดให้มีการรวม

บริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนินกิจการหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั เช่น ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการปรับโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจใน

รูปแบบ Integrated Value Chain Flagship โดยแบ่งสายลกัษณะของวตัถุดิบและ Value chain เป็น Gas based และ Liquid based และ

ใหมี้การควบรวมกิจการระหว่าง NPC และ TOC เพ่ือเป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซฯ (Gas 

based value chain) โดยผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ปิโตรเคมีตน้นํ้าประเภทโอเลฟินส์  อะโรเมติกส์ และ ปิโตรเคมี

ปลายนํ้า ไดแ้ก่ High Density Polyethylene รวมทั้งโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างดาํเนินการไดแ้ก่ Mono Ethylene Glycol และผลิตภณัฑ์

ต่อเน่ือง   ส่วนกลุ่มธรุกิจปิโตรเคมีของ TPI ซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ีเช่ือมโยงกบัโรงกลัน่นํ้ามนั ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้า

ประเภทโอเลฟินส์  อะโรเมติกส์ ขั้นกลางประกอบดว้ย Styrene Monomer, Polyol และปลายนํ้า ประกอบดว้ย Expandable 

Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, Polyethylene และ polypropylene เป็นตน้  

นโยบายของ ปตท.ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการกลั่น 

โดยท่ีบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยองจาํกดั (มหาชน) (RRC) บริษทัยอ่ยท่ี ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 อยูใ่นระหว่างการย่ืนขอ

อนุญาตเสนอขายหุ้น จึงขอช้ีแจงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจการกลัน่เร่ืองการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง RRC กบัโรง

กลัน่นํ้ามนัอ่ืนในกลุ่ม ปตท. ทั้งน้ี ปตท.เห็นว่าไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างโรงกลัน่นํ้ามนัในกลุ่มของ ปตท. เน่ืองจาก 

• ปริมาณความตอ้งการนํ้ามนัสาํเร็จรูปภายในประเทศอยูใ่นสภาวะท่ีสมดุลกบักาํลงัการผลิตของโรงกลัน่นํ้ามนัใน

ประเทศโดยรวม (พิจารณารวมถึงกาํลงัการผลิตของโรงกลัน่ท่ีใชใ้นการผลิตวตัถุดิบเพ่ือขายให้แก่โรงงานปิโตรเคมี และการขาย

ส่งออกนํ้ามนัสาํเร็จรูปบางส่วน) ดงันั้น โรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศเกือบทุกแห่งจึงสามารถดาํเนินการกลัน่ไดเ้ตม็กาํลงัการผลิต  

• ในปี 2548 ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดคา้ปลีกนํ้ามนัสาํเร็จรูปในประเทศสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 34.6 หรือเท่ากบั 14,802 

ลา้นลิตรต่อปี ดงันั้น ขอ้ตกลงท่ี ปตท. จะรับซ้ือนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ทุกแห่งท่ี ปตท.ถือหุ้น รวมถึง RRC คิดเป็นปริมาณรวม
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ประมาณ 10,347 ลา้นลิตรต่อปี จึงยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการเพ่ือป้อนตลาดคา้ปลีกของ ปตท. นอกจากนั้น ตามขอ้ตกลงซ้ือขาย

นํ้ามนัสาํเร็จรูปกบัโรงกลัน่ทุกแห่งยงักาํหนดให้ใชร้าคาตลาดท่ีแข่งขนัได ้(Competitive Commercial Arm’s Length) เป็นเกณฑ์

สาํหรับการซ้ือขายดงักล่าว 

• ปตท.มีขอ้ตกลงกบัโรงกลัน่ทุกแห่งรวมถึง RRC ท่ีจะจดัหานํ้ามนัดิบท่ีใชใ้นการกลัน่ในราคาตลาด (Competitive 

Commercial Arm’s Length) ซ่ึงเป็นธุรกิจปกติของ ปตท. 

• ในกรณีท่ีความตอ้งการนํ้ามนัสาํเร็จรูปเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่ากาํลงัการกลัน่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปตท. จะพิจารณาถึงความ

พร้อมของโรงกลัน่แต่ละแห่งท่ี ปตท.ถือหุน้ ท่ีประสงคจ์ะขยายกาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้น รวมถึงโรงกลัน่ของบริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึง ปตท.ยงัคงให้ความสาํคญัในฐานะโรงกลัน่หลกัดว้ย โดยการศึกษาความพร้อมดงักล่าวจะครอบคลุมถึงปัจจยัต่างๆ 

อาทิ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีโรงกลัน่แต่ละแห่งมีอยู ่  ผลประโยชน์ร่วมท่ีโรงกลัน่จะไดรั้บเพ่ิมขึ้นเม่ือพิจารณาถึงการทาํ Synergy 

กบับริษทัอ่ืนและบริษทัในกลุ่ม ปตท. อ่ืน    ความสามารถในการจดัหาเงินทนุเพ่ือขยายงาน  รวมทั้งผลตอบแทนการลงทุนของ

โครงการ 

แนวนโยบายของ ปตท.เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่าง RRC และบริษัท อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

(ATC) 

• ปตท.ไดก้าํหนดเป็นนโยบายชดัเจนท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. พยายามสร้างให้เกิด Synergy ระหว่างกนัให้

มากท่ีสุด ดงันั้น การท่ี RRC และ ATC ตกลงร่วมมือในการดาํเนินงานตามโครงการขยายงานร่วมจึงสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 

เน่ืองจากเป็นการสร้าง Synergy ระหว่างโครงการขยายงานซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมมูลค่ารวมและยงัเป็นการลดความเส่ียงทางธุรกิจให้กบั

ทั้ง RRC และ ATC รวมทั้งการประสานงานดา้นการผลิตระหว่างหน่วยผลิตปัจจุบนัของทั้งสองบริษทั  ซ่ึงอาจจะดาํเนินการดว้ยการ

ทาํเป็นขอ้ตกลงทางการคา้หรือขอ้ตกลงรูปแบบอ่ืนๆ 

• ในกรณีท่ีการศึกษาพบว่าการท่ีจะก่อให้เกิด Synergy ระหว่าง RRC และ ATC ไดสู้งสุด อาจจาํเป็นตอ้งควบรวม

กิจการเขา้ดว้ยกนั ปตท. ก็ยงัจะตอ้งพิจารณาประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ประโยชนท์างดา้นภาษีเงินไดท่ี้อาจเปล่ียนแปลงไป   

ขอ้ผกูพนัทางธุรกิจต่าง ๆ ขอ้ตกลงตามสัญญาเงินกู ้รวมทั้งความประสงคข์องผูถื้อหุน้อ่ืนๆ ของ RRC และ ATC ในการควบรวม 

• ปตท. จึงเห็นว่าแนวทางควบรวมกิจการระหว่าง ATC และ RRC ยงัจะตอ้งทาํการศึกษาความจาํเป็นและความ

เหมาะสมในทุกดา้นซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาศึกษาโดยละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าว 

สาํหรับขอ้กงัวลเก่ียวกบัการท่ีจะมีการสร้างโรงกลัน่นํ้ามนัใหม่ (Greenfield Refinery) เพ่ิมเติมในอนาคตนั้น แมว่้าบริษทั

ท่ีประกอบธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัแต่ละแห่งจะมีแผนการขยายงานอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลา 4 – 5 ปีขา้งหนา้ แต่การขยายงานดงักล่าว

จะเป็นการขยายกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (Debottlenecking) ซ่ึงใชเ้งินลงทุนไม่สูงมาก และให้ผลตอบแทนสูง 

เน่ืองจากเป็นการใชป้ระโยชนจ์ากโครงสร้างโรงกลัน่เดิมท่ีมีอยู ่สาํหรับการสร้างโรงกลัน่ใหม่ (Greenfield Refinery) นั้น ปตท.เช่ือ

ว่าจะยงัไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ และ ปตท.ไดก้าํหนดเป็นนโยบายท่ีจะทาํการศึกษาเพ่ือปรับโครงสร้างธุรกิจการกลัน่นํ้ามนั 

ซ่ึงรวมถึงความเป็นไปไดใ้นการควบรวมบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัท่ี ปตท. เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทุกบริษทัใหเ้ป็นบริษทัเดียว 

ในทาํนองเดียวกนัการปรับโครงสร้างธุรกิจปิโตรเคมี โดยบริษทัท่ีควบรวมดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบและกาํหนดแนวทางการ

ขยายธุรกิจในระยะยาวของกลุ่มธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัทั้งหมดของ ปตท. ซ่ึงรวมถึงแนวทางการลงทุนในโรงกลัน่นํ้ามนัใหม่ดว้ย โดย 

ปตท.มีนโยบายท่ีจะปรับโครงสร้างบริษทัในธุรกิจการกลัน่ให้แลว้เสร็จก่อนท่ีจะมีการสร้างโรงกลัน่นํ้ามนัใหม่ดงักล่าว 
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 การลงทุนในบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) ของ ปตท. 

 โดยท่ี  TPI ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร  ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากนํ้ามนัดิบ (Crude oil) ในกระบวนการผลิต 

โดยรับจากโรงกลัน่นํ้ามนัของตนเองเป็นหลกั  กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของ TPI ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้า ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโร

เมติกส์  ซ่ึงจะเป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ ปิโตรเคมีขั้นกลาง และขั้นปลายของตนเองเช่นกนั จะเห็นไดว่้า ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่

ของ TPI ไม่ซํ้าซอ้นกบัผลิตภณัฑ ์ปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ส่วนทางดา้นธุรกิจการกลัน่ของ TPI ประกอบดว้ยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ตามประเภทของโรงกลัน่โดยทัว่ไป โดยมีปริมาณการผลิตนํ้ามนัเช้ือเพลิงประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณการผลิตของประเทศ และ

จาํหน่ายในประเทศเพียงร้อยละ 6 ของปริมาณการจาํหน่ายในประเทศ โดยเป็นการขายผา่นสถานีบริการของ TPI ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่

ประเทศรวม 73 สถานีบริการ หรือคดิเป็นร้อยละ 0.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานีบริการทั้งหมดในประเทศ ท่ีเหลือเป็นการขาย

โดยตรงให้กบั ลูกคา้อุตสาหกรรม ลูกคา้ขายส่ง และส่งออก ซ่ึงเป็นการทาํธุรกรรมทางการคา้เป็นปกติ และไม่ถือเป็นการแข่งขนักนั

ทางการธุรกิจ ปตท. จึงอาจใชช่้องทางการจาํหน่ายดงักล่าวท่ีมีอยู ่เสริมการทาํการตลาดของกลุ่ม ปตท. และ TPI   

 อน่ึง การเขา้ลงทนุใน TPI ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนเช่นเดียวกนั จึงไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก ปตท. จะ

ลงทุนใน TPI ร้อยละ 31.5 ของหุ้นทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูร่้วมลงทุนรายใหญ่รายอ่ืน ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

ธนาคารออมสิน กองทุนรวมวายภุกัษ ์1 และกลุ่มธนาคารเจา้หน้ีเงินกู ้จะถือหุน้ใน TPI รวมกนัร้อยละ 38.5 ซ่ึงจะเป็นกลไกหน่ึงใน

การรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย  นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะช่วยเสริมความเขม้แขง็ให้ TPI และกลุ่ม

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เน่ืองจากมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทท่ีเป็นความ

ตอ้งการของตลาด และสามารถเป็นกา้วกระโดดในการเป็นผูน้าํในธุรกิจ 
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3. การประกอบธุรกจิของแต่ละธุรกจิ 

3.1 ธุรกจิก๊าซธรรมชาต ิ

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) หน่วยธุรกิจระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการ บาํรุงรักษา และพฒันา

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  

(3) หน่วยธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงในปัจจบุนัมี

จาํนวนทั้งส้ิน 5 โรง  โดยโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ของ ปตท.ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและไดเ้ร่ิมทดสอบการผลิต

ปลายเดือนธนัวาคม 2547 และเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2548 เป็นตน้มา 

(4) หน่วยธุรกิจท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) รับผิดชอบดาํเนินการและพฒันาระบบท่อจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นท่อยอ่ยท่ีต่อเช่ือมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ไปยงั

ลูกคา้อุตสาหกรรม เพ่ือจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

ในปี 2548 ปตท. มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑก๊์าซรวม 178,518.61 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูบ้ริโภคผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัอีก 29,387.75 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 2548 ปตท. ถือหุ้นใน ปตท.สผ. สัดส่วนร้อยละ 66.32 ของทุนท่ีออกและ

เรียกชาํระแลว้ 

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

แห่งประเทศเบลเย่ียม และบริษทั ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ย เพ่ือขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน PTTNGD สัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 
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(3) บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

(TTM (M)) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามลาํดบั โดย ปตท. และ Petroliam Nasional Berhad 

(“Petronas”) บริษทันํ้ามนัแห่งประเทศมาเลเซีย ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากนั ในทั้งสองบริษทั  ทั้งน้ี TTM 

(T) จะดาํเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อท่ีไดจ้ากแหล่งพ้ืนท่ีพฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-

Thailand Joint Development Area หรือ เจดีเอ) มาใชป้ระโยชน์ในประเทศไทย และขนส่งต่อไปท่ีชายแดนไทย-

มาเลเซีย รวมทั้งใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติ และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางทอ่ไปท่ีชายแดน

ไทย-มาเลเซีย  ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) 

ทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย 

(4) บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั (DCAP) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั 

กฟผ. และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพ่ือดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ใหก้บัลูกคา้บริเวณ

สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน DCAP สัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(5) บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่ โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง ปตท. กบั บริษทั 

ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (บริษทัท่ีเกิดจากการควบบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548) และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือ

ดาํเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) จาํหน่ายให้กบัผูถื้อหุน้ รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและโรงงาน

บริเวณใกลเ้คยีง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. ถือหุน้ใน PTTUT สัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(6) บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั (RPCL) เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ให้กบั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน RPCL สัดส่วนร้อยละ 15 

ของทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(7) บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั (PTTLNG) เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นใหม่  เพ่ือดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการ/จดัการเก่ียวกบั

การปฏิบติัการและบาํรุงรักษาท่าเรือรับผลิตภณัฑ ์ LNG, คลงัสาํรอง LNG และ LNG Re-gasification Plant ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน PTTLNG สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

(8) บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) เป็นผูป้ระกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าเอกชน (IPP) 

ให้กบั กฟผ. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. ถือหุ้นใน IPT สัดส่วนร้อยละ 20 ของทนุท่ีเรียกชาํระแลว้ 

  (9) บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดั (TP) เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในโครงการผูผ้ลิต

ไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง 

(Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์และผลิตไอนํ้า 168 ตนัต่อ

ชัว่โมง คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติให้ ปตท. ซ้ือหุ้นสามญัของ TP จาก 

บริษทั ปตท.สผ.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ปตท.สผ.อ.) (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดในสัดส่วน

ร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 ลา้นบาท โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของ TP เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 

2548 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 TP มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้น สัดส่วน

ร้อยละ 26  
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แผนภาพต่อไปนีแ้สดงการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติของกลุ่ม 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  

3.1.1 การจัดหาก๊าซธรรมชาต ิ

การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. อยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยธุรกิจจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. 

เป็นผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติซ่ึงปัจจุบนัมีอยูท่ั้งส้ิน 12  ฉบบั แบ่งเป็นสัญญาซ้ือ

ก๊าซธรรมชาติในประเทศจาํนวน 10  ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติยโูนแคล 1 (แหล่งเอราวณั), สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ

ยโูนแคล 2-3/1,สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งทานตะวนั/เบญจมาศ, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนํ้าพอง, สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ A-18/2, สัญญา

 
/1 แปลงสัมปทานยูโนแคล 2 ประกอบดว้ย แหล่งกะพง ปลาทอง ปลาแดง สตูล บรรพต และยะลา 10A ส่วนแปลงสัมปทานยูโนแคล 3 ประกอบดว้ย แหล่งฟูนาน จกัรวาล โกมิน 

สุราษฎร์ ปลาหมึก ตราด และปะการัง 

/2  เมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2547 ปตท. และ เปโตรนาส ไดล้งนามใน Settlement Agreement และ Supplementary Agreement  ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงประนีประนอมแกไ้ขปัญหา Take-or-

Pay อนัสืบเน่ืองมาจากการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ของบริษทัทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั  ล่าชา้  โดยกลุ่มผูซ้ื้อซ่ึงประกอบดว้ย ปตท.และเป

โตรนาส ไม่มีภาระ Take-or-Pay และเลื่อนกาํหนดการเร่ิมซ้ือขายก๊าซฯ  จากเดิมปี 2545 มาเป็นตน้ปี 2548 โดย เปโตรนาส จะเป็นผูรั้บก๊าซฯ ในระยะท่ีหน่ึงจาํนวน 200-390 
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ซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอาทิตย ์ 2

/3,สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจาก แหล่งเจดีเอ B-17&C-19 and B-17-01/4 และสัญญาซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจากแหล่งภูฮ่อม /5 และสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างประเทศอีกจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งยาดานาและสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุนในสหภาพเมียนมาร์  ทั้งน้ี การจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณและสัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี  

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

/1 ไม่รวมการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเจดีเอ เน่ืองจากยังไม่ได้ดาํเนินการผลิต 

/2 รวมแหล่ง/แปลงสัมปทานภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติยูโนแคลและยูโนแคล2-3 

 

เง่ือนไขหลักของสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติ 

สัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท.และผูข้ายก๊าซธรรมชาติ มีอายสัุญญาประมาณ 25-30 ปี โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะ

ซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติกนั ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอ่ืนๆ แลว้แต่สัญญากาํหนดในปริมาณ 

คุณภาพ และความดนั ตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนัก่อน  ส่วน ปตท.จะ  รับก๊าซฯ ระยะท่ี 2 จาํนวน 400 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั  ซ่ึงจะเร่ิมรับก๊าซฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 และในระยะท่ี 3 ถา้ผูข้ายมี

ปริมาณก๊าซรองรับปตท.และเปโตรนาสจะรับกา๊ซเพิ่มข้ึนอีกไม่เกิน 400 ลา้นลูกบากศฟ์ุตต่อวนั 

/3 ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งอาทิตยจ์ะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปี 2550 

4/    ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งเจดีเอ B-17&C-19 and B-17-01จะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปี 2551 

5/     ปัจจุบนัยงัไม่ไดด้าํเนินการผลิต  ทั้งน้ีคาดว่าแหล่งภูฮ่อม จะเร่ิมผลิตก๊าซฯ เขา้สู่ระบบไดป้ระมาณปี 2549 

 

แหล่ง/แปลงสัมปทาน/1 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 
ล้าน ลบ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ล้าน ลบ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ล้าน ลบ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ในประเทศ       

- ยโูนแคล/2 849 32.0 872 31.5 944 31.3 

- บงกช 488 18.4 572 20.7 574 19.0 

- ไพลิน 331 12.5 342 12.4 369 12.2 

- ทานตะวนั/เบญจมาศ 249 9.4 222 8.0 242 8.0 

- นํ้าพอง 48 1.8 33 1.2 32 1.1 

รวมการจัดหาในประเทศ 1,965 74.2 2,041 73.8 2,161 71.6 

ต่างประเทศ       

- ยาดานา 411 15.5 439 15.9 431 14.3 

- เยตากุน 275 10.4 287 10.4 426 14.1 

รวมการจัดหาจาก

ต่างประเทศ 

686 25.9 726 26.2 857 28.4 

รวมการจัดหาทั้งหมด 2,651 100.0 2,767 100.0 3,019 100.0 

ราคาซ้ือก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 

(บาท/ลา้นบีทีย)ู 

127.2 129.4 145.2 
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ผูข้ายก๊าซธรรมชาติมีหนา้ท่ีจดัเตรียมความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือให้ ปตท.สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติ

สูงสุดไดถึ้งร้อยละ 110-125 ของปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Contractual Delivery Capacity หรือ “CDC”) แลว้แต่

สัญญา ในขณะท่ี ปตท.จะตอ้งรับก๊าซธรรมชาติให้ไดต้ามปริมาณซ้ือก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่ารายวนั (Daily Contracted Quantity หรือ 

DCQ) อีกทั้ง ปตท.ยงัมีสิทธิซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีเกินกว่า CDC ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาได ้ หากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ

สามารถผลิตและส่งมอบได ้

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 20-25 สาํหรับราคาของปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถดัไป หรือปีถดัไป แลว้แต่สัญญา ทั้งน้ี เม่ือ

ส้ินปีสัญญา 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 –ปี 2548 ปตท.สามารถรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน

ไดเ้กินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีตอ้งรับ (Make-up) มีผลใหเ้งินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติลดลงเป็นจาํนวนสะสมรวม 11,691.13 

ลา้นบาท ดงันั้น ยอดเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซธรรมชาติ จึงมียอดสุทธิ 24,574.67 ลา้นบาท ดงัปรากฎอยูใ่นงบดุลของ ปตท. ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

สาํหรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีกาํหนดในสัญญาซ้ือก๊าซธรรมชาติจะมีการกาํหนดราคาฐานเร่ิมตน้ (Initial Base 

Price) ซ่ึงเป็นราคาคงท่ี โดยจะมีสูตรปรับราคาซ่ึงกาํหนดสูตรราคาสูงสุดและราคาตํ่าสุด เพ่ือคุม้ครองผูซ้ื้อและผูข้ายก๊าซ

ธรรมชาติ โดยสูตรปรับราคาก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปน้ี คือ ราคานํ้ามนัเตากาํมะถนัปานกลางในตลาดสิงคโปร์ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และดชันีทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ดชันีราคาขายส่งของประเทศไทย และดชันีราคาผูผ้ลิตของ

สหรัฐอเมริกาสาํหรับธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซ เป็นตน้ ทั้งน้ี ระยะเวลาในการปรับราคาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวจะแตกต่างกนั
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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. จนเป็นเหตุให้ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถรับซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจาก ปตท.ได ้ ซ่ึงในการน้ี ปตท.จะอา้งเหตุสุดวิสัยดงักล่าวไดต้่อเม่ือ 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 2548 ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 

2,400 กิโลเมตร ซ่ึงประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ความยาวประมาณ 1,031 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซ

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

ประมาณ 660 กิโลเมตร) โดยระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติของ 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 ปัจจุบนั  เป็นดงัน้ี 

 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 

ความยาวรวม 

 

ขนาดท่อ 

ความสามารถสูงสุดในการส่ง

ก๊าซธรรมชาติ/1 

 

ปีท่ีเร่ิม 

 

รายละเอียด 

 (กิโลเมตร) (น้ิว) (ล้าน ลบ.ฟุต/วัน) ดําเนินงาน  

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล      

เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อสายประธาน) 415 34 845 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัในอ่าวไทยไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

แหล่งบงกช-เอราวัณ (ท่อสายประธาน) 171 32 635 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทยท่ีเช่ือมกบัแท่นเอราวณั 

เอราวณั-โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ท่อคู่ขนาน) 418 36 1,115 2539-2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตาํบลมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง 

เอราวณั-โรงไฟฟ้าขนอม  161 24 210 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวณัไปยงัโรงไฟฟ้าขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก      

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-โรงไฟฟ้าบางปะกง  
(ท่อสายประธาน) 

104 28 540 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 28 620 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                                                                                                                                                                 

 /2 ไม่สามารถระบุความสามารถสูงสุดในการส่งก๊าซธรรมชาติได้ เน่ืองจากมีการส่งก๊าซธรรมชาติท้ังไปและย้อนกลับ (Reverse Flow) 
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3.1.3 โรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

นอกจาก ปตท.จะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้โดยตรงแลว้ ปตท.ไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดโดยการแยกสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภณัฑจ์ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ประกอบดว้ย ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากน้ี ยงัมีผลพลอยได้

จากการแยกก๊าซธรรมชาติ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ซ่ึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นอุตสาหกรรมต่างๆได ้ ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติและวตัถุประสงคใ์นการนาํไปใชแ้สดงตามตารางขา้งล่างน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ วตัถุประสงคใ์นการนาํไปใช ้

ก๊าซอีเทน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโพรเพน เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุง

ตม้) 

เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้โรงกลัน่นํ้ามนัเพ่ือผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูป และเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม 

ปิโตรเคมีขั้นตน้ 

ปัจจุบนั ปตท. เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548

ปตท. มีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งส้ิน 5 โรง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุด 1,710 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั โดยโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ตั้งอยูท่ี่ตาํบลมาบตาพุด อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้350 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 250 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 350 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และ 530 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ตามลาํดบั และ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ตั้งอยูท่ี่อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช มีความสามารถแยกก๊าซธรรมชาติได ้ 230 ลา้น

ลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ทั้งน้ี สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 2 3 และ 5 ไดใ้ช้

ความสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 90 ร้อยละ 106 ร้อยละ 104 และร้อยละ 69 ตามลาํดบั ซ่ึงเกินกว่า

ความสามารถสูงสุดท่ีไดอ้อกแบบไว ้ สาํหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 ไดใ้ชค้วามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาติคิด

เป็นร้อยละ 73 เน่ืองจากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบนัไม่สามารถรองรับปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีได้

จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 4 เม่ือมีการผลิตเตม็ท่ีได ้ ซ่ึงหากความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในอนาคตสูงขึ้น โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติหน่วยท่ี 4 จะสามารถเพ่ิมการผลิตได ้ ทั้งน้ี ปตท.ไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซฯ อยา่งต่อเน่ือง  โดย

ปัจจุบนัโรงแยกก๊าซฯ ทั้ง 5 หน่วยของ ปตท. มีความสามารถแยกก๊าซฯ สูงสุดท่ีระดบั 1,760 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั 

สัดส่วนของผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2546 –2548 เป็น ดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 536,688 555,716 839,288 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 269,408 253,088 292,733 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) (ตนั) 1,469,890 1,522,282  1,865,812 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /1  (ตนั) 249,305 240,720 313,864 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 ไม่รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคมุจดุกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)6  
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สาํหรับปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑต์่างๆ ท่ีไดจ้ากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในช่วงปี 2546-2548  เป็นดงัน้ี 

ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ก๊าซอีเทน (ตนั) 532,671 546,762 831,893 

ก๊าซโพรเพน (ตนั) 206,382 206,802 221,062 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) /1 (ตนั) 1,738,407 1,777,645  2,130,219 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ /2(ตนั) 418,470 418,477 475,848 

ท่ีมา :  ปตท. 

/1 รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีได้จากหน่วยควบคุมจดุกล่ันตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit)  
/2 รวมการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ี ปตท. ซ้ือมาจากผู้ผลิตปิโตรเคมีประมาณ 202,659ตันในปี 2546 ,  201,046 ตันในปี 2547 และ 197,111  ตันใน 

ปี 2548  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 2548 จาํนวนลูกคา้อุตสาหกรรมมีทั้งส้ิน 209 ราย 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดน้าํก๊าซธรรมชาติบางส่วนผา่นเขา้โรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยผลิตภณัฑส่์วนหน่ึงจากโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติจะถูกจาํหน่ายผา่นหน่วยธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท.  

ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มต่างๆ (รวมปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 

ในช่วงปี 2546-2548 มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มลูกค้า ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 
ล้าน ล.บ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ล้าน ล.บ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

ล้าน ล.บ.ฟุต/

วัน 
ร้อยละ 

1. กฟผ. 990 37.3 993 35.8 1,010 33.7 

2. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 662 24.9 723 26.1 802 26.8 

3. ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 401 15.1 418 15.1 428 14.3 

4. ลูกคา้อุตสาหกรรม/1 217 8.2 250 9.0 263 8.8 

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ/2 385 14.5 389 14.0 491 16.4 

รวม 2,655 100.0 2,773 100.0 2,994 100.0 

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   20.6  22. 2 20.7ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในปี 2546-2548 

ตามลาํดับ 
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โดยทัว่ไป โครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าจะประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ราคา

เน้ือก๊าซธรรมชาติ และอตัราค่าผา่นท่อ รายละเอียด  ดงัน้ี 

(1) ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

ราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ คือ ผลรวมของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติและ

ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

สาํหรับค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติซ่ึงครอบคลุมค่าใชจ้่ายและความเส่ียงในการ

ดาํเนินการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นจะมีอตัราแตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัประเภทของลูกคา้ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนั 

ค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติสาํหรับ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากบั  ร้อยละ 1.75 ของราคาเฉล่ียของ

เน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติ ทั้งน้ีค่าตอบแทนท่ีคิดจาก กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระดงักล่าวจะตอ้ง

ไม่เกิน 2.15 บาท/ลา้นบีทีย ู ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ซ่ึงซ้ือก๊าซธรรมชาติในปริมาณท่ีตํ่ากว่าลูกคา้สองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิด

ค่าตอบแทนดงักล่าวในอตัราร้อยละ 9.33 ของราคาเฉล่ียของเน้ือก๊าซธรรมชาติท่ี ปตท. รับซ้ือจากผูข้ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/

แปลงสัมปทานต่างๆ ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีคดิจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ดงักล่าวจะตอ้งไม่เกิน 11.48 บาท/ลา้นบีทีย ู

(2)  อตัราค่าผา่นท่อ 

อตัราค่าผา่นท่อประกอบดว้ย 2 ส่วน โดยส่วนแรกไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของตน้ทุนคงท่ี (Demand Charge)  

ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทุนการลงทุนและค่าใชจ้่ายคงท่ีในการดาํเนินการ โดยกาํหนดให้มีอตัราผลตอบแทนเงินลงทนุในส่วนทุนของ 

ผูถื้อหุ้น (Internal Rate of Return on Equity) สาํหรับระบบท่อปัจจุบนัเท่ากบัร้อยละ 18 และส่วนท่ีสองไดแ้ก่ ค่าบริการส่วนของ

ตน้ทุนผนัแปร (“Commodity Charge”) ซ่ึงคาํนวณจากตน้ทนุการให้บริการผนัแปร (Variable Cost) ของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 

ในการกาํหนดอตัราค่าผา่นท่อสาํหรับการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้แต่ละรายนั้นขึ้นอยูก่บัพ้ืนท่ีการใช้

ก๊าซธรรมชาติของลูกคา้ ดงัน้ี 

• โซน 1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 

• โซน 2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 

• โซน 3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 อตัราคา่ผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge เป็นดงัน้ี 
หน่วย : บาท/ลา้นบีทียู 

โซน ระบบท่อ 
อัตราค่าผ่านท่อในส่วนของ 

Demand Charge 

1 พ้ืนท่ีในทะเล (ระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีระยอง) 7.9365 

2 พ้ืนท่ีนอกชายฝ่ังขนอม (ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังท่ีขนอม) 14.2177 

3 พ้ืนท่ีบนบก (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก) 11.4664 

ทั้งน้ี กลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ซ่ึงรับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท.จะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงตอ้งรับภาระค่า

ผา่นท่อเท่ากบัผลรวมของอตัราสาํหรับพ้ืนท่ีโซน 1 และอตัราสาํหรับพ้ืนท่ีโซน 3 ซ่ึงปัจจุบนั อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ 

Demand Charge สาํหรับลูกคา้ในเขตพ้ืนท่ีโซน 3 เท่ากบั 19.4029 บาทต่อลา้นบีทีย ู
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ผูซ้ื้อก๊าซธรรมชาติในส่วนของ กฟผ. และผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระจะตอ้งชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge 

ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติตามท่ีกาํหนดในสัญญาแมจ้ะซ้ือก๊าซธรรมชาติสูงหรือตํ่ากว่าปริมาณดงักล่าวก็ตาม ส่วนผูผ้ลิตไฟฟ้า

รายเลก็จะชาํระค่าผา่นท่อในส่วนของ Demand Charge ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีรับจริง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่า

ตามท่ีกาํหนดในปีสัญญานั้นๆ นอกจากน้ี ยงัไดก้าํหนดให้มีการปรับเปล่ียนอตัราค่าผา่นท่อ 

เป็นระยะ (Periodic Adjustment) โดยสามารถทบทวนการคาํนวณอตัราค่าผา่นท่อทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งอตัราผลตอบแทนเงินลงทุนในส่วนทุนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดรั้บอนุมติั นอกจากน้ี ใน

ทุกๆ ปี อตัราค่าผา่นทอ่ในส่วนของ Commodity Charge สามารถปรับเปล่ียนตามดชันี (Index Adjustment) อีกดว้ย ในปี 2548 

อตัราค่าผา่นท่อในส่วนของ Commodity Charge กาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.3418 บาทต่อลา้นบีทีย ูโดยมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 

สาํหรับโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้อุตสาหกรรมจะแตกต่างจากโครงสร้างราคาจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติให้กบักลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีใช้

จริงในแต่ละเดือน และค่าใชท้่อตามปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีไดแ้จง้ไวก้บั ปตท. เป็นการล่วงหนา้ (Capacity Charge) ทั้งน้ี ค่าก๊าซ

ธรรมชาติดงักล่าวถูกกาํหนดให้แข่งขนัไดก้บัราคาเช้ือเพลิงทดแทนอ่ืนๆ คือ นํ้ามนัเตา   

 โครงการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมา 

จากราคานํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และสนบัสนุน

ยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท.ไดเ้ร่ิมนาํ NGV  มา

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการขยาย

ตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2548  มียานยนตท่ี์ใช ้NGV กว่า 10,285 คนั แบ่งเป็น รถแทก็ซ่ีและรถส่วนบุคคล 

8,939 คนั และรถโดยสารและรถบรรทุก 1,346 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ีเปิดให้บริการแลว้ 48 สถานีทัว่กรุงเทพและ

ปริมณฑล และปัจจบุนัยอดจาํหน่าย NGV อยูท่ี่ 6.5 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่ง

เป็นปริมาณประมาณ 365 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2553 

3.1.5 ธุรกิจสํารวจและผลติปิโตรเลียม 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมผา่นบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. ถือหุน้

ร้อยละ 66.32 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ ปตท.สผ. ซ่ึงส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอยา่ง

ครบวงจร  

ในการประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขวิธีการให้

สัมปทานของประเทศ นั้นๆ  เช่น ในการลงทุนต่างประเทศ อาจเป็นรูปแบบ Product Sharing Agreement/Contract หรือ Services 

Agreement โดยปัจจุบนั ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยูใ่นประเทศ สหภาพพม่า เวียดนาม กมัพูชา

อินโดนีเซีย โอมาน อลัจีเรีย และอิหร่าน ส่วนการลงทุนภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัปิโตรเลียม 

พ.ศ. 2514  ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการย่ืนขอและอนุมติัสัมปทาน (Concession)  การยกเลิกแปลงสาํรวจ ระยะเวลา

ผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงกาํหนดผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  ท่ีรัฐพึงไดใ้นฐานะท่ีเป็นเจา้ของทรัพยากรปิโตรเลียม  

โดยผลตอบแทนดงักล่าวอาจอยูใ่นรูป ค่าภาคหลวง ภาษีเงินไดปิ้โตรเลียม และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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3.1.5.1  การลงทุน 

ปตท.สผ. มีการลงทุนในโครงการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  จาํนวน ทั้งหมด 29 โครงการ เป็นโครงการลงทุนใน

ประเทศไทย จาํนวน 13 โครงการ  ลงทุนในพ้ืนท่ีคาบเก่ียว 2 โครงการ และลงทุนในต่างประเทศ 14 โครงการ แสดงตามสิทธิถือ

ครองตามสัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ. รวมเป็นบริษทัยอ่ยในแต่ละโครงการ เป็นดงัน้ี 

 โครงการ ลักษณะการลงทุน 

ของ ปตท.สผ. 

ระยะดําเนิน 

โครงการ 

สัดส่วนการร่วมทุน

(%) 

(1)  ในประเทศไทย   

 1. โครงการบงกช ผูด้าํเนินการ ผลิต 44.4445 

 2. โครงการ S1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 

 3. โครงการ PTTEP1 ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 

 4. โครงการนางนวล ผูด้าํเนินการ ผลิต 100 

 5. โครงการอาทิตย ์ ผูด้าํเนินการ สาํรวจและพฒันา 80 

 6. โครงการ L22/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 7. โครงการ L53/43 & L54/43 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 8. โครงการ E5 ผูร่้วมทุน ผลิต 20 

 9. โครงการ UNOCAL III ผูร่้วมทุน ผลิต 5 

 10. โครงการไพลิน ผูร่้วมทุน ผลิต 45 

 11. โครงการ G4/43 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 15 

 12. โครงการภูฮ่อม  ผูร่้วมทุน สาํรวจ 20 

 13. โครงการ B8/32 & 9A ผูร่้วมทุน ผลิต 25.00091  1) 

(2)  ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย   

 ประเทศสหภาพพม่า    

 14. โครงการพม่า M7 & M9 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 15. โครงการพม่า M3 & M4 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 16. โครงการพม่า M11 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 17. โครงการยาดานา (M5, M6) ผูร่้วมทุน ผลิต 25.50 

 18. โครงการเยตากุน (M12, M 13, M 14) ผูร่้วมทุน ผลิต 19.31784 

 ประเทศอินโดนีเซีย    

 19. โครงการอินโดนีเซีย เมรางิน-1 2) ผูร่้วมทุน สาํรวจ 39 

 ประเทศเวียดนาม    

 20. โครงการเวียดนาม 9-2 ผูร่้วมดาํเนินการ สาํรวจ 25 

 21. โครงการเวียดนาม 16-1 ผูร่้วมดาํเนินการ สาํรวจ 28.5 

 22. โครงการเวียดนาม B & 48/95 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 8.5 

 23. โครงการเวียดนาม 52/97 ผูร่้วมทุน สาํรวจ 7 

 ประเทศกมัพูชา    

 24. โครงการกมัพูชา B ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 30 

 พ้ืนท่ีคาบเก่ียว    

 25. โครงการพ้ืนท่ีคาบเก่ียวไทย-กมัพูชา(G9/43) ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 
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 26. โครงการพ้ืนท่ีร่วมพฒันา ไทย-มาเลเซีย 

       (B17&C19& B17-01) 

ผูร่้วมดาํเนินการ พฒันา 50 

(3)  ต่างประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย   

 รัฐสุลต่านโอมาน    

 27. โครงการโอมาน 44 ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน    

 28. โครงการอิหร่าน ซาเว่ห์  ผูด้าํเนินการ สาํรวจ 100 

 ประเทศอลัจีเรีย    

 29. โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b ผูร่้วมทุน สาํรวจ 35 

หมายเหตุ  :  1)  PTTEPO ถือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกัด  ซ่ึงเป็นผู้ถือสัมปทานในโครงการ 

นอกจากน้ี ปตท.สผ. ไดร่้วมลงทนุร้อยละ 25.5 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) เพ่ือดาํเนินโครงการ

ท่อขนส่งก๊าซยาดานา   ร่วมลงทุนร้อยละ 19.3178 ใน Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) เพ่ือดาํเนินโครงการท่อขนส่งก๊าซ

เยตากุน  และร่วมลงทุนกบั ปตท. โดยถือหุ้นเท่ากนัร้อยละ 50 ในบริษทั เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ จาํกดั (Energy Complex Company 

Limited)     เพ่ือก่อสร้างสาํนกังาน  

3.1.5.2  ปริมาณสํารองปิโตรเลียม 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ หมายถึง ปริมาณสาํรองปิโตรเลียมท่ีสามารถผลิตไดจ้ากแหล่งกกัเก็บท่ีคน้พบแลว้ โดย

ประเมินไดอ้ยา่งมัน่ใจพอสมควรจากขอ้มูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม ซ่ึง ปตท.สผ. จะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปี

โดยนกัธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพ่ือให้ไดต้วัเลขท่ีไดม้าตรฐาน โดยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม

พิสูจน์แลว้ในรายงานน้ีจะรวมถึงปริมาณสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบง่ของประเทศเจา้ของแหล่งปิโตรเลียม 

ปตท.สผ. จะไม่ถือว่าปริมาณสาํรองท่ีสาํรวจพบทั้งหมดเป็นปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ จนกว่าจะมีการทาํสัญญาซ้ือขาย

ก๊าซธรรมชาติหรือคอนเดนเสทกบัลูกคา้ ดงันั้น ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ในรายงานน้ี จึงไม่รวมปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ท่ี

สาํรวจพบใน โครงการเวียดนาม B & 48/95 โครงการเวียดนาม 52/97 โครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 นอก

ชายฝ่ังประเทศเวียดนาม โครงการ G4/43 และ โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b   เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาในเชิงพาณิชย ์ 

และ ปตท.สผ. อาจปรับปริมาณสาํรองปิโตรเลียมพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นเม่ือ ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นสามารถ

นาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแน่นอน ภายใตก้ารดาํเนินงาน  และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู ่  ซ่ึงนโยบายการประเมินปริมาณสาํรองดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัแนวทางของ U.S. Society of Petroleum Engineers ในดา้นการประเมินปริมาณสาํรองส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น แต่การประเมิน

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. จะเขม้งวดกว่าเน่ืองจากจะปรับปริมาณสาํรองส่วนเพ่ิมต่อเม่ือมีการทาํสัญญาซ้ือขาย

ปิโตรเลียมแลว้เท่านั้น ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้   รวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  เป็น

ดงัน้ี 
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 หน่วย : ลา้นบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้ว ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ในประเทศ 

ต่างประเทศ 

614 

268 

645 

254 

688 

262 

รวม 882 899 950 

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้ของ ปตท.สผ. ณ 31 ธนัวาคม 2548 เม่ือแบ่งตามผลิตภณัฑจ์ะเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,158 

พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  และเป็นนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 151 ลา้นบาร์เรล หรือรวมทั้งหมดเป็น 950 ลา้นบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดิบ  ทั้งน้ี ไม่รวมปริมาณปิโตรเลียมท่ีสาํรวจพบแลว้ในโครงการเวียดนาม B&48/95, โครงการเวียดนาม 52/97, โครงการ

เวียดนาม 9-2, โครงการเวียดนาม 16-1, โครงการ G4/43 และ โครงการอลัจีเรีย 433a & 416b เน่ืองจากยงัไม่มีการยืนยนัการพฒันาใน

เชิงพาณิชย ์ 

อน่ึง ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2548 PTTEP Offshore Investment Co., Ltd. (PTTEPO) ไดล้งนามเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ไทย

โป จาํกดั และบริษทั บี8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั  ซ่ึงส่งผลให ้PTTEPO มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการ B8/32 & 9A ในอ่าวไทย 

ร้อยละ 25.0 กอปรกบัการผลิตจากโครงการนางนวล ทาํให้ ปตท.สผ. มีปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 52 ลา้น

บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

3.1.5.3  ผลการดําเนินงาน 

(1) การผลิต 

 โครงการท่ี ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ยร่วมลงทุนดงักล่าว  เป็นโครงการท่ีมีการผลิตเชิงพาณิชยแ์ลว้มี 10 โครงการ 

ประกอบดว้ย โครงการบงกช  โครงการ S1  โครงการ PTTEP1   โครงการนางนวล (เร่ิมผลิตในเดือนมิถุนายน  2548)โครงการ 

E5   โครงการ UNOCAL III  โครงการไพลิน  โครงการ B8/32 & 9A  โครงการยาดานา  โครงการเยตากุน  โดยมีอตัราการผลิต

เฉล่ียรวมทุกโครงการ ในปี 2548 ประมาณ 184,000 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั  เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 ประมาณ 30,000  

บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั หรือคดิเป็นร้อยละ 19 ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมการ

ผลิตในโครงการเยตากุน โครงการไพลิน  และการเร่ิมการผลิตใหม่ของโครงการนางนวล และการเขา้ร่วมถือหุ้นในโครงการ 

B8/32 & 9A โดยมีปริมาณการผลิตเฉล่ียรวมทุกโครงการ   ในช่วงปี 2546 –2548 เป็นดงัน้ี  

 หน่วย  : บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปริมาณการผลิต ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 รวมทุกโครงการ 120,000 154,000 184,000 

(2) การจดัจาํหน่าย 

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

ปิโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท โดย ปตท. เป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย คดิเป็นร้อยละ 

95.40 ของผลิตภณัฑท์ั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2548 สาํหรับการซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ

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

คอนเดนเสท จะอิงราคานํ้ามนัในตลาดโลกซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คยีงกบันํ้ามนัดิบท่ีผลิตได ้  เพ่ือให้สามารถสะทอ้นมูลค่าของ

ผลิตภณัฑไ์ดใ้กลเ้คียงกบัราคาตลาด โดย ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทกบั ปตท.สผ. เช่นเดียวกนั 
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 สาํหรับปี 2548 ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ย มีการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมทั้ง 4 ชนิดเพ่ิมขึ้นเป็น 153,531 บาร์เรล

เทียบเทา่นํ้ามนัดิบตอ่วนั เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขายของปีก่อนท่ี 134,070 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั โดยยอดขายท่ี

เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายนํ้ามนัดิบของโครงการ S1 โครงการ B8/32 & 9A และโครงการนางนวล รวมทั้งก๊าซ

ธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการบงกช, โครงการไพลิน และโครงการเยตากุน  ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด

ของ ปตท.สผ.และบริษทัยอ่ย  ในช่วงปี 2545 – ปี 2548 เป็น ดงัน้ี 
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

นํ้ามนัดิบ (พนับาร์เรลต่อวนั) 

ก๊าซธรรมชาติ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตนัต่อวนั) 

คอนเดนเสท (พนับาร์เรลต่อวนั) 

6.2 

555.0 

69.1 

14.7 

18.7 

614.0 

273.0 

15.8 

19.5 

625.5 

273.0 

15.45 

รวมทุกผลิตภณัฑ ์

(บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบต่อวนั) 

107,299.0 134,070.0 153,531 

ราคาขายผลิตภณัฑโ์ดยเฉล่ีย 

(เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ) 

20.62 23.38 29.37 

(3) การบริหาร 

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

นโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของ ปตท.สผ.  ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ณ 31 ธนัวาคม 2548 คณะกรรมการ 

ปตท.สผ. ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 คน  เป็นตวัแทนจากคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ปตท. 5 คน นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร

ของ ปตท. ไดรั้บคดัเลือกตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการสรรหาให้เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.สผ. ดว้ย 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของ ปตท.สผ.  ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี 

หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) 

กาํไร (ขาดทุน) 

37,014 

24,986 

12,028 

48,417 

32,551 

15,866 

69,582 

45,847 

23,735 

สินทรัพยร์วม 

หน้ีสินรวม 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

92,576 

46,902 

45,674 

111,945 

54,846 

57,099 

143,317 

71,620 

71,697 

(5) ผลดา้นปฏิบติัการ 

 ในรอบปี 2548 ปตท.สผ. สามารถดาํเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีการขยายการ

ลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ ปตท. และแผนธุรกิจของ 

ปตท.สผ. โดยมีการดาํเนินการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

• วนัท่ี 27 เมษายน 2548  PTTEP Oman Co., Ltd. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales 

Agreement) จากแหล่งก๊าซชามส์ (Shams) ของโครงการโอมาน 44 กบัรัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน  โดยมีแผนท่ีจะเร่ิมผลิตก๊าซ
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ธรรมชาติ ท่ีอตัราการผลิต 50 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และคอนเดนเสทท่ีอตัรา 3,000 บาร์เรลต่อวนั  ทั้งน้ีถือว่าเป็นผลสาํเร็จอีกขั้น

หน่ึงของ ปตท.สผ. ท่ีสามารถขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ประเทศในตะวนัออกกลางไดเ้ป็นคร้ังแรก 

• เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2548  ปตท.สผ.อ. ซ่ึงเป็นผูร่้วมดาํเนินการในโครงการพ้ืนท่ีร่วมพฒันาไทย-มาเลเซีย  

(แปลง B-17 & C-19 และ B-17-01) กับ บริษัท PC JDA Limited ได้ร่วมกับองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint 

Authority) ในฐานะกลุ่มผูข้าย ลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติ ของโครงการพ้ืนท่ีร่วมพฒันาไทย-มาเลเซีย กบั ปตท. โดย คาด

ว่าจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติไดใ้นอตัรา 270 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในกลางปี 2551  โดยไดก้าํหนดราคาขายก๊าซธรรมชาติให้อยูใ่น

ระดบัราคาท่ีใกล้เคียงกบัราคาขายก๊าซจากแหล่งสําคญัๆในอ่าวไทย  ทั้งน้ี หากมีการค้นพบปริมาณสํารองปิโตรเลียมเพ่ิมขึ้นใน

ภายหลงั กลุ่มผูข้ายจะสามารถเพ่ิมอตัราการผลิตไดถึ้ง 470 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  

• เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ปตท.สผ. และผูร่้วมทุนโครงการบงกชประกอบดว้ย บริษทั โททาล อีแอนด์พี ไทย

แลนด์ จาํกดัและบริษทั บีจี เอเชียแปซิฟิค พีทีอี จาํกดั ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายก๊าซเพ่ิม  กบั ปตท. โดย ปตท. จะรับซ้ือก๊าซเพ่ิมเป็น

จาํนวนทั้งส้ิน 61 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (เฉล่ียเพ่ิมขึ้นวนัละ 50 ล้านลูกบาศก์ฟุต) ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2548 ถึง วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2551 โดยกลุ่มผูร่้วมทุนไดใ้ห้ส่วนลดล่วงหน้ากบั ปตท. จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และไดข้อขยายพ้ืนท่ีพฒันาภายใตสั้ญญาซ้ือขายเดิม 

(พ้ืนท่ี 1,586 ตารางกิโลเมตร) ให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีปัจจุบนัของโครงการบงกชทั้งหมด (พ้ืนท่ี 3,200 ตารางกิโลเมตร) ซ่ึงการขยายพ้ืนท่ี

น้ีเป็นการเสริมความมัน่คงดา้นพลงังานให้กบัประเทศ ในการท่ีจะมีปริมาณสํารองก๊าซเพียงพอแก่ความตอ้งการใชท่ี้เพ่ิมมากขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ืองในปัจจุบนั 

• เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2548 ปตท.สผ. ปตท.สผ.ส. และผูร่้วมทุนโครงการภูฮ่อม (ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัอุดรธานี 

ประกอบดว้ยแปลงสัมปทาน 2 แปลง คือแปลง E5 North และแปลง EU-1) คือ บริษทั อเมราดา เฮสส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั  บริษทั อพิโก 

แอลแอลซี จาํกัดและบริษทั เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ จาํกดั ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติของโครงการภูฮ่อมกบั ปตท. และจะเร่ิมผลิตก๊าซธรรมชาติในไตรมาส 4 ปี 2549  โดยท่ีราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียจะ

ใกลเ้คียงกบัราคาก๊าซของโครงการ E5 ซ่ึง ปตท.สผ. เป็นผูร่้วมทุนอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 20  การผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการภูฮ่อม

น้ี ถือเป็นความสาํเร็จในการพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท่ีสาํคญั 

• PTTEP Hoang Long Co., Ltd ซ่ึงร่วมทุนโครงการสํารวจปิโตรเลียมเวียดนาม 16-1 ในสัดส่วนร้อยละ 28.2 กับ 

Petrovietnam Exploration and Production Company, SOCO Vietnam Ltd. และ OPECO Vietnam Ltd. ในสัดส่วน ร้อยละ 41 ร้อยละ 

28.5 และร้อยละ 2 ตามลาํดบั  จากผลการทดสอบขั้นสุดทา้ยพบปิโตรเลียมมีอตัราการไหลรวมสูงสุดท่ีวนัละประมาณ 9,432 บาร์เรล

เทียบเท่านํ้ ามันดิบ ประกอบด้วย นํ้ ามันดิบวนัละประมาณ 8,566 บาร์เรล (STB/D) และก๊าซธรรมชาติวนัละประมาณ 4.86 ล้าน

ลูกบาศกฟุ์ต (MMSDF/D) 

• เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2548  PTTEP Algeria Co., Ltd.  ไดท้าํการเจาะหลุมประเมินผล BRS-6bis โดยเจาะถึง

ระดบัความลึกสุดทา้ย 3,937 เมตร และผลจากการทดสอบขั้นสุดทา้ยพบปิโตรเลียมในชั้น Hamra Quartzite ในแหล่ง Bir Seba มี

อตัราการไหลของนํ้ามนัดิบสูงสุดวนัละ 5,100 บาร์เรล (API = 44o) และก๊าซธรรมชาติวนัละ 4.8 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงเป็นการ

ยืนยนัการคน้พบปิโตรเลียมในแหล่ง Bir Seba ของแปลง 433a และ 416b   (PTTEP Algeria Co.,Ltd.  ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษทั 

ปตท.สผ. ออฟชอร์ อินเวสเมนท ์จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ไดเ้ขา้ร่วมลงทนุในโครงการสาํรวจปิโตรเลียม แปลง 433a 

และ 416b ซ่ึงอยูบ่นบก ท่ีประเทศอลัจีเรีย ในสัดส่วนร้อยละ 35 โดยผูร่้วมทุนอ่ืนประกอบดว้ย PetroVietnam Investment and 

Development Company (PIDC ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการ), และ SONATRACH (บริษทันํ้ามนัแห่งชาติของประเทศอลัจีเรีย) ในสัดส่วน

ร้อยละ 40 และร้อยละ 25). 

• เม่ือวนัท่ี  21 ตุลาคม 2548 ปตท.สผ.อ. ไดข้ายหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั (TP)  

จาํนวน 73,060,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 26 ของหุ้นท่ีออกชาํระแลว้) คิดเป็นเงิน 2,300 ลา้นบาทใหแ้ก่  ปตท. 
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• เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2549  PTTEP Oman Company Limited. เป็นผูด้าํเนินการ และถือสัดส่วนทั้งหมด ใน

โครงการโอมาน 44 ท่ีประเทศโอมาน รายงานผลความสาํเร็จการขดุเจาะหลุมประเมินผล ชามส์-4 (Shams-4) ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศ

เหนือของโครงการโอมาน 44 และอยูห่่างจากแหล่งก๊าซชามส์-1 (Shams-1) ประมาณ 4 กิโลเมตร ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการ

พฒันาเพ่ือเร่ิมการผลิตไดป้ระมาณเดือนกรกฎาคม ของปี 2549 ท่ีอตัราการผลิตก๊าซฯ 50 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และคอนเดนเสท 

ประมาณ 4,000 บาร์เรลตอ่วนั   

  การขดุเจาะหลุมประเมินผลชามส์-4 เพ่ือคน้หาและเพ่ิมปริมาณสาํรองของปิโตรเลียมไดท้าํการเจาะถึงระดบั

ความลึกสุดทา้ย 3,750 เมตร พบปิโตรเลียมในชั้นหินกกัเก็บ ซ่ึงมีความหนารวมประมาณ 96 เมตร จากผลการทดสอบ พบชั้น

แหล่งกกัเก็บปิโตรเลียม 2 ชั้น ชั้นท่ี1 มีอตัราการไหลของก๊าซธรรมชาติวนัละประมาณ 29 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต และคอนเดนเสทวนั

ละประมาณ 1,770 บาร์เรล ส่วนชั้นท่ี 2 มีอตัราการไหลของก๊าซธรรมชาติวนัละประมาณ 6.7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต และนํ้ามนัดิบวนั

ละประมาณ 7,880 บาร์เรล  และ ปตท.สผ. ไดว้างแผนการผลิตนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสทจากหลุมประเมินผลชามส์-4 (Shams-4) 

ในทนัที โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมการผลิตจากหลุมดงักล่าวไดป้ระมาณปลายปี 2549 

• เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2549  บริษทั ปตท.สผ.สยาม  จาํกดั  ในฐานะผูข้าย ไดท้าํการลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

ก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กบั บริษทั ราชบุรีพลงังาน จาํกดั ในฐานะผูซ้ื้อ ในอตัราประมาณวนัละ 0.4 ลา้นลูกบาศก์

ฟุต เป็นเวลา 8 ปี โดยคาดว่าจะเร่ิมทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าไดใ้นไตรมาสท่ี 4 ของปี 2549 ทั้งน้ีถือเป็นความสาํเร็จท่ีสาํคญั

ในการนาํก๊าซธรรมชาติท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากฐานผลิตนํ้ามนัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แทนการเผาทิ้ง  การนาํก๊าซธรรมชาติท่ีเป็น 

ผลพลอยไดจ้ากการผลิตนํ้ามนั (Flare Gas) จากแหล่งนํ้ามนัประดู่เฒ่า-เอ ของโครงการ S1 มาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนการ

นาํเขา้นํ้ามนัเตา 

(6) การพฒันาธุรกิจและการลงทนุใหม่ 

 ปตท.สผ.ไดข้ยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ เพ่ือสร้างเสริมการเติบโต

ท่ีมัน่คงขององคก์รโดยมีการขยายการลงทุนท่ีสาํคญัในปี 2548 ดงัต่อไปน้ี  

- วนัท่ี 30 เมษายน 2548 PTTEP IR ไดล้งนามสัญญาเพ่ือการสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม (Exploration and 

Development Contract) กบั National Iranian Oil Company (NIOC)  ซ่ึงเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติประเทศสาธารณรัฐอิสลาม

อิหร่าน  โดยไดรั้บสิทธิในการสาํรวจและพฒันาเป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งเป็นผูด้าํเนินการ และถือ   สัดส่วนทั้งหมดใน

โครงการสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม แปลงซาเวห์ (Saveh) ซ่ึงเป็นแปลงสาํรวจ บนบกมีพ้ืนท่ีประมาณ 13,500 ตารางกิโลเมตร 

การลงทุนคร้ังน้ีเป็นการดาํเนินตามนโยบายของ ปตท. ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ. ขยายฐานการลงทนุในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

- วนัท่ี 17 มิถุนายน 2548  PTTEPO  และ บริษทั มิตซุย ออยล ์เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั ไดร่้วมซ้ือหุ้นทั้งหมดของ

บริษทั ไทยโป จาํกดั และหุ้นร้อยละ 46.34 ในบริษทั บี8/32 พาร์ทเนอร์ จาํกดั จากกลุ่มผูข้ายหุน้ซ่ึงประกอบดว้ย บริษทั โปโก  

โอเวอร์ซีส์ โพรดกัชัน่ บีวี และ บริษทั โปโก โพรดิวซ่ิง การซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้ PTTEPO ไดรั้บสิทธ์ิร้อยละ 25 ในสัมปทาน

ปิโตรเลียมแปลง B/32 ในอ่าวไทยประกอบดว้ย แหล่งทานตะวนั แหล่งเบญจมาศ แหล่งมะลิวลัย ์แหล่งจามจุรี และแหล่งชบา ซ่ึง

ปัจจุบนัมีการผลิตปิโตรเลียมประมาณวนัละ 98,800 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามนัดิบ โดยแยกเป็นนํ้ามนัดิบประมาณวนัละ 59,200 

บาร์เรล และก๊าซธรรมชาติประมาณวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต ทั้งน้ีนํ้ามนัดิบท่ีผลิตไดท้ั้งหมดขายให้ลูกคา้ต่างประเทศใน

ลกัษณะ Term Contract ส่วนก๊าซนั้นขายตามสัญญาซ้ือขายระยะยาวให้กบั ปตท. การเขา้ซ้ือหุ้นดงักล่าวทาํให้ ปตท.สผ. ไดรั้บรู้

รายไดจ้ากการขายปิโตรเลียมทนัที ตลอดจนสามารถทาํให้ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserves) ของบริษทัเพ่ิมขึ้น

ประมาณ 52 ลา้นบาร์เรลเทียบเทา่นํ้ามนัดิบ 
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- วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2548  PTTEPO ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายสิทธิ (Farm-in/Farm-out Agreement) ในแปลง 

เมรางิน -1 (Merangin I Production Sharing Contract) กบับริษทั  PT Medco E&P Merangin โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 39 

แปลงเมรางิน -1  มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,200 ตารางกิโลเมตร  อยูบ่นบก ทางใตข้องเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากการประเมิน

เบ้ืองตน้ คาดว่าแปลงเมรางิน-1 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพเป็นนํ้ามนัดิบ 

- วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2548  ปตท.สผ.อ. ไดล้งนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract)  

โครงการสาํรวจปิโตรเลียม แปลง M-11  ประเทศสหภาพพม่า  โดยมี ปตท.สผ.อ. จะเป็นผูด้าํเนินการ และถือสัดส่วนทั้งหมด  

แปลง M-11 ตั้งอยูใ่นอ่าวเมาะตะมะ มีพ้ืนท่ีประมาณ 7,200 ตารางกิโลเมตร การเขา้ร่วมทุนดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของ 

ปตท. ท่ีตอ้งการให้ ปตท.สผ. ขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนปริมาณสาํรองปิโตรเลียม และรองรับความตอ้งการ

พลงังานของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ปตท.สผ.อ. เป็นผูด้าํเนินการและมีสัดส่วนร่วมทุนร้อยละ 40 ในโครงการสาํรวจแปลงบี ประเทศกมัพูชา  และ 

ทางรัฐบาลกมัพูชาไดอ้นุมติัการเขา้ร่วมในสัญญาแบ่งปันผลผลิตดงักล่าว  และกลุ่มผูร่้วมทุนคอื ปตท.สผ.อ. และบริษทั 

Resourceful Petroleum Limited (บริษทั RPL) ไดต้กลงใหบ้ริษทั SPC Cambodia Ltd. (บริษทั SPC) (บริษทัยอ่ย ของบริษทั 

Singapore Petroleum Company Limited) และ บริษทั CE Cambodia B Ltd. (บริษทั CEL) เขา้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 และ

ร้อยละ 10 ตามลาํดบั โดยสัดส่วนการร่วมทุนใหม่จะเป็นดงัน้ีคือ ปตท.สผ.อ. (ผูด้าํเนินการ) ร้อยละ 30 บริษทั RPL ร้อยละ 30 

บริษทั SPC ร้อยละ 30 และบริษทั CEL ร้อยละ 10 

- เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2548   ปตท.สผ. ไดจ้ดัตั้ง บริษทั Diamond Petroleum Company Limited (บริษทัยอ่ยของ 

ปตท.สผ.) เพ่ือรองรับการทาํธุรกิจสาํรวจและพฒันาปิโตรเลียม ในประเทศไทย  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 50,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ประกอบดว้ย หุ้นสามญั จาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษทั PTTEP Offshore Investment 

Company Limited (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด 

- เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2548   ปตท.สผ. ไดจ้ดัตั้ง บริษทั PTTEP Merangin Company Limited (บริษทัยอ่ยของ 

ปตท.สผ.) เพ่ือรองรับการทาํธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียม ในประเทศอินโดนีเซีย   มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 50,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ประกอบดว้ย หุ้นสามญั จาํนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษทั PTTEP Offshore Investment 

Company Limited (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

3.1.5.4  แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีนโยบายให้ ปตท.สผ. ให้ความสาํคญัต่อการลงทุนในธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั  เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการและความมัน่คงดา้นพลงังานภายในประเทศ  โดยมุ่งพฒันาโครงการลงทุนเพ่ิมในประเทศไทย เช่น ย่ืนขอสัมปทาน

ปิโตรเลียมแปลงใหม่ ตามประกาศเชิญชวน คร้ังท่ี 19 ของกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  ซ่ึง ปตท.สผ. ไดย่ื้นขอสัมปทานแลว้ 6 แปลง 

รวมทั้ง ขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  อาทิ ในพ้ืนท่ีทบัซอ้นระหว่างประเทศไทยและกมัพูชา  สหภาพพม่า  เวียดนาม 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ กมัพูชา เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัพิจารณาโอกาสขยายการลงทุนในภูมิภาคตะวนัออกกลาง และ อาฟริกา

เหนือ อาทิ รัฐสุลต่านโอมาน  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  อลัจีเรีย  และประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้ง กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (C.I.S)  

ซ่ึงมีศกัยภาพปิโตรเลียมสูงและประเทศไทยตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้จากภูมิภาคน้ี โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงการจากความ

ตอ้งการของตลาดเงินลงทุน ผลตอบแทน  โครงการท่ีมีความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีบริษทัร่วมทนุในโครงการท่ีดี และอยูใ่นประเทศ

ท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศไทย 

 

3.1.6 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ



     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2548  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 80 

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 2548 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 58 

ของทนุชาํระแลว้ 

ในการประกอบธุรกิจ บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เป็นผูล้งทุนสร้างระบบทอ่จดัจาํหน่ายก๊าซ 

ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชท้่อเหลก็ และท่อ High Density Polyethylene  (HDPE) ซ่ึงเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. ไปยงัลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี ปตท. 

เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือในการจดัหาท่ีดินตลอดจนสิทธิในการใชท่ี้ดินเพ่ือการก่อสร้างระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

(1) การจดัหา 

 ปตท.เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติทั้งหมดให้กบับริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติระยะยาวของแต่ละพ้ืนท่ี  อายสัุญญา 10 ปี  และมีโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยราคาเน้ือก๊าซธรรมชาติ 

อตัราค่าผา่นท่อ และค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

(2) การจดัจาํหน่าย 

  ในปี 2548 บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือขนส่งก๊าซธรรมชาติ

เป็นเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 6 แห่ง ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะและนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยสัญญาซ้ือขายก๊าซ

ธรรมชาติกบัลูกคา้มีอายสัุญญา 5-7 ปี ซ่ึงราคาก๊าซธรรมชาติจะถูกกาํหนดให้สามารถ แข่งขนัไดก้บัเช้ือเพลิงทดแทน คือ นํ้ามนั

เตา หรือก๊าซหุงตม้  ผลการจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ใน ปี 2548 มีปริมาณ 30.2 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมขึ้น 8.38% จากปี 2547 และมีปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงปี 2546 -2548 เป็นดงัน้ี 

การจัดจําหน่าย ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ปริมาณ (ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั) 23.4  27.7 30.02 

จาํนวนลูกคา้ (ราย) 80 91 106 

 บริษทั  ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  มีเป้าหมายการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2549 เฉล่ียวนัละ  32.47   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  ในงวด ปี 2548 บริษทั อมตะ จดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มีลูกคา้รับก๊าซธรรมชาติแลว้จาํนวน 40 ราย เพ่ิมขึ้นจากงวดปี 2547 จาํนวน 12 ราย และ มีปริมาณ

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติเฉล่ียวนัละ 4.63 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เพ่ิมขึ้นวนัละ 2.36 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต จากงวดปี 2547 โดยมีเป้าหมาย

การจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2549 เฉล่ียวนัละ  6.61  ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

(3) การบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน ปตท.เป็นผูแ้ตง่ตั้ง

จาํนวน 6 คน  รวมประธานกรรมการ  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั 

ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  ซ่ึงรวมตาํแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 1,743 2,174 2,704 

ค่าใชจ่้ายรวม 1,366 1,610 2,007 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 377 564 697 

สินทรัพยร์วม 1,301 1,490 1,637 

หน้ีสินรวม 365 328 338 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 936 1,162 1,299 

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-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศ 

มาเลเซีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 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 แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี  1 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 34 น้ิว จากแปลงเอ 18 ในพ้ืนท่ีเจดีเอไปท่ี อาํเภอจะนะ 

จงัหวดัสงขลา รวมเป็นระยะทาง 277 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 
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- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

ให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้นฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว  

ปีละ 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 

ระยะท่ี  2 

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 น้ิว จากแปลง เอ 18 เช่ือมต่อกบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ของ 

ปตท. เป็นระยะทาง 55 กิโลเมตร  โดยจะมีการนาํท่อก๊าซจากการผลิตในแปลงบี 17 มาเช่ือมในภายหลงั  โดย 

มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดประมาณวนัละ 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต เช่ือมเขา้กบัระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 โดยคาดว่าจะเร่ิมทาํการส่งก๊าซ

ธรรมชาติไดป้ระมาณปี 2550 

- ก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 2 มีขนาดความสามารถรับก๊าซธรรมชาติวนัละ 425 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

โดยตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 1 เพ่ือขยายการให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติท่ีนาํขึ้น

ฝ่ังท่ีจงัหวดัสงขลา 

(2) ความกา้วหนา้ 

 - งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกระยะท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้  โดยก๊าซไดถู้กส่งไปยงั

ลูกคา้ของ Petronas ในประเทศมาเลเซียแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2548  ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรียมการ

รับมอบงานก่อสร้างจากผูรั้บเหมาก่อสร้าง  โดยจะมีการรับประกนัผลงานต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 - งานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เสร็จเรียบร้อยแลว้  โดยกาํลงัทาํการ Commissioning โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติคาดว่าจะแลว้เสร็จ ประมาณไตรมาส 1  ของปี  2549   

 - ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างเตรียมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ระยะท่ี 2 จากแปลง เอ 18  มาเช่ือมต่อเขา้

กบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ของ ปตท. 

  (3) การบริการ 

  บริษทัจะใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  และให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ของ

บริษทัเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึงทั้ง 2 รายเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  โดยมีสัญญาใหบ้ริการ (Service Agreement) 

ระหว่างกนั ขณะน้ีบริษทัไดใ้หบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว้ โดยเป็นก๊าซท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจาก

หน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซคแ์ลว้เสร็จในไตรมาส 3 ปี 2548 และจะใหบ้ริการแยกก๊าซธรรมชาติและขนส่งก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทางท่อประมาณไตรมาสท่ี 1 ของปี 2549 

  (4) การบริหาร 

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

ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 6 คน  ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง จาํนวน 3 คน  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท.เขา้
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ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของทั้งสองบริษทั  ปัจจบุนักรรมการท่ีแต่งตั้งจาก ปตท. ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทั โดยต่างฝ่าย

จะสลบัการดาํรงตาํแหน่งน้ีคราวละ 3 ปี 

3.1.6.3 บริษัทผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จํากัด 

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 2548 บริษทั ผลิตไฟฟ้า

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

โครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและนํ้าเยน็ (District Cooling System and Power Plant) สาํหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ของบริษทั 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 

    29,440  Refrigerant Ton (RT)  

- วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด 8 น้ิว จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนก่ิงแกว้–ลาดกระบงั 

เขา้สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนส่ง ก๊าซธรรมชาติสูงสุดวนัละ 

25 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต 

 (2) ความกา้วหนา้ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  ไดด้าํเนินการจดัจา้งผูรั้บเหมาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตนํ้าเยน็ 

รวมทั้งผูรั้บเหมาก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  โดยมีความกา้วหนา้ ดงัน้ี 

- งานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาท่ีโรงผลิตไฟฟ้าก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้ 

- งานก่อสร้างระบบผลิตนํ้าเยน็  ก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมส่งให้กบัอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ

อาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

- งานก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมท่ีจะจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกคา้ตามกาํหนดการเปิด 

ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย ์

(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต  มีอายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ประกอบดว้ย 
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- จาํหน่ายไฟฟ้าให้กบั บริษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ทอท.  ซ่ึงจะมีสัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้าระหว่างกนั จาํนวน 50 เมกกะวตัต ์(MW) 

- จาํหน่ายนํ้าเยน็สาํหรับระบบปรับอากาศและไอนํ้าให้กบัลูกคา้รายต่างๆ ดงัน้ี 

 อาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานของ ทอท.,อาคาร AOB, อาคาร AIMS ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายปริมาณรวม 12,500 

Refrigerant Ton (RT) 

 อาคาร Catering บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงมีสัญญาซ้ือขายนํ้าเยน็ 6,600 Refrigerant Ton (RT)  

และไอนํ้า 8.6 Ton/Hr. 

 บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั ปริมาณรวม 1,500 Refrigerant Ton (RT)ไอนํ้าประมาณ 2 

Ton/Hr. (อยูร่ะหว่างการจดัทาํสัญญาซ้ือขาย)  

 สถานีรถไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณรวม 700 Refrigerant Ton (RT) (อยูร่ะหว่างการจดัทาํ

สัญญาซ้ือขาย) 

(5) การบริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน  ปตท. เป็นผูแ้ต่งตั้ง

จาํนวน 2 คน  รวมประธานกรรมการดว้ย นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดัดว้ย 

3.1.6.4  บริษัท พทีีที ยูทิลิตี ้จํากัด 

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

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) (ซ่ึงต่อมาไดค้วบบริษทักนั เป็นบริษทัใหม่ช่ือ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH)  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548)  และบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) (ATC) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTT UT)  ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนิน

โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) ให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุ้นและ

โรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 1,407.5 ลา้นบาท โดย ปตท.ถือหุน้

ร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้ 

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

- บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  จะดาํเนินการก่อสร้างและขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ๆ ของกลุ่มปิโตรเคมี ปตท. และลูกคา้นอกกลุ่มโดย

บริษทัไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าติดตั้งแบ่งตามเขตพ้ืนท่ี  ดงัน้ี 
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พ้ืนท่ี กลุ่มลูกค้า 
ขนาดกําลังผลิตไฟฟ้า 

(เมกกะวัตต์) 

ขนาดกําลังผลิตไอนํ้า 

(ตัน/ช่ัวโมง) 

1 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

ตะวนัออก 

112.5 480 

2 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในในเขตนิคม

อุตสาหกรรม  RIL (Rayong Industrial Land) และบริษทั

อื่นๆ ในบริเวณใกลเ้คียง 

147.5 330 

3 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

ผาแดง 

111 280 

4 บริษทัในกลุ่ม ปตท. และบริษทัอืน่ ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด 

187 430 

รวม 558 1,520 

 

(2) ความกา้วหนา้ 

- วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547  ไดรั้บอนุมติัสิทธิประโยชน์การลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการจดัเตรียม Master List สาํหรับรายการเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะนาํเขา้ 

- วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2547 ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มสาํหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)  

- ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสร้างโครงการพ้ืนท่ี 1 ระยะแรก ซ่ึงประกอบดว้ย โรงผลิตไฟฟ้าขนาด 37.5 เมกกะวตัต ์

และโรงผลิตไอนํ้าขนาด 120 ตนั/ชัว่โมง  โดยมีกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณไตรมาส 2 ปี 2549 

- วนัท่ี 23 สิงหาคม 2548  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  ไดท้าํสัญญา Steam Sale and Purchase Agreement  กบั NPC 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการผลิตและจาํหน่ายไอนํ้าและไฟฟ้า  โดยในช่วงแรก  (ระหว่าง

พฤศจิกายน 2548 – พฤษภาคม 2549)  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะซ้ือไอนํ้าจาก NPC ปริมาณ10-40 ตนั/ชัว่โมง  

ส่วนช่วงท่ี 2  (ระหว่างมิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550)  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดัจะขายไอนํ้าให ้NPC ปริมาณ 

40-50 ตนั/ชัว่โมง  นอกจากน้ีทั้ง 2 ฝ่าย ไดท้าํสัญญา Steam Back-up Agreementตามปริมาณท่ีแต่ละฝ่ายสามารถ

จ่ายให้ได ้

- วนัท่ี 26 กนัยายน 2548  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดรั้บสัมปทานจากกระทรวงพลงังานให้เป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า  มีกาํลงัการผลิต 150 เมกกะวตัต ์

(3) การจดัหาเช้ือเพลิงและวตัถุดิบ 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า

และไอนํ้า โดยจะมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทีย ูมีอายสัุญญา 15 ปี และมีความตอ้งการ

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

(4) การจดัจาํหน่าย 

  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั  จะมีการขยายโรงงานผลิต Utilities เป็นระยะ ๆ ตามความตอ้งการใช ้ Utilities ของ

กลุ่มปิโตรเคมี ปตท. ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ โดยระยะแรกมีกลุ่มลูกคา้ ดงัน้ี 
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ปี จําหน่ายให้ 

2549 - โรงงานผลิต โรงงานผลิต Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (EO/EG) ของ TOC โรงงาน Air 

Separation Plant ของ MIGP1) และ TOCC2) 

2550 - โรงผลิต Cumene และ Phenol ของกลุ่ม ปตท. 

2551 - โรงผลิต EO/EG หน่วยท่ี 2 ของ TOC 

- โรงผลิต ATC-2 และโรงผลิต Ethylene Cracker และ LDPE ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

หมายเหตุ     1)  MIGP   :   MIG Production Co.,Ltd. 

        2)  TOCC  :   Thai  Organic  Chemical  Co.,Ltd. 

 

(5) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 คน เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 8 คน (โดย

เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. โดยตรง 3 คน และทางออ้ม 5 คน ผา่นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ท่ีร่วมทนุ) รวมประธานกรรมการดว้ย 

นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ดว้ย 

3.1.6.5  บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด 

ปตท. ไดซ้ื้อหุ้น บริษทั ราชบรีุเพาเวอร์ จาํกดั โดยชาํระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2547 ตามมติ

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ท่ีมีมติให้ ปตท. เขา้ร่วมทุนในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  

ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุ้นท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้(Par Value) หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 249.75 ลา้นบาท  

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีทุนจดทะเบียน  

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 1,665 ลา้นบาท  

(1) ลกัษณะของโครงการ 

  เป็นโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-Cycle Power Plant) จาํนวน 2 ชุด มีกาํลงัผลิตสุทธิชุดละ 700 เมกะวตัต ์

รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต ์โครงการตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) คือ ท่ี

หมู่ท่ี 6 ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 

(2) ความกา้วหนา้ 

 - วนัท่ี 7 มีนาคม 2548  ไดรั้บอนุมติัรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.)   

- วนัท่ี 27 มีนาคม 2548  ได้ลงนามสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and 

Construction: EPC) กับกลุ่มบริษัทร่วมค้า Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Mitsubishi Corporation และ

บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

- วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2548  ไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้างจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นไร่  

- เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
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(3) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย

มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 240 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต มีอายสัุญญา 25 ปี 

(4) การจดัจาํหน่าย 

  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั  ไดล้งนามสัญญาสําคญั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขาย

ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) กบับริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) สัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: 

GSA) กับบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และสัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กบับริษทัในเครือของบริษทั ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตได้

ทั้งหมด มีอายุสัญญา 25 ปี นบัตั้งแต่โรงไฟฟ้าชุดท่ี 1 จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ บริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 

และชุดท่ี 2 ในเดือนมิถุนายน 2551  จึงถือว่าเป็นโครงการท่ีมีความมัน่คงมาก 

(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 และหน่วย

เปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-gasification & Receiving Terminal)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทั พีทีที 

แอลเอน็จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และชาํระแลว้  13.25 ลา้นบาท  ปตท. ถือหุ้นอยูร้่อยละ 100  ในระยะเร่ิมตน้ และจะ

หาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท. จะเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 

 (1) ลกัษณะของโครงการ 

  ก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือขนถ่าย LNG  ถงัเก็บสาํรอง LNG (LNG Storage 

Tank )  และหน่วยเปล่ียนสถานะ LNGเป็นก๊าซฯ (LNG Re-gasification Unit) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปี  ในระยะท่ี 1 และจะ

เพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัต่อปี ในระยะท่ี 2 ซ่ึงขึ้นอยูก่บัผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือใหบ้ริการคลงั

สาํรองและเปล่ียนสถานะ LNG  โดย ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

(2) ความกา้วหนา้ 

 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ไดด้าํเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และอยูใ่นระหว่างจดัหาท่ีดิน

สาํหรับเป็นสถานท่ีก่อสร้างโครงการ โดยมีเป้าหมายก่อสร้างโครงการระยะท่ี 1 แลว้เสร็จประมาณปี 2553 และระยะท่ี 2 แลว้

เสร็จประมาณปี 2556  เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. 

  นอกจากน้ี ปตท.กาํลงัดาํเนินการเจรจาหาพนัธมิตรร่วมทุน เช่น กฟผ. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) และอ่ืนๆ 

 (3)  การบริการ 

  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั จะให้บริการ/จดัการ LNG Receiving Terminal และคิดค่าบริการรับจ่ายและสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติเหลว  (Throughput & Service Fee)  โดยปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG 

 (4) การบริหาร 
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  คณะกรรมการบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 3 คน ปตท.เป็นผูแ้ตง่ตั้งจาํนวน 

3 คน รวมประธานกรรมการดว้ย 

3.1.6.7 บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 

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

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

ในราคา 10 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2548 ปตท. ไดรั้บโอนหุ้นสามญัของ IPT จากบริษทั Siemens AG จาํกดั 

ทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 IPT มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1,771 ลา้นบาท 

 IPT จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีโรงไฟฟ้าพลงั

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

เมกกะวตัต ์(MW)  

(1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

  โรงผลิตไฟฟ้าของ IPT ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติ

ให้กบั IPT  ทั้งหมด  มีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติท่ีปริมาณวนัละ 120 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต อายสัุญญา 25 ปี  

 (2) การจดัจาํหน่าย 

  IPT จาํหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้ กฟผ. ภายใตสั้ญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA)  ฉบบัลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2540  

อายสัุญญา 25 ปี นบัจาก Commercial Operation Date เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 โดยมีขอ้ตกลงท่ี กฟผ. จะตอ้งชาํระค่าไฟฟ้า

ให้แก่ IPT ตามกาํลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีกาํหนดในสัญญา (Take-or-Pay  ร้อยละ 100) จ่ายค่าความพร้อมจ่ายพลงัไฟฟ้า (Availability 

Payment) ในจาํนวนท่ีตกลงกนัเพ่ือให้ครอบคลุมค่าใชจ้่ายคงท่ี  ภาระหน้ีสิน และผลตอบแทน   และจ่ายค่าพลงังานไฟฟ้า 

(Energy Payment)  ตามสูตรคาํนวณท่ีระบุไวต้ามขอ้สัญญา 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน  เป็นผูแ้ทนจาก 

ปตท. 6 คน (โดยเป็นผูแ้ทนจาก ปตท. โดยตรง 2 คน  และทางออ้ม 4 คน ผา่นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

บริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั รวมประธานกรรมการ  นอกจากน้ี ปตท. ไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั ดว้ย 

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)  จาํกดั ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 6,194 4,468 8,068 

ค่าใชจ่้ายรวม 5,109 4,769 7,625 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,085 (301) 443 

สินทรัพยร์วม 14,075 14,064 12,569 

หน้ีสินรวม 9,695 9,985 8,047 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 4,380 4,079 4,522 
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3.1.6.8  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด 

  คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 มีมติให้ ปตท. ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ไทยออยล ์

เพาเวอร์ จาํกดั (TP) จาก ปตท.สผ.อ. (บริษทัยอ่ยของ ปตท.สผ.) ซ่ึงถืออยูท่ั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 26 เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 2,300 

ลา้นบาท  โดย ปตท.ไดรั้บโอนหุน้สามญัของ TP เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2548 

  TP เป็นผูด้าํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงั

ความร้อนร่วมแบบโคเจนเนอเรชัน่ ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกาํลงัการผลิต

ไฟฟ้า 118 เมกะวตัต ์และผลิตไอนํ้า 168 ตนัต่อชัว่โมง นอกจากน้ี TP เป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 56 ในบริษทัผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (IPT) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 700 เมกะวตัต ์ ณ 31 ธนัวาคม 

2548 TP มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,810 ลา้นบาท   

  การซ้ือหุ้น TP สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงให้ความสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีสนบัสนุนให้ ปตท.สผ. ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจตน้นํ้า 

(Upstream) คือธุรกิจสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นหลกั และการเขา้ลงทุนดงักล่าวมีความเส่ียงตํ่า เน่ืองจากทั้ง TP และ IPT มีการ

ดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ และมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ อายสัุญญา 25 ปี ซ่ึงประกอบดว้ยบริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) และลูกคา้ซ่ึง

เป็นบริษทัในกลุ่มไทยออยล ์จึงเป็นกิจการท่ีมีความมัน่คง 

 (1) การจดัหาเช้ือเพลิง 

 TP  ไดซ้ือกาซธรรมชาติจาก  ปตท. ซ่ึงเปนผูขายและผูจาํหนายเพียงรายเดียวในประเทศ โรงไฟฟ

าของ TP สามารถใชเช้ือเพลิงสาํรองคือ  นํ้ามนัดีเซลแทน กาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคา

เช้ือเพลิงตามสัญญา  

  (2) การจดัจาํหน่าย 

  TP จาํหน่ายไฟฟ้าให้แก่  บริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) (กฟผ.) จาํนวน 41 เมกะวตัต ์ ภายใตสั้ญญาการซ้ือขายไฟฟ้า

ระยะยาว 25 ปี  TP  เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ในวนัท่ี 1 เมษายน 2541 ภายใตโ้ครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power 

Producer – “SPP”) ของ กฟผ. 

(3) การบริหาร 

 คณะกรรมการบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ จาํกดั (TP)  ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน  เป็นผูแ้ทนจาก ปตท. 

3 คน  บริษทั ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) (TOP) จาํนวน 7 คน และบริษทั อิเลค็ทริค เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั (EPDC) 

จาํนวน  2 คน   

(4) การเงิน 

 ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์  จาํกดั ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี 

        หน่วย  :  ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 3,836 2,982 3,373 

ค่าใชจ่้ายรวม 2,393 2,561 2,653 

กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 1,077 286 720 

สินทรัพยร์วม 8,408 7,638 7,320 

หน้ีสินรวม 3,177 2,402 1,645 
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ส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,231 5,236 5,675 

3.2 กลุ่มธุรกจิน้ํามัน 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั ของ ปตท. แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลกัไดแ้ก่ 

(1) การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

(2) การคา้สากลและการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม วตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี (International 

Petroleum and Petrochemical Trading) ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการนาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัและผลิตภณัฑน์ํ้ามนั 

 กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั  มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไดแ้ก่หน่วยบริหารและปฎิบติัการคลงั 

การบริหารการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดขายส่งให้แก่ผูค้า้ตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543   

 นอกจากธุรกิจหลกัและสายงานสนบัสนุนแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนและการร่วมทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัทั้งภายในและภายนอกประเทศจาํนวน 16 บริษทั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ี

ก่อให้เกิดรายไดห้ลกั และเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจรและสามารถให้บริการลูกคา้ไดดี้ท่ีสุด  
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ธุรกิจนํ�ามัน 

การจัดจําหน่าย 

การตลาดค้าปลีก 

?  สถานีบริการ 

?  ธุรกิจ ค้าปลีกเสริม 

?  อื�นๆ 

การตลาดพาณิชย์ 
 ตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 
 ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง 
 ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 การตลาดต่างประเทศ 

?  

?  

?  

?  
การนําเข้า/ส่งออก/การ

ค้าสากลนํ�ามันดิบ/ 
คอนเดนเสท 

การค้าระหว่างประเทศ 

การจัดหาและจัดส่ง 

?  การจัดหา   ขนส่งและจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้ผู ้ค้านํ�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/การ
ค้าสากลนํ�ามันสําเร็จรูป 

การนําเข้า/ส่งออก/การ
ค้าสากลวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคม ี

 

 

แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 
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3.2.1 การจัดจําหน่ายผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Oil Marketing) 

 การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) ดาํเนินธุรกิจการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง และ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน  โดยแบง่การจดัจาํหน่ายออกเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

(1) การตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นสถานีบริการนํ้ามนัของบริษทั  สถานีบริการนํ้ามนั

ผูแ้ทนจาํหน่ายทัว่ประเทศ และตลาดขายส่งนํ้ามนัให้กบัผูค้า้ตามมาตรา 7 

(2) การตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) เป็นการจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ลูกคา้

อุตสาหกรรมและพาณิชย ์ ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง  ตลาดก๊าซหุงตม้  และการตลาดต่างประเทศ 

 นอกเหนือจากการจดัจาํหน่ายใน 2 ส่วนหลกั ๆ แลว้ ยงัมีการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัประมงในเขตต่อเน่ือง 12-24 ไมลท์ะเล  

และการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัในทะเลนอกราชอาณาจกัร 

 3.2.1.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม (Oil Marketing) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.1.1.1 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.2.1.1.2 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

3.2.1.1.1  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกว่า ก๊าซหุงตม้ หรือแอลพีจี เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจาํพวกก๊าซโปรเพน

และก๊าซบิวเทน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซ หรือการกลัน่นํ้ามนัจากโรงกลัน่นํ้ามนั 

จะมีสภาพเป็นของเหลวภายใตแ้รงดนั ส่วนมากนาํไปใชใ้นงานหุงตม้ในครัวและใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในงานอุตสาหกรรม

ต่างๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัพิเศษคือใหค้วามร้อนสูง สะอาด เผาไหมไ้ดง้่ายและสะดวกในการใชง้าน นอกจากน้ียงัใช้

เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสามารถใชแ้ทนนํ้ามนัเบนซินในรถยนตเ์พราะราคาถูกและมีค่าออกเทนสูง 

ปตท.จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวโดยตรง และจาํหน่ายให้กบัผูค้า้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ตามพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2543 เพ่ือจาํหน่ายตอ่ให้กบัผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลวอีกทอดหน่ึง 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

นํ้ามนัเบนซินเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงประเภทระเหยง่ายมีปริมาณกาํมะถนัตํ่า เหมาะสาํหรับใชง้านกบัเคร่ืองยนต์

เบนซินทุกชนิด นํ้ามนัเบนซินไดม้าจากการผสมนํ้ามนัเบาท่ีมีช่วงจุดเดือดเหมาะสมหลายชนิดในอตัราท่ีเหมาะสม และ

มีส่วนผสมของสารกนัน็อคและอ่ืนๆ เพ่ือให้ไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนด สาํหรับประเทศไทยนั้น นํ้ามนัเบนซินแบ่งออก

ไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกั คือ นํ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ออกเทน 91, ออกเทน 95 และนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์

(3)  นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 

นํ้ามนัก๊าดเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัใชใ้นการจุดตะเกียงให้ความสว่าง

ตามชนบท ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงสาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ออกแบบเป็นพิเศษ ใชใ้หค้วามร้อนในเตาอบ นาํไปเป็นส่วนผสมใน  

ยาฆ่าแมลง นํ้ามนัชกัเงา และสีนํ้ามนั เป็นตน้  
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(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 48 แบง่ออกเป็น 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 ใชส้ําหรับงานหนกัต่อเน่ืองโดยมีรอบคงท่ี 

ไดแ้ก่เรือประมงบางประเภท หรือเคร่ืองยนตท่ี์ติดตั้งตามโรงงานตา่งๆ เคร่ืองผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

• นํ้ามนัดีเซลปาลม์(บริสุทธ์ิ)  เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมนํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่านํ้ามนั

ดีเซลหมุนเร็ว แต่ส่งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

• นํ้ามนัไบโอดีเซล เป็นนํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วผสมเมธิลแอสเตอร์ ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่านํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว แต่

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยกว่า 

(6) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีไดจ้ากส่วนท่ีมีจดุเดือดสูงสุดของนํ้ามนัดิบ เป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีหนกัและมีจุดเดือดสูงท่ีสุด 

นํ้ามนัเตาจดัเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพราะราคาถูก ใชง้านง่าย ให้ความร้อนสูง สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็นหลายชนิดขึ้นอยูก่บัความหนืด และประเภทของเตาเผาและหวัฉีดในการเผา โดยทัว่ไปนํ้ามนัเตาใชส้าํหรับ

เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และเรือเดินสมุทร สาํหรับประเทศไทย จดัแบ่งนํ้ามนัเตาออกเป็น 5 

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

3.2.1.1.2  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน 

• ปตท.ผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัยานพาหนะ งานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร นอกจากน้ียงัมี

การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่สาํหรับทุกกล่มลูกคา้ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

• นํ้ามนัเกียร์ 

• นํ้ามนัไฮโดรลิค  

• นํ้ามนัเบรค และ  

• จารบี 
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  3.2.1.2   การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing) 

ปตท. จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมผา่นช่องทางการจดัจาํหน่าย 2 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

3.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

3.2.1.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing) 

ปี 2548  ปตท. จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปจาํนวนรวมทั้งส้ิน 22,033 ลา้นลิตร  คิดเฉพาะการจาํหน่ายในประเทศ ปตท.  มี

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.6 หากไม่รวมนํ้ามนัเตาท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ. แลว้ ปตท. จะมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 32.3  

การจัดจําหน่ายนํ้ามันของ ปตท. ในช่วงปี 2546-2548  

ผลิตภัณฑ์/การจําหน่าย ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

การจัดจําหน่าย/การตลาด    

ปริมาณจดัจาํหน่าย (ลา้นลิตร) /1    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  14,334 14,964 19,996 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 15,044 16,533 22,033 

ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ (ร้อยละ) /2    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 30.5 30.3 32.3 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 31.6 32.8 34.6 

มูลค่าการจดัจาํหน่าย (ลา้นบาท)    

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  148,435 173,502 307,018 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ.  153,771 186,768 333,878 

การสาํรอง (ความจุคลงั)    

 นํ้ามนัดิบ นํ้ามนัสาํเร็จรูป (ลา้นลิตร) 1,550 1,568 1,497 

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

สถานีบริการ ณ ส้ินปี /3 (แห่ง) 1,389 1,367 1,277 

ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 1,007 1,005 1,081 

โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว /4 (แห่ง) 124 135 142 

ท่ีมา: ปตท. ยกเวน้ขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดจากกระทรวงพาณิชย ์
/1 รวมปริมาณการจาํหน่ายนํา้มันเตา นํา้มันดีเซล นํา้มันเบนซิน นํา้มันก๊าด นํา้มันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์

นํา้มันเคร่ือง ยางมะตอย แต่ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

/2 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไม่รวมผลิตภัณฑ์นํา้มันเคร่ืองและยางมะตอย

ในปี 2548 กฟผ. เป็นผู้ค้ามาตรา 7 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2548 
/3 ของ ปตท.และผู้แทนจาํหน่าย (รวมสถานีบริการก๊าซ จาํนวน 10 แห่ง) 
/4 ของผู้แทนจาํหน่าย 

 ในปี 2548 ปตท. ยงัคงมีเป้าหมายในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดคา้ปลีก ตลาดอุตสาหกรรม ตลาดอากาศยานและ เรือ

ขนส่ง และมุ่งเนน้ขยายส่วนแบ่งการตลาดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและนํ้ามนัหล่อล่ืน โดยเนน้การสร้างความมัน่ใจเร่ืองคุณภาพ 

และเพ่ิมชนิดของนํ้ามนัหล่อล่ืนเพ่ือขยายตลาดนํ้ามนัหล่อล่ืนอุตสาหกรรมและเรือเดินสมุทร การปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานี

บริการนํ้ามนัใหท้นัสมยัและสะดวกสบาย การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้มากขึ้นโดยขยายรูปแบบการบริการเสริมใน
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สถานีบริการเพ่ือดึงดูดลูกคา้ และปรับปรุงบรรจุภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว  ทั้งน้ี การลงทนุในสถานีบริการจะเนน้เฉพาะท่ีอยูใ่น

พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการคา้เท่านั้น รวมถึงการเพ่ิมรายไดแ้ละเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และขยายตลาดในภูมิภาคอินโดจีน 

สาํหรับนโยบายการตั้งราคา ปตท.กาํหนดราคาขายให้กบัลูกคา้ในกลุ่มต่างๆ โดยคาํนึงถึงการแข่งขนั ระดบัราคานํ้ามนั

ในภูมิภาค และระดบัราคาจาํหน่ายในตลาดเป็นสาํคญั เพ่ือให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผูบ้ริโภค 

ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดของ ปตท. แยกตามผลิตภณัฑ์ของธุรกจินํ้ามันในประเทศ 

ปี 2548 และเปรียบเทียบปี 2547  

ผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 

ปี 2548 

ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 

ปี 2547 

เพ่ิม/(ลด) 

ปี 2548/2547 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 37.1 36.1 1.0 

นํ้ามนัเบนซิน 27.4 25.0 2.4 

นํ้ามนัก๊าด 28.2 31.2 -3.0 

นํ้ามนัเคร่ืองบินพาณิชย ์(Jet A-1) 24.2 27.6 -3.4 

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

นํ้ามนัเคร่ืองบินไอพ่นแบบใบพดั (AVGAS) 100.0 100.0 - 

นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 28.8 26.8 2.0 

นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 71.4 53.4 18.0 

นํ้ามนัเตา (ไม่รวมท่ีจาํหน่ายให้ กฟผ.) 43.7 39.5 4.2 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน /2 20.7 18.7 2.0 

ส่วนแบ่งตลาดโดยรวม 

 ไม่รวมนํ้ามนัเตา กฟผ. 

 รวมนํ้ามนัเตา กฟผ./3 

 

30.8 

33.2 

 

29.1 

32.3 

 

1.7 

0.9 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์
/1 ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีจาํหน่ายเพ่ือนาํไปใช้เป็นวัตถดิุบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
/2 ไม่รวมนํา้มันหล่อล่ืนพืน้ฐาน 
/3 กฟผ. เป็นผู้ค้ามาตรา 7 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2548 

 

3.2.1.2.1 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) 

ดาํเนินการโดยสายงานการตลาดคา้ปลีก (Retail Marketing) ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบในการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนั

เช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนในตลาดคา้ปลีกให้กบัลูกคา้ทัว่ไปผา่นเครือข่ายสถานีบริการทัว่ประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบการ

กาํหนด กลยทุธ์ตลาดคา้ปลีก การพฒันาตลาดคา้ปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบติัการ การลงทุน และการ

บริหารสถานีบริการตวัแทน การพฒันาตลาดหล่อล่ืน และการพฒันาธุรกิจเสริม การประกอบธุรกิจคา้ปลีกนํ้ามนัจะดาํเนินการ

ขายผา่นสถานีบริการเป็นหลกั ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง แมว่้าการแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดโดยคู่แข่งจะทวีความ

รุนแรงขึ้น ปตท. ก็ยงัคงมีส่วนแบ่งการตลาดในระดบัสูงท่ีสุดอยา่งต่อเน่ืองติดต่อกนันานกว่า 10 ปี  ทั้งน้ีจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง

สถานีบริการ ปตท.รวม 1,277 แห่ง คดิเป็นอตัราร้อยละ 6.9  ซ่ึงสูงท่ีสุดในบรรดาบริษทัผูค้า้นํ้ามนั คู่แข่งท่ีสาํคญัในดา้นเครือข่าย

สถานีบริการนํ้ามนัของ ปตท.ไดแ้ก่ บริษทับางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) บริษทัเอสโซ่(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั และบริษทันํ้ามนัคาลเทก็ซ์(ไทย) จาํกดั  
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ตารางจําแนกสถานีบริการแบ่งตามผู้ประกอบการ 

จํานวนสถานีบริการ ณ 31 ธันวาคม 2548 

ช่ือผู้ประกอบการ จํานวนสถานีบริการ ร้อยละ 

1. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,277 6.9 

2. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 1,147 6.2 

3. บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 606 3.3 

4. บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 584 3.2 

5. บริษทั นํ้ามนัคาลเท็กซ ์(ไทย) จาํกดั 421 2.3 

6. บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จาํกดั (มหาชน) 226 1.2 

7. บริษทั สยามสหบริการ จาํกดั (มหาชน) 154 0.8 

8. บริษทั คอนอโค (ประเทศไทย) จาํกดั 145 0.8 

9. บริษทั ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จาํกดั 113 0.6 

10. บริษทั คอสโมออยล ์จาํกดั 91 0.5 

11. บริษทั นํ้ามนัทีพีไอ จาํกดั 75 0.4 

12. บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จาํกดั 31 0.2 

13. บริษทั พี ซี สยามปิโตรเลียม จาํกดั 26 0.1 

14. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 3 0.01 

15. อื่นๆ และผูค้า้นํ้ามนัอิสระ /1 13,508 73.4 

รวมทั้งหมด 18,407 100 

     ท่ีมา: ขอ้มูลผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีมิใช่ ปตท. จากกระทรวงพลงังาน 

      /1 ส่วนใหญ่เป็นสถานีบริการในส่วนภูมิภาคท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แต่มีปริมาณและมูลค่าการจาํหน่ายต่อสถานีน้อย 

                   สถานีบริการของ ปตท. สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้5 ประเภทดงัน้ี 

(1)  สถานีบริการประเภท Company Own Company Operate (COCO) 

ปตท.เป็นผูล้งทนุและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีดาํเนินกิจการและบริหารงานภายในสถานีบริการเองทั้งหมด โดย

การพิจารณาลงทุนเปิดสถานีบริการ COCO จะขึ้นอยูก่บัสถานท่ีตั้ง และยอดขายเป็นหลกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2548  ปตท. มีสถานีบริการ COCO อยูท่ั้งส้ิน 51 สถานี  

(2) สถานีบริการประเภท Company Own Dealer Operate (CODO) 

ปตท. เป็นผูล้งทุนและเป็นเจา้ของสถานีบริการท่ีเปิดให้ผูป้ระกอบการท่ีมีประสบการณ์และสนใจบริหารงาน

ภายในสถานีบริการประเภทน้ีเขา้มาเช่าดาํเนินงาน โดยจะมีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดโดย ปตท. และ

ให้ส่วนลดราคาแก่ผูป้ระกอบการสาํหรับการซ้ือนํ้ามนัในปริมาณท่ีเกินกว่าปริมาณขั้นตํ่าท่ีกาํหนด และมีสัญญาเช่า

ทรัพยสิ์นจาก ปตท. เพ่ือการดาํเนินงาน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีสถานีบริการ CODO อยูท่ั้งส้ิน 177 สถานี  
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(3) สถานีบริการประเภท ร่วมลงทนุ (Joint Venture) 

สถานีบริการเหล่าน้ีเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง ปตท. และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยสัดส่วนในการร่วมลงทุน

จะแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัการเจรจา โดยผูป้ระกอบการเป็นผูด้าํเนินการบริหารและจดัการทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2548 ปตท. มีสถานีบริการ Joint Venture อยูท่ั้งส้ิน 279 สถานี 

(4) สถานีบริการประเภท สหกรณ์ และสวสัดิการราชการและรัฐวิสาหกิจ (Co-operative) 

ปตท. เป็นผูส้นบัสนุนในส่วนส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์ในส่วนท่ีสหกรณ์หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขอมา 

แต่จะมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผูบ้ริหารเอง โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการดาํเนินการสถานีบริการคือ เพ่ือ

รองรับผูบ้ริโภคในส่วนของสหกรณ์ และเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. มีสถานีบริการ Co-operative อยูท่ั้งส้ิน 78 สถานี 

(5) สถานีบริการประเภท Dealer Own Dealer Operate (DODO) 

ผูป้ระกอบการเอกชนเป็นเจา้ของสถานีบริการเหล่าน้ี โดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการบริหารสถานีบริการและการ

จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของ ปตท. โดยมีขอ้ตกลงว่าจะตอ้งซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง

เช่น นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซล เป็นตน้ ในปริมาณขั้นตํ่าต่อเดือน และจะตอ้งบริหารจดัการสถานีบริการตาม

มาตรฐานของ ปตท. โดยท่ี ปตท. มีภาระท่ีจะให้การสนบัสนุนการลงทุนและการบริหารงานสถานีบริการประเภท

น้ีนอ้ยมาก โดยทัว่ไปแลว้ ปตท. มีสิทธิท่ีจะเลิกสัญญากบัผูป้ระกอบการสถานีบริการประเภทน้ี หาก

ผูป้ระกอบการผิดสัญญา และในบางคร้ัง ปตท. อาจพิจารณาซ้ือกิจการจากผูป้ระกอบการถา้เห็นว่าสถานีบริการ

นั้นๆ อยูใ่นทาํเลท่ีเหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท. มีสถานีบริการ DODO อยูท่ั้งส้ิน 692 สถานี 

ตารางจําแนกสถานีบริการของ ปตท. 

รูปแบบสถานีบริการ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. COCO 36 2.59 41 3.00 51 3.99 

2. CODO 183 13.17 184 13.46 177 13.86 

3. Joint-Venture 295 21.24 296 21.65 279 21.85 

4. Co-Operative 119 8.57 119 8.71 78 6.11 

5. DODO 756 54.43 727 53.18 692 54.19 

รวม 1,389 100.00 1,367 100.00 1,277 100.00 

 ท่ีมา: ปตท. 

 นอกเหนือจากการพฒันาสถานีบริการให้เป็นสถานีบริการแบบครบวงจรแลว้  ปตท. มีแผนพฒันาสถานีบริการให้เกิด

ภาพลกัษณ์ใหม่และพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  ในส่วนของการพฒันาและขยายแนวธุรกิจไปสู่ธุรกิจคา้ปลีกเสริมอ่ืนๆ ท่ี

สนบัสนุนธุรกิจการตลาดคา้ปลีกนํ้ ามนั เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการและดึงดูดผูใ้ชบ้ริการเขา้สู่สถานีบริการนํ้ ามนั

เพ่ิมขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลกาํไรของบริษทั โดยใช้กลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจเสริมต่างๆ เช่น ร้านคา้สะดวกซ้ือ

ภายในสถานีบริการ (Convenience-Store) ณ ส้ินเดือนธนัวาคม 2548  มีร้าน 7-Eleven ในสถานีบริการกว่า 400 แห่ง  บริการลา้ง
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รถอตัโนมติั ศูนยบ์ริการนํ้ามนัหล่อล่ืน ร้านกาแฟ (cafe’ Amazon)  ศูนยบ์ริการรับลา้งอดัรูปถ่าย Film Drop Point ร่วมกบัเพาเวอร์

บาย และธนาคาร เป็นตน้ 

3.2.1.2.2 การจดัจาํหน่ายผา่นตลาดพาณิชย ์(Commercial Marketing)  

 ดาํเนินงานโดยสายงานธุรกิจการตลาดพาณิชย ์ซ่ึงรับผิดชอบการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงและนํ้ามนัหล่อล่ืนให้

กลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัสายการบิน การเดินเรือขนส่ง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกคา้ก๊าซหุงตม้ และการจดั

จาํหน่ายไปยงัตลาดต่างประเทศ  ในปี 2548 ปตท. จาํหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศ

ยาน นํ้ามนัดีเซล ผา่นตลาดพาณิชย ์ รวมทั้งส้ินประมาณ 9,406 ลา้นลิตร คดิเป็นประมาณร้อยละ 42.7 ของยอดจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปทั้งหมดของ ปตท. ทั้งน้ีสามารถแบ่งตลาดในการจดัจาํหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

(1) กลุ่มตลาดรัฐและอุตสาหกรรม 

• ตลาดรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ  

จากการท่ี ปตท.ยงัมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ทาํให้ ปตท. สามารถจาํหน่ายผลิตภณัทน์ํ้ามนัส่วนใหญ่ให้แก่

หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจและสามารถเสริมสร้างฐานส่วนแบ่งลูกคา้ในตลาดน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 

2548 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปรวมทั้งส้ินประมาณ 2,969 ลา้นลิตร ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวนมากกว่า 1,400 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. เท่านั้น 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 ยางมะตอย 

และผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนโดยตรงกบัโรงงานอุตสาหกรรม และผูบ้ริโภครายใหญ่ เช่น ผูป้ระกอบกิจการ

โรงงานผลิตเหลก็ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตถุงมือยาง ผูป้ระกอบการเดินรถโดยสารและขนส่ง และ

ผูป้ระกอบการในภาคเกษตรกรรม เป็นตน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  ปตท. มีลูกคา้ในกลุ่มน้ีรวมทั้ง

ประเทศจาํนวนมากกว่า 1,400 ราย ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัท่ีจาํหน่ายให้กบัลูกคา้กลุ่มน้ีโดยมากเป็นนํ้ามนัเตา และ 

นํ้ามนัดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในปี 2548  ปตท. ขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้แก่ลูกคา้กลุ่มน้ีจาํนวน 2,001 

ลา้นลิตร  แต่เน่ืองจากภาวะการแข่งขนัท่ีสูง การขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัให้กบัลูกคา้โดยทัว่ไป  ปตท. จะลงทุน
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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

สายการบินระหว่างประเทศและหน่วยงานราชการกว่า 180 ราย ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการจาํหน่าย

นํ้ามนัท่ีท่าอากาศยานกรุงเทพแลว้ ปตท. ยงัเป็นผูป้ระกอบการจาํหน่ายและให้บริการเติมนํ้ามนัอากาศยานผูเ้ดียวในท่า

อากาศยานภูมิภาคทัว่ประเทศไทย ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดในการจาํหน่ายนํ้ามนัอากาศยานประมาณร้อยละ 27 โดย

ปี 2548  ปตท. ไดข้ายนํ้ามนัอากาศยานรวมผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ให้แก่ลูกคา้ในกลุ่มน้ีจาํนวน 2,540 ลา้นลิตร นอกจากน้ี 

ปตท. ยงัไดข้ยายการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ้ามนัให้กบัท่าอากาศยานนานาชาติในประเทศ  ฮ่องกง และในกมัพูชา และยงั

เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายนํ้ามนัอ่ืนๆ เช่น นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ และนํ้ามนัเตา สาํหรับเรือขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและเรือรบ

ต่างๆ ท่ีเป็นลูกคา้อยูป่ระมาณ 130 ราย ดว้ย 

(3) ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงตม้ 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ทัว่ประเทศ โดยเป็นผูน้าํในตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวและ

มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2548 โดยมีปริมาณจาํหน่ายทั้งส้ิน 1,258 ลา้นลิตร หรือ 679 พนัเมตริกตนั  

ปตท. มีคลงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว 8 แห่ง โดยในจาํนวนน้ีมีโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว 7 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ทุก

ภูมิภาคของประเทศ ณ 31 ธนัวาคม 2548 มีความจุรวมประมาณ 75,500 เมตริกตนั และมีร้านคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย

ก๊าซหุงตม้ 1,081 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวเอกชน 142 แห่ง 

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 

 

เน่ืองจากรัฐบาลมีการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงจาํเป็นตอ้งมีการใชก้องทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง (“กองทุนฯ”) 

ซ่ึงบริหารโดยกระทรวงพลงังาน เป็นเคร่ืองมือในการรักษาระดบัราคาของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลงังาน ปตท. จะไดรั้บชดเชยจากเงินกองทนุฯ ในกรณีท่ีราคา ณ โรงแยกก๊าซสูงขึ้น
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ตามราคาตลาดโลกและมีผลทาํให้ผลรวมราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่สูงกว่าราคาขายส่งท่ีรัฐบาล

กาํหนด ในทางกลบักนั กรณีท่ีราคา ณ โรงแยกก๊าซตํ่าลงตามราคาในตลาดโลกและมีผลทาํใหผ้ลรวมราคาขายส่งก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวหนา้โรงกลัน่ตํ่ากว่าราคาขายส่งท่ีรัฐบาลกาํหนด ปตท. จะตอ้งส่งเงินเขา้กองทนุฯ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2548  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ไดก้าํหนดให้กองทนุฯ จ่ายเงินชดเชยเพ่ือรักษาระดบัราคา 

โดยกาํหนดใหจ้่ายชดเชยในอตัรา 2.8567 บาทต่อกิโลกรัม ทาํให้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงมียอดคา้งชาํระค่าชดเชยก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวต่อ  ปตท. จาํนวนทั้งส้ิน  6,883 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) 

เป็นการขายส่งออกผลิตภณัฑข์อง ปตท.ไปยงัตลาดต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั ปตท. โดยการขายผา่น

บริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน บริษทัร่วมทุนของ ปตท. รวมทั้งบริษทันํ้ามนัอ่ืนๆ ในต่างประเทศ เป็นการดาํเนินการเพ่ือขยาย

ตลาดผลิตภณัฑข์อง ปตท. ในตา่งประเทศ เน่ืองจากตอ้งการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย อีกทั้งประเทศไทยอยูใ่นสภาวะ

อุปทานมากกว่าอุปสงค ์  ทาํให ้ ปตท.มีนโยบายขยายการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ไปสู่ตลาดต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กมัพูชา มาเลเซีย สหภาพเมียน

มาร์ ลาว และจีน ในลกัษณะของการขายผา่นบริษทัท่ี ปตท. ไปลงทุน หรือร่วมทุนในต่างประเทศ รวมทั้งลูกคา้ท่ีเป็น

บริษทันํ้ามนัในทอ้งถ่ิน อยา่งไรก็ตามในสภาวะท่ีเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ

ท่ีเขา้ไปลงทนุมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีผลให้ ปตท. พิจารณาปรับเปล่ียนกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนในบาง

ประเทศเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุอยูเ่สมอ  

 3.2.1.3  สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฎิบติัการคลงั 

3.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม 

3.2.1.3.1 การบริหารและปฏิบติัการคลงั (Terminal Operations) 

ดาํเนินการบริหาร ควบคุมดูแลการเก็บสาํรอง รับจ่าย บรรจุผลิตภณัฑน์ํ้ามนั ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงตม้ (LPG) 

ของคลงัทัว่ประเทศ โดยปฎิบติัการเก็บสาํรองรับจ่าย และบรรจผุลิตภณัฑ ์ เพ่ือการจ่ายโอนระหว่างคลงัและจาํหน่ายให้ลูกคา้ทั้ง

ทางรถยนต ์รถไฟ และทางเรือ  ทั้งน้ี ปตท. มีสถานีเติมนํ้ามนัอากาศยานจาํนวน 13 แห่ง  คลงัปิโตรเลียม คลงันํ้ามนั และ คลงัก๊าซ 
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รวม 22 แห่ง กระจายอยูท่ัว่ประเทศเพ่ือให้บริการลูกคา้และสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. และไดมี้การพฒันาคลงั

ปิโตรเลียมศรีราชาให้เป็นคลงัปลอดอากร เพ่ือการกกัเก็บและส่งออกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และไดเ้ร่ิมพฒันาคลงัปิโตรเลียม 

ศรีราชาให้เป็นคลงัสรรพสามิตและคลงัสินคา้ปลอดอากร เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการนาํเขา้และส่งออกและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมโดยใหเ้ช่าคลงัเก็บนํ้ามนัเพ่ือการคา้แก่ลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ีคลงัปิโตรเลียมศรีราชายงัเป็นแหล่ง

สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับเติมเรือเดินสมุทร เพ่ือรองรับการขยายตวัของท่าเรือแหลมฉบงั และผลกัดนัให้

ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงเรือเดินสมุทรอีกแห่งหน่ึงของภูมิภาคเอเซีย 

คลงัปิโตรเลียมศรีราชา ประกอบดว้ยพ้ืนท่ี 2 ส่วน ไดแ้ก่ คลงันํ้ามนัศรีราชาและคลงัก๊าซเขาบ่อยามีปริมาณความจุรวม 

890 ลา้นลิตร มีท่าเทียบเรือจาํนวน 7 ท่า สามารถรับเรือเดินสมุทรไดต้ั้งแต่ขนาด 500-100,000 ตนั 

3.2.1.3.2 การจดัหาและจดัส่งปิโตรเลียม (Supply and Logistic)  

ดาํเนินการจดัหาและจดัส่งผลิตภณัฑน์ํ้ามนั รวมทั้งการขายนํ้ามนัในตลาดขายส่ง ให้แก่ บริษทัในเครือในกลุ่มโรงกลัน่

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

ปตท. ขายผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลวให้แก่ตลาดผูค้า้นํ้ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

พ.ศ.2543 (Reseller) เช่น บริษทั ยนิูคแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั เวิลดแ์ก๊ส (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั 

อุตสาหกรรมแก๊สสยาม จาํกดั บริษทั ปิกนิค คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ทั้งน้ีการขายให้แก่ผูค้า้มาตรา 7 จะขายเม่ือ 

ปตท. มีอุปทานส่วนเกินท่ีเหลือจากการขายผา่นช่องทางต่างๆ แลว้ โดยในปี 2548  ปตท. ไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมให้แก่

ผูค้า้มาตรา 7 คิดเป็นมูลค่า 83,552 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทั้งหมด 

 3.2.1.4  โครงสร้างรายได้ของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Marketing)  

ในปี 2548 มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 333,878 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการจัดจําหน่ายแยกตามผลิตภณัฑ์/1 

  ท่ีมา: ปตท. 
 /1 รวมการจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย คอนเดนเสท ก๊าซโซลีนธรรมชาติ สารเติมแต่ง และสินคา้ใชเ้พ่ือการส่งเสริมการขาย ฯลฯ 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

การจัดจําหน่าย 

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 

18,917 

 

3,103 

 

21,736 

 

3,155 

 

26,947 

 

3,770 

- นํ้ามนัเบนซิน 29,955 2,098 34,928 2,127 65,328 3,129 

- นํ้ามนัก๊าด 107 7 114 7 137 6 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 15,349 1,595 23,064 1,828 38,933 2,225 

- นํ้ามนัดีเซล 66,041 5,425 73,759 5,667 138,183 7,766 

- นํ้ามนัเตา 18,455 2,416 28,082 3,382 52,896 4,357 

- อื่นๆ /1 4,947 399 5,085 367 11,454 780 

รวมการจัดจําหน่าย 153,771 15,044 186,768 16,533 333,878 22,033 
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ตารางแสดงมลูค่าการจัดจําหน่ายแยกตามลกัษณะตลาดและประเภทลูกค้า 

หน่วย : ลา้นบาท 

 มูลค่าการจัดจําหน่าย 

 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil 

Marketing) 

- ตลาดคา้ปลีก 

- ตลาดพาณิชย ์

 

 

76,738 

 

 

 

86,925 

 

 

124,852 

    - ตลาดรัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการ 13,288 22,490 43,706 

    - ตลาดอุตสาหกรรม 16,345 18,266 24,211 

    - ตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง /1 20,234 29,033 40,169 

- ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

- ตลาดต่างประเทศ 

- ตลาดผูค้า้นํ้ามนัมาตรา 7 

6,939 

4,639 

15,588 

8,044 

5,400 

16,610 

9,083 

8,305 

83,552 

รวมการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 153,771 186,768 333,878 

ท่ีมา : ปตท. 
 /1 รวมมูลค่าท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงสาํหรับนํา้มัน JET A-1 และการขายท่ี HKIA 

3.2.2 การค้าสากล (Trading) 

 ดาํเนินการเก่ียวกบัธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ (International Oil Trading) ซ่ึงแบ่งออกเป็นธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและ

คอนเดนเสท ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั และ

การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ กิจกรรมในธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ครอบคลุมการจดัหาและการคา้ระหว่าง

ประเทศสาํหรับผลิตภณัทปิ์โตรเลียม และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ

ให้มีศกัยภาพในการแข่งขนัและทาํกาํไร และเพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํกาํไรจากการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ  เน่ืองจากในอดีตประเทศไทยเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปมาโดยตลอด ปตท. จึงมีความคุน้เคยกบัธุรกรรม

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

รูปแบบธุรกรรมเปล่ียนไปเป็นแบบส่งออก (IN-OUT Trading) กล่าวคือ การส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนเกินจากความตอ้งการใน

ประเทศออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ ส่วนธุรกรรมแบบการคา้ในต่างประเทศ (OUT-OUT Trading) หรือ Proprietary Trading 

นั้น เป็นรูปแบบธุรกรรมหน่ึงท่ีดาํเนินการโดย ปตท.  ซ่ึงจะสามารถทาํกาํไรไดจ้ากส่วนต่างของราคาซ้ือกบัราคาขายซ่ึงเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

 การดาํเนินธุรกิจการคา้สากล  สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

(1)  ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

(2)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(3)  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 
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 3.2.2.1 ลักษณะของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

สินคา้และผลิตภณัฑข์องการคา้สากล  แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

3.2.2.1.1 นํ้ามนัดิบ 

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท 

3.2.2.1.3 ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.2.2.1.4 ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.2.1.1 นํ้ามนัดิบ (Crude oil) 

นํ้ามนัดิบเป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของนํ้ามนัดิบอาจแตกต่างกนัไปขึ้นอยูก่บัชนิดของอินทรีย์

สารท่ีเป็นตน้กาํเนิดและสารประกอบอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพแวดลอ้ม เช่นความดนั และอุณหภูมิใตพ้ื้นผิวโลก ในประเทศไทยมี

แหล่งนํ้ามนัดิบหลายแหล่ง แต่เน่ืองจากปริมาณนํ้ามนัดิบท่ีขดุพบและนาํขึ้นมาใชใ้นประเทศมีเพียงประมาณร้อยละ 10 ของความ

ตอ้งการนํ้ามนัดิบทั้งหมดของโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศไทย ดงันั้น จึงตอ้งนาํเขา้นํ้ามนัดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากกลุ่มประเทศใน

ตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ โอมาน อิรัก คเูวต ซาอุดีอารเบีย เยเมน และกาตาร์ เป็นตน้ และนํ้ามนัดิบจากกลุ่ม

ประเทศในตะวนัออกไกล เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นตน้  

3.2.2.1.2 คอนเดนเสท (Condensate) 

 ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจะไดส่้วนท่ีเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิและความดนับรรยากาศท่ีเรียกว่าคอนเดนเสท 

ซ่ึงจะถูกแยกออกและขนส่งโดยทางเรือ การผลิตคอนเดนเสทของประเทศไทยในปี 2548 มีปริมาณรวมทั้งส้ิน 4,192 ลา้นลิตร 

(26,370 พนับาร์เรล หรือ 72,246 บาร์เรลต่อวนั) เฉล่ียวนัละ 11.5 ลา้นลิตร เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 5 

3.2.2.1.3  ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) 

(2) นํ้ามนัเบนซิน (Gasoline) 

(3)    นํ้ามนัก๊าด (Kerosene) 

(4)    นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน (Aviation Fuel) 

(5)    นํ้ามนัดีเซล (Diesel) 

(6) นํ้ามนัเตา (Fuel Oil) 

3.2.2.1.4  ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

 ปตท. จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี  ไดแ้ก่ พาราไซลีน เบนซีน และโทลูอีน เป็นตน้ เพ่ือเป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายตอ่ไป 

 3.2.2.2   การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์การค้าสากล (Trading) 

ปตท. ดาํเนินธุรกิจการคา้สากล จาํแนกออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ 
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3.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 

3.2.2.2.2 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

3.2.2.2.1 ธุรกิจการคา้นํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท (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 9 แหล่ง 

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

บุรี) ทานตะวนั เบญจมาศ ปัตตานี Jasmine และ นางนวล โดย ปตท. จะซ้ือนํ้ามนัดิบในประเทศบางส่วนจากผูไ้ดรั้บ

สัมปทานต่างๆ และจาํหน่ายนํ้ามนัดิบดงักล่าวให้กบัโรงกลัน่นํ้ามนัในประเทศโดยไดก้าํไรจากส่วนต่างราคา (Margin)  

ซ่ึงในปี 2548  ปตท. มีการจดัหานํ้ามนัดิบจากแหล่งในประเทศประมาณ 44,110 บาร์เรลตอ่วนั 

(2) การจดัหาและการคา้นํ้ามนัดิบจากต่างประเทศ 

ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่ในประเทศท่ี ปตท.ถือหุน้ และรวมถึงการดาํเนินการขนส่งให้บางส่วน 

โดยจดัหาใหบ้ริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่ระยอง) และ บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

จาํกดั (โรงกลัน่สตาร์) ในปริมาณท่ีใกลเ้คียงกบัสัดส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้น (เฉล่ียประมาณร้อยละ 68) และจดัหาให้บริษทั 

ไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่ไทยออยล)์ คดิเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ทั้งน้ี ปตท. อาจสามารถขายได้

มากกว่าสัดส่วนการถือหุ้น ขึ้นกบัราคาท่ี ปตท.ขาย นอกจากนั้น ยงัจดัหาใหบ้ริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

(โรงกลัน่บางจาก) ดว้ย อยา่งไรก็ตาม ปตท. ยงัอาจขายนํ้ามนัดิบและขนส่งให้กบัโรงกลัน่อ่ืนท่ี ปตท. มิไดถื้อหุ้น ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัผลกาํไรและเง่ือนไขทางการคา้ 

ในปี 2548 ปตท. เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 4 แห่ง ท่ี ปตท. ถือหุ้นอยูค่ิดเป็นปริมาณทั้งส้ิน

เฉล่ียประมาณร้อยละ 56 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) ซ่ึงจะเป็นไปตาม

กลไกตลาด 

(3) การจดัหาและการคา้คอนเดนเสท 

ปตท.เป็นผูจ้ดัหาและขนส่งรายเดียวท่ีจดัหาคอนเดนเสทให้โรงงานปิโตรเคมีและโรงกลัน่ภายในประเทศ โดยมี

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษทัอะโรเมติกส์) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ ปตท.ท่ีประกอบ
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ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้ ใชค้อนเดนเสทเป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต โดย ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือคอนเดนเสทจากผูไ้ดรั้บ

สัมปทานในประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากแหล่งเชฟรอน (ยโูนแคลเดิม) ไพลิน และบงกช และขายคอนเดนเสทท่ีราคา

ตลาดโดยอิงกบัราคาตน้ทนุบวกอตัราส่วนกาํไร อยา่งไรก็ตาม หากปริมาณคอนเดนเสทท่ีบริษทัอะโรเมติกส์ ตอ้งการ

มีปริมาณลดลง ปริมาณคอนเดนเสทท่ีเหลือสามารถส่งออกขายต่างประเทศไดห้รือขายให้แก่โรงกลัน่นํ้ามนัใน

ประเทศ โดยปัจจบุนั ปตท. ไดข้ายคอนเดนเสทส่วนหน่ึงให้กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ 

ปริมาณการจัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทของ ปตท. 

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

นํ้ามนัดิบในประเทศ 10.8 10.0 10.2 8.3 16.1 9.3 

คอนเดนเสทในประเทศ 20.0 18.6 21.3 17.3 22.1 12.7 

นาํเขา้นํ้ามนัดิบ 

  - ตะวนัออกไกล 

 

2.9 

 

2.7 

 

7.7 

 

6.2 

 

7.6 

 

4.4 

  - ตะวนัออกกลาง และ อาฟริกา 69.7 64.7 80.2 65.0 117.7 67.7 

การคา้นํ้ามนัดิบระหว่างประเทศ 4.3 4.0 4.0 3.2 10.3 5.9 

รวมทั้งส้ิน 107.8 100.0 123.4 100.0 173.8 100.0 

  ท่ีมา : ปตท. 

3.2.2.2.2  ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง (Oil Refined Product) 

 ดาํเนินการจดัหา นาํเขา้ ส่งออก และทาํการคา้ระหว่างประเทศสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

ให้กบักลุ่มธุรกิจ บริษทั / โรงกลัน่ในเครือ และลูกคา้ ของ ปตท. ตลอดจนการวิเคราะหห์าโอกาสในการทาํการคา้ การแลกเปล่ียน 

(Physical Swap) นํ้ามนัเช้ือเพลิงทุกชนิดและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ปตท. จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงจากโรงกลัน่ในประเทศ ทั้งใน

ส่วนท่ี ปตท. ถือหุ้นอยู ่ไดแ้ก่ โรงกลัน่ไทยออยล ์โรงกลัน่ระยอง และโรงกลัน่สตาร์ โดยมีขอ้ผกูมดัเร่ืองปริมาณการรับซ้ือขั้นตํ่า 

และในส่วนท่ี ปตท. ไม่ไดถื้อหุน้ ไดแ้ก่โรงกลัน่เอสโซ่  โรงกลัน่ TPI และ บริษทั Rayong Purifier โดยการจดัซ้ือดงักล่าว เพ่ือ

นาํไปส่งออกในตลาด รวมถึงการทาํธุรกรรมอ่ืนๆ เช่น การทาํ Location Swap และการทาํ blending เป็นตน้ 

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

โดยราคาซ้ือขายจะเป็นไปตามราคาตลาดโลก และไดรั้บกาํไรจากส่วนต่างตามกลไกตลาดและการแข่งขนั 

 ในปี 2548 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงรวมทั้งส้ิน 3,061 ลา้นลิตร 

3.2.2.2.3 ธุรกิจการคา้ผลิตภณัทปิ์โตรเคมี (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
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ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้แก่ลูกคา้ ดงันั้น ปตท. จึงเปรียบเสมือนคนกลางในการซ้ือขาย ซ่ึงมีกาํไรจากการดาํเนินงาน ขึ้นกบัประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละผูซ้ื้อ  

 ในปี 2548 ปตท. ทาํการคา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี รวมทั้งส้ินประมาณ 2,115 ลา้นลิตร 

 3.2.2.3  สายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจนํ้ามัน  

ปตท. มีสายงานสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจนํ้ามนั ดงัต่อไปน้ี 

3.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั 

3.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ 

3.2.2.3.1 การบริหารความเส่ียงจากการคา้นํ้ามนั (Marketing Analysis and Risk Management)  

 ปตท. จดัตั้งหน่วยงานบริหารความเส่ียง เพ่ือรับผดิชอบการวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใน

การซ้ือขายนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ทั้งในประเทศและการคา้

ระหว่างประเทศให้กบั ปตท. รวมทั้งบริษทัในเครือฯ โดยทาํการซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในตลาดการคา้อนุพนัธ์ เพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงจากการผนัผวนของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมดว้ยวิธีการทาํ Paper Swap หรือ Option  เพ่ือ Lock กาํไรคงท่ีแน่นอน เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.  

 นอกจากน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลปิโตรเลียมในตลาดโลกของ 

ปตท. โดยศึกษา วิเคราะห์แนวโนม้ราคา สถานการณ์ตลาดนํ้ามนัทัว่โลก ทั้งปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัทางความรู้สึก และปัจจยัทาง

เทคนิค สนบัสนุนหน่วยงานซ้ือขายนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง รวมทั้งหน่วยงานขายตลาดในประเทศเพ่ือเพ่ิม      

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท.  

3.2.2.3.2 การจดัหาการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ (International Marine Transportation) 

 ปตท. จดัตั้งหน่วยจดัหาการขนส่งต่างประเทศ เป็นหน่วยเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจการคา้สากล และการ

นาํเขา้ส่งออกนํ้ามนัดิบ นํ้ามนัเช้ือเพลิง  ผลิตภณัฑพิ์เศษ และผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี โดยการจดัหาเรือใหห้น่วยงานภายใน และ

บริษทัร่วมทุน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร   

 3.2.2.4 โครงสร้างรายได้ของการค้าสากล (Trading)  

ในปี 2548 มีมูลค่าการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์รวมมูลค่าทั้งส้ิน 455,551 ลา้นบาท  ดงัรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าของการค้าสากลแยกตามผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมา: ปตท. 
/1 รวมแนฟทาและก๊าซโซลีนธรรมชาติ 
/2 ไม่รวมการขายระหว่างกลุ่มธุรกิจและการจา้งกลัน่กบัโรงกลัน่ไทยออยล์ 

3.2.3 การลงทุนและการร่วมทุนของธุรกิจนํ้ามัน 

 นอกเหนือจากสายงานภายใน ปตท. ท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัแลว้ ปตท. ยงัมีการลงทุนใน

บริษทัร่วมทุนท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบันํ้ามนัทั้งในและต่างประเทศอีกจาํนวน 16 บริษทั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสนบัสนุน

ธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดรายไดห้ลกัและเพ่ือส่งเสริมให้ ปตท. สามารถดาํเนินธุรกิจนํ้ามนัอยา่งครบวงจร และสามารถให้บริการลูกคา้ได้

ดีท่ีสุด 

 สายงานการบริหารธุรกิจในเครือมีหนา้ท่ีดูแลบริษทัร่วมทนุท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจนํ้ามนัใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เอ้ือประโยชนต์่อธุรกิจในกลุ่มนํ้ามนัและธุรกิจอ่ืนๆ ของ ปตท. โดยจะมุ่งเนน้การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและบริหารการลงทุน

เชิงพาณิชย ์    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

มูลค่าการ

จําหน่าย 

(ล้านบาท) 

ปริมาณการ

จําหน่าย 

(ล้านลิตร) 

การคา้สากล       

- นํ้ามนัดิบ 102,591 13,815 150,593 16,211 306,046 23,105 

- คอนเดนเสท 25,964 3,372 35,896 3,564 49,142 3,578 

- นํ้ามนัเช้ือเพลิง /1 26,528 3,228 44,966 4,046 47,642 3,061 

- ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 23,836 1,709 41,177 1,871 52,721 2,115 

รวมการค้าสากล /2 178,919 22,124 272,632 25,692 455,551 31,859 
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3.3 ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น 

ปตท.ไดล้งทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นบริษทัในเครือซ่ึง ปตท.มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm's 

Length Basis) โดยบริษทัท่ี ปตท.เขา้ร่วมลงทุน มีดงัน้ี 

ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจการกลัน่ 

1. บริษทั ปตท. เคมิคอล  จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

4. บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั 

5. บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

6. บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

1. บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

2. บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

4. บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

3.3.1 ธุรกิจปิโตรเคมี   

3.3.1.1 บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

บริษทั ปตท. เคมิคอล เป็นบริษทัท่ีเกิดขึ้นจากการควบกิจการระหว่าง บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั 

ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคต์ามแนวนโยบายของ ปตท. ท่ีจะให้ บริษทั ปตท. เคมิคอล เป็นแกนนาํในธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจาก

ก๊าซธรรมชาติ (Gas-based value chain) และเป็นผูด้าํเนินการธุรกิจปิโตรเคมีต่อเน่ืองในสายโอเลฟินส์  ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตและลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานในระยะยาว ลดความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ และมีฐานะทางการเงิน

ท่ีเขม้แขง็ขึ้น โดย บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทั

ดงักล่าวโดยผลของกฎหมาย  บริษทั ปตท. เคมิคอล ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ผลิตภณัฑ์

ต่อเน่ือง และ บริการเสริมต่างๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.03 โดยมีผูถื้อหุ้นใหญ่รายอ่ืนคือ 

บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั อาร์ไอแอล 1996 จาํกดั  และ บริษทั เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกดั   

โรงงานของ บริษทั ปตท. เคมิคอล  ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยมีโรงงานแยกเป็น 2 

โรงงาน ซ่ึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่ปี 2533 และ ปี 2538 ตามลาํดบั ปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑห์ลกัคือ  

เอทิลีนรวม 1,146,000 ตนัต่อปี และโพรพิลีนรวม 377,000 ตนัต่อปี และมีกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ือง เมด็พลาสติกโพลี 

เอทิลีนชนิดหนาแน่นสูง (HDPE) 250,000 ตนัต่อปี สาํหรับผลิตภณัฑพ์ลอยไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ ไพโรไลซิสก๊าซโซลีน มิกซ์ซี 4  

แครกเกอร์บอททอม (Cracker Bottom) เทลก๊าซ (Tailgas) และไฮโดรเจน นอกจากนั้นยงัมีธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ มีกาํลงั

ผลิตไฟฟ้า 170 เมกกะวตัต ์ไอนํ้า 340 ตนัต่อชัว่โมง และนํ้าปรับสภาพ 1,490 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง รวมถึงธุรกิจใหบ้ริการท่า

เทียบเรือและขนถ่ายเคมีภณัฑ ์โดยมีท่าเทียบเรือ 2 ท่า 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตโอเลฟินส์ไดแ้ก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน แอลพีจี เอน็จีแอล แนฟทาชนิดเบา และราฟ

ฟิเนท ทั้งน้ีวตัถุดิบส่วนใหญ่จะจดัหาจากแหล่งในประเทศ  โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบก๊าซ จากโรงแยกก๊าซของ ปตท.  ภายใต้

สัญญาซ้ือขายวตัถุดิบระยะยาว ในส่วนของแนฟทาชนิดเบาและราฟฟิเนท เป็นผลิตภณัฑจ์ากโรงกลัน่นํ้ามนัและผลิตภณัฑพ์ลอย

ไดจ้ากโรงงานอะโรเมติกส์ซ่ึงจดัหาจากภายในประเทศภายใตสั้ญญาระยะยาวเช่นกนั 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทั ปตท. เคมิคอล มีสัญญาซ้ือขายโอเลฟินส์ระยะยาวกบักลุ่มโรงงานผลิตปิโตรเคมีขั้นต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูถื้อหุ้น หรือเป็นบริษทัร่วมของผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส้วมสิทธิมาจากสัญญาเดิมของ บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ  และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์   

สาํหรับผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดท้าํสัญญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ 

(Domestic Agent) และทาํสัญญากบัคู่คา้สากล (International Trader) เพ่ือจาํหน่ายเมด็พลาสติก HDPE ภายใตเ้คร่ืองหมายทาง

การคา้ “NPCX”  โดยในเดือนกนัยายน 2548  บริษทัไดจ้าํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดท้ั้งหมดผา่นบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 

จาํกดั ซ่ึงบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง เป็นบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บริษทั ปตท. เคมิคอล กบั ปตท. และ บริษทั 

บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั จดัตั้งขึ้นเพ่ือดาํเนินธุรกิจทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ท่ีผลิตโดย

บริษทัในกลุ่มปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ปตท. เคมิคอล ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 8 คน 

รวมประธานกรรมการ นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษทั ปตท. เคมิ

คอล ซ่ึงรวมถึงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดว้ย  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ปตท. เคมิคอล  ในช่วงปี 2547 – ปี 2548   เป็นดงัน้ี 

                                                                                                                                              

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2547/1 ปี 2548/1 

รายไดร้วม 44,140 59,829 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี (33,596) (46,668) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (103) 70 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ /2 10,174 12,925 

สินทรัพยร์วม 67,902 86,518 

หน้ีสินรวม 17,815 29,032 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 50,087 57,485 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ)   

• โอเลฟินส์ 99 95 

• HDPE 59 82 
 /1งบการเงินเสมือนรวมบริษทั ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 
/2กาํไร(ขาดทุน)สุทธิหลงัหกักาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย ในปี 2547 = 268 ลา้นบาท และ ในปี 2548 = 306 ลา้นบาท 
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(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ  

 บริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั : ดาํเนินโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์ Mono Ethylene Glycol (MEG) และสาร

Ethylene Oxide (EO) จาํนวน 300,000 ตนัต่อปี ประมาณการเงินลงทุน 210 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยใชว้ตัถุดิบ เอทีลีน 200,000 ตนั

ต่อปี สาร EO ดงักล่าวน้ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการ EO Derivatives  ของบริษทั ปัจจบุนัโครงการ EO/EG โรงท่ี 1 

(EO/EG1) มีความกา้วหนา้ในการก่อสร้างและดาํเนินงาน คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของ

ปี 2549 

 นอกจากนั้น บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์ EO/EG โรงท่ี 2 (EO/EG 2) เน่ืองจากปริมาณจาก

โรงงาน EO/EG 1 ของบริษทัยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการภายในประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากโครงการ EO/EG 1 ท่ีมีอยู่

เดิม บริษทัสามารถลดค่าใชจ้่ายในการออกแบบและสามารถดาํเนินการไดท้นัที ระบบและอุปกรณ์บางส่วนสามารถใชร่้วมกบั

โครงการ EO/EG 1 ได ้ทาํใหป้ระหยดัเงินลงทุน รวมถึงสามารถลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการลงดว้ย ประมาณการเงินลงทุน 235 

ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต MEG 300,000 ตนัต่อปี โดยใชว้ตัถุดิบเอทีลีน 200,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ด้

ในไตรมาส 2 ปี 2551 

 การลงทุนในโครงการ EO Derivatives ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของบริษทั ทีโอซีไกลคอล จาํกดั 

จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ Ethoxylates, Ethanolamines และ Choline Chloride มีประมาณการเงินลงทุนรวม 2,550 ลา้นบาท คาด

ว่าจะเร่ิมผลิตในช่วงปลายปี 2549 - ตน้ปี 2550 ซ่ึงโครงการดงักล่าวน้ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบับริษทั  

- บริษทั ไทยอีทอกซีเลท จาํกดั เป็นบริษทัร่วมทนุกบับริษทั Cognis Thai Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ 

Cognis Deutschland GmbH & Co.KG โดยบริษทั ปตท. เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 50 และมีทนุจด

ทะเบียน 420 ลา้นบาท เพ่ือผลิต Ethoxylates 50,000 ตนัต่อปี ซ่ึงมีความตอ้งการ EO ประมาณ 18,000 

– 20,000 ตนัต่อปี จะเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 4 ปี 2549  

- บริษทั ไทยโคลีนคลอไรด ์ จาํกดั โดยบริษทั ปตท. เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีทนุจดทะเบียน 

560 ลา้นบาท เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร Choline Chloride มีกาํลงัการผลิต 20,000 ตนัต่อปี ซ่ึงมี

ความตอ้งการ  EO ประมาณ 7,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะเปิดดาํเนินการไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2550  

-  บริษทั ไทยเอทานอลเอมีน จาํกดั โดยบริษทั ปตท. เคมิคอล ถือหุ้นร้อยละ 100  และมีทุนจดทะเบียน 

900 ลา้นบาท  เพ่ือดาํเนินโครงการผลิตสาร Ethanolamines มีกาํลงัการผลิต 50,000 ตนัต่อปี ซ่ึงมีความ

ตอ้งการ  EO ประมาณ 40,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตร

มาส 2 ปี 2550   

 บริษทั ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั  : เพ่ือดาํเนินโครงการ Methyl Ester / Fatty Alcohol  บริษทั ปตท. เคมิคอล ถือ

หุ้นร้อยละ 100  โดยมีทุนจดทะเบียน 2,400 ลา้นบาท โดย Fatty Alcohol เป็นวตัถุดิบสาํคญัอีกตวัหน่ึงของโครงการ Ethoxylates 

นอกเหนือไปจาก Ethylene Oxide และยงัคงตอ้งมีการนาํเขา้อยู ่ จึงเป็นการทาํ Backward integration โครงการฯ ผลิตผลิตภณัฑ์

หลกั 2 ชนิดคอื Methyl Ester เป็นสารเพ่ิมประสิทธิภาพในนํ้ามนัดีเซล และ Fatty Alcohol เป็นสารตั้งตน้สาํหรับอุตสาหกรรม 

Oleochemicals   เงินลงทุนรวม 119 ลา้นเหรียญสหรัฐ มีกาํลงัการผลิต 200,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิต

เชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาส 3 ปี 2550  โดยเม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2548 บริษทั ไทยโอเลฟินส์ ไดร่้วมกบั ปตท. ลงนามในบนัทึกความ

เขา้ใจ ในการซ้ือขายสาร Methyl Ester ในปริมาณ 80,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ี ปตท. จะนาํสาร Methyl Ester ไปผสมกบันํ้ามนัดีเซลเพ่ือ

ผลิตไบโอดีเซล (Bio Diesel) คุณภาพสูงเป็นรายแรกของประเทศไทย เพ่ือจาํหน่ายผา่นเครือข่ายนํ้ามนัดีเซลทัว่ประเทศของ ปตท.  
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เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมเงินลงทนุของโครงการ จากเดิม 119 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็น 

165 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมกาํลงัการผลิตจากเดิม 200,000 ตนัต่อปี เป็น 331,000 ตนัต่อปี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ตลาดท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้น  รวมถึงจะทาํให้ไดอ้ตัราผลตอบแทนการลงทุนท่ีสูงขึ้น และเงินลงทนุต่อหน่วยลดลง 

 บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั  : บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดร่้วมลงทุนกบั ปตท. โดยมีอตัราส่วนการลงทุน 

50:50 ในโครงการอีเทนแครกเกอร์ ขนาดกาํลงัการผลิตเอทิลีน 1,000,000 ตนัต่อปี และ โรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีนความ

หนาแน่นตํ่า (Low Density Polyethylene - LDPE) ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี และ โรงผลิตเมด็พลาสติกโพลิเอทิลีน

ความหนาแน่นตํ่าเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene - LLDPE) ขนาด 400,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนทั้งโครงการ 944 ลา้น

เหรียญสหรัฐ  เป็นส่วนของ บริษทั ปตท. เคมิคอล 236  ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตร

มาส 3 ปี 2552  มีทุนจดทะเบียนบริษทั คร้ังแรก 1,500 ลา้นบาท 

 การลงทุนในโครงการผลิตและจาํหน่ายสาร Ethylene Vinyl Acetate (EVA)  ขนาดกาํลงัการผลิต 100,000 

ตนัต่อปี โดยโครงการจะใชเ้อทิลีนจากโครงการอีเทนแครกเกอร์ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน เป็นวตัถุดิบ เงินลงทนุทั้งโครงการ 

118 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโรงงานไดภ้ายในตน้ปี 2549 และเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตร

มาส 3 ปี 2552  

 โครงการ HDPE ท่ี อิหร่าน : บริษทั ปตท. เคมิคอล ร่วมกบั บริษทั Itochu Corporation  บริษทั เคมีภณัฑ์

ซีเมนตไ์ทย จาํกดั และ National Petrochemical Company แห่งประเทศอิหร่าน (NPC Iran). ร่วมลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 10, 12, 

38 และ 40 ตามลาํดบั เพ่ือร่วมทนุในโครงการ HDPE ขนาดกาํลงัการผลิต 300,000 ตนัต่อปี ท่ีประเทศอิหร่าน วงเงินลงทุนของ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 22.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2551  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 1 (Plant I Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ  

โพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 130,000 ตนัต่อปี และ 120,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ใชเ้งินลงทุนประมาณ 140 ลา้นเหรียญสหรัฐ  กาํหนดการ

ก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดต้น้ปี 2550  ปัจจบุนับริษทัไดด้าํเนินการโครงการล่วงหนา้บางส่วน ทาํให้มีกาํลงัการผลิต

โพรพิลีนเพ่ิมขึ้นอีก 60,000 ตนัตอ่ปีในคร่ึงปีหลงัของ 2548 ส่งผลให้กาํลงัการผลิตโพรพิลีนรวม เพ่ิมเป็น 250,000 ตนัต่อปี 

 โครงการขยายกาํลงัการผลิตโรงโอเลฟินส์ 2 (Plant II Debottleneck) : เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตเอทิลีนและ

โพรพิลีนเพ่ิมขึ้น 100,000 ตนัตอ่ปี และ 50,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ใชเ้งินลงทุนประมาณ 75 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํหนดการ

ก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2551 ทั้งน้ี ผลิตภณัฑเ์อทีลีนจะจาํหน่ายให้กบัโครงการผลิตผลิตภณัฑ ์

EO/EG โรงท่ี 2 (EO/EG 2) ประมาณปีละ 200,000 ตนั ผลิตภณัฑโ์พรพิลีนจะจดัจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากความตอ้งการภายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย อยูใ่นระดบัสูงในขณะท่ีกาํลงัการผลิตมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

 การเขา้ลงทุนใน บริษทั วีนิไทย  เพ่ือกระจายความเส่ียงไปในธุรกิจพีวีซี (PVC)  ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโนม้

ขยายตวัต่อเน่ือง มีวงจรราคาในทิศทางขาขึ้น และมีวงจรราคาแตกต่างไปจากผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่  นอกจากนั้น

บริษทั วีนิไทย ยงัมีแผนการขยายกาํลงัการผลิต VCM ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิต PVC ขึ้นอีก 200,000 ตนัต่อปี รวมเป็น 400,000 

ตนัต่อปี ซ่ึงจะทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั วีนิไทยดีขึ้น และช่วยรองรับเอทิลีนจากการขยายกาํลงัการผลิตของ

บริษทั ปตท. เคมิคอล อีกดว้ย การท่ีจะเขา้ไปร่วมถือหุน้ใน บริษทั วีนิไทย จึงก่อใหเ้กิด Synergy และเป็นวิธีท่ีเร็วท่ีสุดในการ

ขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรม PVC โดยบริษทัฯถือหุ้นสามญัในบริษทั วีนิไทยคดิเป็นสัดส่วน 22.4 %   
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 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 กบั ปตท.และบริษทั  

อะโรเมติกส์ เพ่ือลงทนุใน บริษทั พีทีที ฟีนอล  เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 200,000 ตนัต่อปี  เงินลงทุนในส่วน

ของ บริษทั ปตท. เคมิคอล  40 ลา้นเหรียญสหรัฐ  กาํหนดการก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมเผลิตชิงพาณิชยไ์ดใ้น ปี 2551 

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 กบั ปตท. และบริษทั 

อะโรเมติกส์ เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน วงเงิน

ร่วมทุนในส่วนของบริษทั ปตท. เคมิคอล ประมาณ 16 ลา้นเหรียญสหรัฐ คาดว่าจะสามารถเร่ิมดาํเนินการผลิตไดก้ลางปี 2549 

สาํหรับโครงการระยะท่ี 1 และปี 2551 สาํหรับโครงการระยะท่ี 2 

 บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จาํกดั :  บริษทั ปตท. เคมิคอล ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 กบั ปตท. 

และบริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน จดัตั้งบริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์      

โพลิเมอร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

100 บาท เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์ตั้งแตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2548  

 บริษทั เอน็พีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจิเนียริง เซอร์วิสเซส จาํกดั : บริษทั ปตท. เคมิคอล  และ บริษทั 

โตโย-ไทย คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 60:40 จดัตั้งบริษทัเพ่ือดาํเนินธุรกิจบริการงานบาํรุงรักษา งาน

ออกแบบและวิศวกรรม ให้กบับริษทัในกลุ่มปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและกลุ่มอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ในประเทศและภูมิภาคเอเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 30 ลา้นบาท  

 บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จาํกดั : เพ่ือดาํเนินธุรกิจงานบริการดา้นความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มกบับริษทัในเครือ หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  โดยมีทนุจดทะเบียน 15 ลา้นบาท โดย บริษทั 

ปตท. เคมิคอล เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมด 

 โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชุดท่ี 6  Gas Turbine Generator: ขนาดกาํลงัการผลิต 35 เมกกะวตัต ์และ 

Waste Heat Boiler ขนาดกาํลงัการผลิตไอนํ้า 70 ตนัต่อชัว่โมง โดยแหล่งพลงังานท่ีใชจ้ะเป็นก๊าซเช้ือเพลิงทางท่อจาก ปตท. เงิน

ลงทุนโครงการประมาณ 1,200 ลา้นบาท  คาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพร้อมส่งไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2549  โครงการฯ จะเพ่ิม

ความมัน่คงของระบบไฟฟ้า  ลดตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยลง และลดความเส่ียงจากการสูญเสียโอกาสในการจาํหน่ายไฟฟ้า

แก่ลูกคา้อยา่งเตม็ท่ีในกรณีท่ีจะตอ้งหยดุซ่อมบาํรุงตามแผนงาน 

(6)   การจดัหาเงินกูใ้หม่ 

ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัอาย ุ10 ปี จาํนวน 300 

ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋คงท่ี ท่ีร้อยละ 5.5 ตอ่ปี   กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในปี 2558 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 

เดือน  เงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นคร้ังน้ี จะนาํไปชาํระคืนเงินตน้ตามรอบระยะเวลาชาํระคืนของหุน้กูส้กุลเงิน

บาท ท่ีในปัจจบุนัมียอดเงินตน้คงคา้งจาํนวน 8,000 ลา้นบาท และเพ่ือเป็นการรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่ให้ตํ่าเกินไปรวมทั้ง

ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและใชใ้นการลงทุน  

 

3.3.1.2 บริษัท อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษทั อะโรเมติกส์ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีสายอะโรเมติกส์ขั้นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 โดยมีผูถื้อหุ้น

ใหญ่รายอ่ืนคือบริษทั บา้นปู จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
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โรงงานอะโรเมติกส์ของบริษทัตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตเชิง

พาณิชยต์ั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2540 ในเดือนมีนาคม 2547 บริษทั อะโรเมติกส์ ไดข้ยายกาํลงัการผลิตระยะท่ี 2 แลว้เสร็จ ทาํให้มี

กาํลงัการผลิตพาราไซลีน และเบนซีน เพ่ิมขึ้น 101,000 ตนัต่อปี และ 134,000 ตนัต่อปี ตามลาํดบั ทาํใหปั้จจุบนัมีกาํลงัการผลิต

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 คอนเดนเสท เรสิดิว และสารอะโรเมติกส์หนกั  

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทั อะโรเมติกส์ คือคอนเดนเสท แนฟทา และไพโรไลซิส ก๊าซโซลีน ปัจจุบนั ปตท. มี

สัญญาซ้ือขายคอนเดนเสทระยะยาวกบับริษทั อะโรเมติกส์ โดย ปตท.เป็นผูจ้ดัหาคอนเดนเสทจาํนวน 50,000 บาร์เรลต่อวนั 

ให้แก่บริษทั อะโรเมติกส์ โดยอิงกบัตะกร้าราคานํ้ามนัดิบ (Basket of Crude Oil Prices)  

(2) การจดัจาํหน่าย 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั อะโรเมติกส์นั้น ส่วนใหญ่ ปตท. จะเป็นผูท้าํการจดัจาํหน่ายให้ ภายใต้

สัญญาระยะยาว โดย ปตท. จะเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของบริษทั อะโรเมติกส์ และใหบ้ริษทั อะโรเมติกส์เป็นผูจ้ดัส่ง

ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให้กบัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากบริษทั อะโรเมติกส์ เป็นสัญญา Take-or-Pay ท่ี ปตท.รับประกนั

การซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญาโดย ปตท.จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบับริษทั อะโรเมติกส์  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั อะโรเมติกส์ ประกอบดว้ย กรรมการทั้งหมด 15 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 7 คน 

นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษทั อะโรเมติกส์ ซ่ึงรวมถึงกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั อะโรเมติกส์ ในช่วงปี 2546- 2548  เป็นดงัน้ี    

              หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 34,682 52,403 62,863 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษี) (31,523) (42,088) (57,213) 
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กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 845/1 28/1 (407)/1 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,004 10,342 5,243 

สินทรัพยร์วม 36,222 38,817 53,023 

หน้ีสินรวม 28,391 21,355 33,914 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 7,831 17,462 19,110 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 104 95 102 
 /1 รวมกาํไร/ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราให้เป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 

 (5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ 

 โครงการขยายหน่วยแยกวตัถุดิบคอนเดนเสท : ปัจจบุนับริษทั อะโรเมติกส์ อยูร่ะหว่างดาํเนินการขยาย

หน่วยแยกวตัถุดิบคอนเดนเสทจากกาํลงัการผลิตเดิม 50,000 บาร์เรลต่อวนัเป็น 70,000 บาร์เรลต่อวนั เงินลงทุน 10.4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ คาดว่าจะสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2549  

 โครงการผลิตสารไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane) : บริษทั อะโรเมติกส์ อยูร่ะหว่างการก่อสร้างโรงงานผลิต 

Cyclohexane ขนาดกาํลงัการผลิต 150,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทนุ 29.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยจะใชว้ตัถุดิบเบนซีน ของบริษทั

จาํนวน 139,000 ตนัต่อปี และ ไฮโดรเจน 36,000 ตนัต่อปีคาดว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 1 ปี 2549 

 บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั : บริษทั อะโรเมติกส์ ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท. และ บริษทั 

ปตท. เคมิคอล เพ่ือลงทนุใน บริษทั พีทีที ฟีนอล เพ่ือผลิตสารฟีนอล (Phenol) ขนาดกาํลงัผลิต 200,000 ตนัต่อปี เงินลงทุนใน

ส่วนของบริษทั อะโรเมติกส์ 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ กาํหนดการก่อสร้างโรงงานจะแลว้เสร็จเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้น ปี 2551 

 บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั : บริษทั อะโรเมติกส์ ไดร่้วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 กบั ปตท.และบริษทั ปตท. 

เคมิคอล เพ่ือลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตสาธารณูปโภคไดแ้ก่ ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้า ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน เงินลงทุน

ในส่วนของบริษทั อะโรเมติกส์  ประมาณ  8 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดก้ลางปี 2549 สาํหรับโครงการ

ระยะท่ี 1 และปี 2551 สาํหรับโครงการระยะท่ี 2 

 โครงการอะโรเมติกส์ 2  : ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั อะโรเมติกส์ คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 26 

กนัยายน 2548 ไดอ้นุมติัการปรับเปล่ียนรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 และอนุมติั

วงเงินงบประมาณสาํหรับการก่อสร้างงานดา้นวิศวกรรม จดัหาเคร่ืองจกัร และก่อสร้างโรงงาน (Engineering Procurement and 

Construction หรือ EPC) สาํหรับโครงการดงักล่าวท่ีเพ่ิมขึ้นจากท่ีไดอ้นุมติัไปแลว้เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2548 จาํนวน 597 ลา้น

เหรียญสหรัฐ เป็นจาํนวน 653.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 56.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 9.5 เป็นผลมาจากมี

โครงการลงทนุในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยา่งมากในประเทศแถบตะวนัออกกลาง รวมทั้งราคาวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง

โครงการฯ ไดป้รับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น บริษทั อะโรเมติกส์ จึงไดร่้วมกบับริษทัท่ีปรึกษาพิจารณาหาแนวทางในการลด

ตน้ทุนค่าก่อสร้างโครงการฯ โดยไดใ้ห้บริษทั UOP ซ่ึงเป็นเจา้ของเทคโนโลยีกระบวนการผลิตทบทวนการออกแบบ และการ

ปรับเปล่ียนหน่วยการผลิตหลกัจากเดิมโดยชะลอการติดตั้งหน่วย Unicrack ท่ีทาํหนา้ท่ีเปล่ียนผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ Condensate 

Residue ให้กลบัมาเป็นวตัถุดิบ Heavy Naphtha พร้อมทั้งเพ่ิมกาํลงัการผลิตหน่วย Feed Fractionation และหน่วย Heavy Naphtha 

Hydrotreater เพ่ือเพ่ิมการผลิต Heavy Naphtha ขึ้นมาทดแทน ทาํให้สามารถผลิตผลิตภณัฑห์ลกั พาราไซลีน และเบนซีน ได้

เพ่ิมขึ้น โดยมีกาํลงัการผลิตใหม่จาก พาราไซลีน 565,000 ตนัต่อปี   เบนซีน 297,000 ตนัต่อปี  เป็น พาราไซลีน 616,000 ตนัต่อปี 
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เบนซีน 363,000 ตนัต่อปี และไดผ้ลิตภณัฑพ์ลอยได ้Condensate Residue เพ่ิม 821,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะสามารถดาํเนินการผลิต

ไดใ้นปี 2551   

(6) การจดัหาเงินกูใ้หม่ 

การออกหุ้นกู ้300 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2548 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ

และไม่มีหลกัประกนัอาย ุ7 ปี จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัราดอกเบ้ียหนา้ตัว๋คงท่ี ท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี กาํหนดชาํระคืน

เงินตน้ในปี 2555 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน เงินท่ีไดรั้บจากการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นคร้ังน้ี จะนาํไปเป็นส่วนหน่ึงของ

เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยท่ี 2 ซ่ึงจะทาํให้บริษทั อะโรเมติกส์ สามารถเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั รักษา

เสถียรภาพของรายได ้และการทาํกาํไรในอนาคต 

 

3.3.1.3 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จํากดั (มหาชน)  

 บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติกโพลีเอททีลีนชนิดความหนา 

แน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE) มีกาํลงัการผลิต 225,000 ตนัต่อปี โรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จงัหวดัระยอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีผูถื้อหุน้หลกั 2 ราย ไดแ้ก่ ปตท. และ บริษทั ปตท. เคมิคอล  โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น

เท่ากนัคือร้อยละ 50  

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน อยูร่ะหว่างดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิต HDPE อีก 25,000 ตนัตอ่ปี กาํหนดแลว้เสร็จ   

ในส้ินไตรมาส 2 ปี 2549 ซ่ึงจะทาํให้กาํลงัการผลิตรวมเป็น 250,000 ตนัต่อปี  

 

(1) การจดัหาวตัถุดิบ 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน รับวตัถุดิบหลกัเอทิลีน  ตามสัญญาซ้ือขายระยะยาว (Long-Term Offtake 

Agreement) จากบริษทั ปตท. เคมิคอล  โดยปริมาณซ้ือขายท่ีเกินกาํหนดในสัญญา จะพิจารณาจากราคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการทาํ

การตกลงซ้ือขาย 

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ดาํเนินการขายเมด็พลาสติกในประเทศโดยผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย (Agents) 

และ ขายโดยตรงและผา่นตวัแทนจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศ นอกเหนือจากนั้น บริษทัฯมีสัญญากบับริษทั มิตซุย ไฮ - โพลี

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

Hi-Zex ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีของ Mitsui Chemical ปีละ 60,000 ตนั  โดยในเดือนกนัยายน 2548 บริษทัฯไดเ้ร่ิมจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์

ผลิตไดท้ั้งหมดผา่น บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ปตท. และ 

บริษทั ปตท. เคมิคอล เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้นการตลาดทั้งในและต่างประเทศเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ของกลุ่มบริษทัในเครือ 

ปตท. 

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 7 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 4 คน นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท.เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน  

ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ  

(4) การเงิน 
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ผลการดาํเนินงานของ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ในช่วงปี 2546 – 2548 เป็นดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 5,047 8,647 8,571 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (5,125) (6,324) (8,428) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 373 (53) (51) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 295 2,270 93 

สินทรัพยร์วม 8,007 4,710 4,355 

หน้ีสินรวม 5,400 2,981 2,707 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,691 1,729 1,648 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต (ร้อยละ) 93 87 96 

         

(5) การลงทุนและการร่วมทุนในโครงการต่างๆ   

 บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติง้ :  บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีนไดร่้วมลงทุน กบั ปตท. และ บริษทั ปตท. 

เคมิคอล จดัตั้ง บริษทั พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 25 : 50 : 25  ตามลาํดบั  เพ่ือดาํเนินธุรกิจดา้น

การตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 40 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 

400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย ์วนัท่ี 1 กนัยายน 2548  

 โครงการขยายกาํลงัการผลิต :  เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิต HDPE อีก 25,000 ตนัต่อปี เป็น 250,000 ตนัตอ่ปี โดย

ใชเ้งินลงทุน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  คาดว่าจะแลว้เสร็จ ในไตรมาส 2 ปี 2549 

 

3.3.1.4 บริษัท พทีีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากัด 

 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 ปตท. ร่วมกบั บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ (ต่อมาไดค้วบบริษทักบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ เป็น

บริษทั ปตท. เคมิคอล เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548) และบริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 50:25:50 ตามลาํดบั เพ่ือประกอบธุรกิจดา้นการตลาดและจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเมอร์ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการการตลาด การจดัจาํหน่ายและการบริหารตวัแทน

จาํหน่ายเพ่ือสร้างความแขง็แกร่งทางการตลาดให้กบัผลิตภณัฑโ์พลิเมอร์ ของกลุ่มบริษทัในเครือ ปตท.  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2548 ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 โดยมีบริษทัในเครือเป็นผูถื้อหุ้นอีก 2 รายคือ บริษทั ปตท. เคมิคอล และ บริษทั บางกอก

โพลีเอททีลีน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากนัคือร้อยละ 25  

สาํนกังานของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  ตั้งอยูท่ี่อาคารสาํนกังาน ปตท. คลงันํ้ามนัพระโขนง กรุงเทพฯ เร่ิม

ดาํเนินกิจการในเชิงพาณิชย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2548 โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์พลีเอททีลีนของบริษทัในเครือ ปตท. 2 บริษทั 

คือ บริษทั ปตท. เคมิคอล และ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน ซ่ึงทั้งสองบริษทัมีกาํลงัการผลิตรวมกนัทั้งส้ิน 475,000 ตนัต่อปี   

(1) การจดัหาผลิตภณัฑ ์

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ ดาํเนินการซ้ือผลิตภณัฑ ์โพลีเอททีลีน ตามบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายเมด็

พลาสติกระหว่าง บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง กบั บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ  และ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน โดยบนัทึก
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ขอ้ตกลงน้ีมีระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนัท่ี 31 สิงหาคม 2548  ต่ออายสัุญญาไดค้ราวละ 1 ปี และสามารถปรับเปล่ียนเป็นสัญญา

ระยะยาวได ้

(2) การจดัจาํหน่าย 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ดาํเนินการขายเมด็พลาสติกในประเทศโดยผา่นระบบตวัแทนจาํหน่าย 

(Agents) และขายโดยตรง สาํหรับการขายในต่างประเทศจะขายโดยตรงและขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศตาม

สัญญาโอนสิทธ์ิจาก บริษทั ปตท. เคมิคอล และ บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 9 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

จาํนวน 5 คน  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารจาก ปตท. เขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์

เก็ตติ้ง ซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ  

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของ บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ในช่วงปี 2548 (1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2548) เป็น

ดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว 1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม 2548 

รายไดร้วม 6,948 

ค่าใชจ้่ายรวม (รวมภาษี) (6,946) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 8 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 10 

สินทรัพยร์วม 1,983 

หน้ีสินรวม 1,933 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 50 

 
 
3.3.1.5 บริษัท พทีีที โพลีเอทิลีน จํากัด 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ร่วมทุนกบั บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ  ในโครงการก่อสร้างโรงอีเทนแครกเกอร์ (Ethane Cracker) ขนาดกาํลงัการผลิตเอทีลีน 410,000 ตนัต่อปี และโรงเมด็

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาด 300,000 ตนัต่อปี ดว้ยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  50 : 50 โดยจดัตั้ง 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั เพ่ือดาํเนินโครงการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,500 ลา้นบาท  

จากการควบบริษทัระหว่างบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติกบับริษทั ไทยโอเลฟินส์ เป็น บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 

7 ธนัวาคม 2548  ทาํให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เปล่ียนเป็น ปตท. และ บริษทั ปตท. เคมิคอล ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50    ต่อมาใน

การประชุมคณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2548 ไดมี้มติอนุมติัให้ บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน ดาํเนินการขยายกาํลงัการ

ผลิตโรงอีเทนแครกเกอร์ เป็น 1,000,000 ตนัต่อปี คงขนาดกาํลงัการผลิตของโรงผลิต LDPE ท่ี 300,000 ตนัต่อปี และก่อสร้าง
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โรงงาน LLDPE ขนาด 400,000 ตนัต่อปี ส่วน เอทิลีน ท่ีเหลือประมาณ 300,000 ตนัต่อปี บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จะจาํหน่าย

ใหก้บั บริษทั ปตท. เคมิคอล เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการขยายกาํลงัการผลิต HDPE และโครงการ Autoclave LDPE & 

EVA (Ethylene Vinyl Acetate) รวมถึงจาํหน่ายให้กบัลูกคา้รายอ่ืน โครงการทั้งหมดคิดเป็นเงินลงทนุทั้งส้ินประมาณ 944 ลา้น

เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 35,875 ลา้นบาท (คิดเป็นส่วนของ ปตท. 236 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8,969 ลา้นบาท)  โดย

การลงทุนดงักล่าวยงัคงสัดส่วนการลงทุนระหว่าง ปตท. และ บริษทั ปตท. เคมิคอล  ท่ีร้อยละ 50:50 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1:1 

คาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาส 3 ปี 2552 ทั้งน้ี โรงอีเทนแครกเกอร์จะใชก๊้าซอีเทนจากการปรับปรุงขยายกาํลงัการ

ผลิตอีเทนของโรงแยกก๊าซ 2 และ 3 และก่อสร้างโรงแยกก๊าซ 6 ของ ปตท. เป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบั

ก๊าซของ ปตท. 

3.3.1.6 บริษัท พทีีที ฟีนอล จํากัด 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท.ร่วมทนุกบั บริษทั อะโรเม

ติกส์  บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ ลงทุนในโครงการฟีนอล ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 20 : 20 : 20 

ตามลาํดบั เพ่ือผลิตสารฟีนอล ขนาดกาํลงัการผลิต  200,000 ตนัต่อปี วงเงินลงทนุทั้งหมด  200  ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยได้

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547 จากการควบบริษทัระหว่างบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติกบั

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ เป็น บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548  ทาํใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนเป็น 

ปตท. บริษทั ปตท. เคมิคอล และบริษทั อะโรเมติกส์ ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั การลงทุนในโครงการผลิตสาร     

ฟีนอล ถือเป็นการดาํเนินการลงทุนตามกลยทุธ์ของ ปตท. คือการลงทุนไปสู่ธุรกิจปลายนํ้าท่ีมีกาํไร และเพ่ิมมูลค่าให้กบั

ผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มบริษทัในเครือปิโตรเคมีของ ปตท. โดยการใชว้ตัถุดิบโพรพิลีนจาก บริษทั ปตท. เคมิคอล ปริมาณ 95,000 ตนั

ต่อปี และเบนซีนจากบริษทั อะโรเมติกส์ ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปี เพ่ือผลิตสารฟีนอลทดแทนการนาํเขา้ ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทย

มีความตอ้งการสารฟีนอลประมาณ 170,000 ตนัต่อปี และตอ้งนาํเขา้ทั้งหมด เน่ืองจากยงัไม่มีผูผ้ลิตสารฟีนอลในประเทศไทย  

บริษทัฯกาํหนดจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตฟีนอลในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2549 และจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 

2551 โดยโรงงานฯจะตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง บริษทัฯ มีแผนการขายฟีนอลใน

ประเทศไม่นอ้ยกว่า 100,000 ตนัต่อปี และส่งออกในส่วนท่ีเหลือไปขายในตลาดแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

เป็นหลกั 
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3.3.2  ธุรกิจการกลั่น  

ปตท.ไดร่้วมลงทุนในธุรกิจโรงกลัน่นํ้ามนัผา่นบริษทัในเครือรวมทั้งส้ิน 4 บริษทัไดแ้ก่บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

(โรงกลัน่ไทยออยล)์ บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (โรงกลัน่ระยอง) บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน่ิ์ง 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 

 

 

โรงกลั่น 

 

 

 

 

กําลัง 

การกลั่น 

ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตรา

การ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตรา

การ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

นํ้ามันดิบ/ 

วัตถุดิบ 

ท่ีใช้กลั่น 

อัตราการ 

ใช้กําลัง 

การกลั่น 

(ร้อยละ) 

โรงกลัน่ไทยออยล ์/1 220 229 104.0 227 103.3 228 103.7 

โรงกลัน่ระยอง/2 145 136 94.1 148 101.7 140 96.4 

โรงกลัน่สตาร์/3 150 136 90.9 148 98.7 140 93.2 

โรงกลัน่บางจาก/4 120 75 62.9 96 79.6 67 56.1 

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

  ใน ปี 2548 โรงกล่ันไทยออยล์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันCDU -3 ตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 17 วันต่อเน่ือง 

  /2 ในปี 2548 โรงกล่ันระยองหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นเวลา 33 วันต่อเน่ือง 

 /3 ในปี 2546 โรงกล่ันสตาร์หยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 
 /4 ในปี 2546 โรงกล่ันบางจากหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันตามกาํหนดเวลา ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 

  ใน ปี 2548 โรงกล่ันบางจากหยดุซ่อมบาํรุงหน่วยกล่ันท่ี 3 ตามกาํหนดเวลา ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 25 วันต่อเน่ือง 
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โดยทั้ง 4 โรงกลัน่มีการผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปออกมาดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาร์เรล 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว /1 11 12 11 

นํ้ามนัเบนซิน 36 40 36 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าด 24 26 26 

นํ้ามนัดีเซล 83 88 81 

นํ้ามนัเตา 31 34 29 

ยางมะตอย 2 1 1 

อื่นๆ 22 25 19 

รวม 209 226 203 

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 2546 ปี 2547 ปี 2548 

ปริมาณ 

การ 

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 

ต่าง 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

การ 

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 

ต่าง 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

ปริมาณ 

การ 

จาํหน่าย 

จาํหน่าย 

ใน 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

จาํหน่าย 

ต่าง 

ประเทศ 

(ร้อยละ) 

โรงกลัน่ไทย

ออยล ์

228 89.0 11.0 227 87.9 12.1 223 86.0 14.0 

โรงกลัน่ระยอง 141 89.9 10.1 152 85.2 14.8 143 91.0 9.0 

โรงกลัน่สตาร์ 141 82.0 18.0 155 83.0 17.0 142 92.5 7.5 

โรงกลัน่บางจาก/1 82 99.5 0.5 89 99.1 0.9 70 98.8 1.2 

ท่ีมา  : ปตท. 
 /1 โรงกล่ันบางจากมีการจัดหา/แลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์นํา้มันสาํเร็จรูปจากโรงกล่ันอ่ืนในประเทศ ในส่วนท่ีผลิตได้ไม่เพยีงพอมาจาํหน่ายใน ตลาดของตนเอง 

 

3.3.2.1 บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

โรงกลัน่ไทยออยลด์าํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปแก่ลูกคา้ในประเทศเป็นหลกั ส่วน

ท่ีเหลือจะทาํการส่งออก นอกจากน้ี โรงกลัน่ไทยออยลย์งัไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและนํ้ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐาน ธุรกิจ

ไฟฟ้า และธุรกิจขนส่งนํ้ามนัสาํเร็จรูปและผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่างๆ เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายไดห้ลกัและเพ่ือเพ่ิม

รายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.54 ส่วนท่ีเหลือเป็นนกัลงทุนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยในสัดส่วนร้อยละ 50.46  
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โรงกลัน่ไทยออยลต์ั้งอยูท่ี่อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนกนัยายน 2507 ปัจจุบนั

มีกาํลงัการกลัน่ 220,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัว่าเป็น 

โรงกลัน่หลกัซ่ึง ปตท.จะใชเ้ป็นฐานการผลิตเชิงพาณิชยเ์พ่ือสนบัสนุนการตลาดของธุรกิจนํ้ามนัของ ปตท. 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ไทยออยลจ์ดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการผลิตสูง มีความคล่องตวัในการปรับเปล่ียนกระบวนการ

ผลิตและการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบ สามารถผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ี

หลากหลายคือมีหน่วย Hydrocracking (HCU), Thermal Cracking (TCU) และ Fluid Catalytic Cracking (FCC) ท่ีสามารถกลัน่

นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัดีเซลและนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่ไทยออยลจ์ะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายนอก

และภายในประเทศ โดยแหล่งภายนอกประเทศจะเป็นการนาํเขา้ทั้งจากแหล่งตะวนัออกกลางและตะวนัออกไกล สาํหรับแหล่ง

ภายในประเทศจดัหาจากแหล่งสิริกิต์ิ จงัหวดักาํแพงเพชร โดยการขนส่งทางรถไฟ และจากแหล่งปัตตานี 

ในการจดัหานํ้ามนัดิบ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาให้แก่โรงกลัน่ไทยออยล ์ ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป ในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ นอกจากน้ี ปตท. ยงัจดัหานํ้ามนัดิบในประเทศให้แก่ 

โรงกลัน่ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต  มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบจสัมิน ระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2549 

และในบางกรณี โรงกลัน่ไทยออยลจ์ะรับกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี ปตท.เป็นเจา้ของ ซ่ึงมีการคิดค่าธรรมเนียมการกลัน่ตาม

อตัราท่ีอา้งอิงกบัราคาตลาด นอกจากนั้นแลว้ ปตท. ยงัมีสิทธิท่ีจะจดัหานํ้ามนัดิบให้กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ เกินกว่าร้อยละ 49.99 

ถึง ร้อยละ 100 ของกาํลงัการผลิตอีกดว้ย 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 6.7  นํ้ามนัเบนซิน

ร้อยละ 23.0 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 17.5 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 41.9 และ นํ้ามนัเตาร้อยละ 9.9 และอ่ืนๆร้อยละ 0.9  

(2) การจาํหน่าย 

ในปี 2548 โรงกลัน่ไทยออยลมี์การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 86 และส่งออก (รวมส่งออก

ผา่น ปตท.) ประมาณร้อยละ 14 ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

(3) การบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 คณะกรรมการบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 12 คน 

โดยเป็นตวัแทนจาก ปตท. จาํนวน 4 คน รวมทั้งประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่   
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(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ในช่วงปี 2546-2548 เป็นดงัน้ี 

                                                                                                                                   หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 146,551 185,423 250,004 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (144,630) (171,228) (232,601) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 2,614 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 3,618 543 (1,032) 

รายการพิเศษ/2 1,211 335 (232) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 6,750 15,073 18,753 

    

สินทรัพยร์วม 101,935 115,427 124,169 

หน้ีสินรวม 65,658 61,852 57,316 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 36,277 53,575 66,853 

ท่ีมา : บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

 /1 ปี 2546 รวมรายการเครดิตภาษีจาํนวน 442 ลา้นบาท  ปี 2547 รวมรายการภาษีจ่ายจาํนวน 2,967 ลา้นบาท และปี 2548 รวมรายการภาษีจ่าย 3,406 ลา้นบาท  

 /2 ปี 2546 ประกอบดว้ย กาํไรจากการซ้ือหน้ีคืนก่อนกาํหนด 640 ลา้นบาท ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการสูญเสียรายได ้ 635 ลา้นบาท เงินชดเชยสาํหรับ

ยอดขายท่ีตํ่ากว่าปริมาณขั้นตํ่า 414  ลา้นบาท หกัดว้ยค่าใชจ้่ายเงินชดเชยค่าเสียหายภายใตสั้ญญาประกนัการจดัหาและประกนัการจดัจาํหน่าย 277 ลา้นบาท 

และบริษทัยอ่ยขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกคา้จาํนวน 200 ลา้นบาท 

ปี 2547 ประกอบดว้ย กาํไรจากการจ่ายซ้ือหน้ีคืนก่อนกาํหนด 315 ลา้นบาท และคา่สินไหมทดแทนสุทธิจากบริษทัประกนัภยั 20 ลา้นบาท 

ปี 2548 ประกอบดว้ย ขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 232 ลา้นบาท                                                                                              

(5) การจดัหาเงินกูใ้หม่ การซ้ือคืนหน้ี การแลกเปล่ียนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวและการชาํระคืนหน้ีก่อนกาํหนดในปี 2547 

ในเดือนเมษายน 2547 ไทยออยลไ์ดท้าํสัญญาการจดัหาเงินกูใ้หม่ (Refinance) ซ้ือหน้ีคืนและแลกเปล่ียนหน้ีเงินกู ้

ซ่ึงเป็นหน้ีระยะยาวสกุลเงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินเยนจาํนวนเทียบเท่าประมาณ 1,010 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิม

ความยืดหยุน่และผอ่นปรนเง่ือนไขทางการเงิน และยกเลิกขอ้กาํหนดท่ีไทยออยล ์ ตอ้งจาํนองเคร่ืองจกัร โรงงานอุปกรณ์ รวมทั้ง

การนาํบญัชีธนาคารเป็นหลกัประกนัเงินกู ้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 แตล่ะส่วนครบกาํหนดชาํระในปี 2553 ตาม
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สัญญา Base Facility (US Dollar) และสัญญา Base Facility (YEN) Loan Agreements ลงวนัท่ี 19 เมษายน 

2547 ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2547 ไทยออยลย์งัไดช้าํระคนืหน้ีก่อนครบกาํหนดชาํระตาม Order of Maturity 

จาํนวนเทียบเท่าประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดส่วนหน้ีเงินกูแ้ต่ละสัญญา ซ่ึงจะทาํให้ไทยออยลไ์ม่มีภาระชาํระคืนหน้ี

เงินตน้ตามสัญญากูยื้มเงินต่างๆ ท่ีถึงกาํหนดจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 

(6) การชาํระคืนหน้ีก่อนกาํหนด การจดัหาเงินกูใ้หม่ และการออกหุ้นกูใ้นปี 2548  

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2548 ไทยออยลไ์ดช้าํระคืนหน้ีก่อนครบกาํหนดชาํระตาม Order of Maturity จาํนวนเทียบเท่า

ประมาณ 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามสัดส่วนหน้ีเงินกูแ้ต่ละสัญญา ซ่ึงจะทาํให้ไทยออยลไ์ม่มีภาระชาํระคืนหน้ีเงินตน้ตาม

สัญญากูยื้มเงินต่างๆ ท่ีถึงกาํหนดจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2548 ไทยออยล์จ่ายชาํระคืนเงินกูเ้ดิมส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนโดยยกเลิกสัญญาเงินกูแ้ละ

ยกเลิกภาระผูกพนัตามสัญญา รวมถึงการยกเลิกสัญญาหลกัประกนัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยใชเ้งินกูใ้หม่ภายใตสั้ญญาเงินกูร่้วม 65 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา และ  2,600 ลา้นบาท และสัญญาเงินกูแ้บบหมุนเวียนวงเงินรวม 200 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และออกหุ้น

กูอ้าย ุ10 ปี ในราคาร้อยละ 99.884 ของมูลค่าท่ีตราไวซ่ึ้งมีมูลค่า 350 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 9 

มิถุนายน 2558 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.10 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุกงวด 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 

2548  

อย่างไรก็ดี ภายใต้ข้อกําหนดทางการเงิน (Financial Covenants) ไทยออยล์ อาจกู้ยืมเพ่ิมขึ้นได้ แต่ต้องรักษา

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า  1.05 ต่อ  1 และอตัราหน้ีสินไม่หมุนเวียนต่อส่วนทุนไม่เกินกว่า  1.50 ต่อ  1 (ตามคาํนิยาม

ในมาตรฐานการบญัชีไทย) ตามสัญญาเงินกูใ้หม่ ทั้งน้ี สัญญาไม่มีขอ้กาํหนดห้ามมิให้มีการจ่ายเงินปันผล แต่มีการกาํหนดให ้

บมจ. ปตท .ตอ้งถือหุ้นในไทยออยล ์อย่างน้อย ร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของไทยออยล ์มิฉะนั้นจะถือเป็นเหตุผิดนัด 

(Events of Default) อยา่งหน่ึงภายใตสั้ญญา  ไทยออยลไ์ม่ตอ้งมีภาระชาํระคืนหน้ีเงินตน้ตามสัญญากูยื้มเงินต่าง ๆ จนถึงวนัท่ี 30 

กนัยายน 2550  ในปี 2548 ไทยออยล ์สามารถประหยดัดอกเบ้ียจากการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็นจาํนวนประมาณ 86 ลา้น

บาท  

(7) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2548 น้ี ไทยออยลย์งัคงดาํเนินกิจกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกลัน่และลดตน้ทุนในการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ือง ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 1) การวางแผนการกลัน่และการจดัหานํ้ามนัดิบของคณะกรรมการวางแผนการผลิต รวมทั้งการจา้ง

เรือขนนํ้ามนัดิบร่วมกบัโรงกลัน่อ่ืนๆ ในประเทศ  2) การเพ่ิมปริมาณการกลัน่โดยนาํ Long Residue จากโรงกลัน่ในประเทศมา

กลัน่ต่อและขายเป็นนํ้ามนัเตา 3) การให้บริการทุ่นรับนํ้ามนัดิบ SBM (Single Buoy Mooring) แก่โรงกลัน่อ่ืนๆ 4) การรับซ้ือ

ไฮโดรเจนส่วนเกินจากโรงกลัน่ใกลเ้คียง ซ่ึงจะช่วยประหยดัตน้ทุนไดอี้กส่วนหน่ึง และ 5) การดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการกลัน่ Hydrocarbon Management Review (HMR) อยา่งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมขอบข่าย

ของกิจกรรมภายหลงัท่ีไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูช้าํนาญการเฉพาะดา้นท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี  

 (8) โครงการขยายกาํลงัการกลัน่และโครงการอ่ืนๆ 

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

จะทาํให้โรงกลัน่ไทยออยลมี์กาํลงัการกลัน่เพ่ิมขึ้นเป็น 270,000 บาร์เรลต่อวนัในปี 2550 โดยเม่ือเดือน
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สิงหาคม 2548ไทยออยลไ์ดท้าํการลงนามว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมา ในการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาวสัดุ

อุปกรณ์และดาํเนินการก่อสร้างโครงการ โดยมีกาํหนดการก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2550 ดว้ย

งบประมาณการลงทุนทั้งส้ิน 218 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  

• โครงการขยายระบบรับนํ้ ามนัดิบชนิดทุ่นเดียว (SBM Expansion) เพ่ือลดตน้ทุนค่าขนส่งนํ้ ามนัดิบ  ซ่ึงจะ

ทาํให้ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยออยลสู์งขึ้น  ไทยออยลไ์ดล้งนามว่าจา้งบริษทัผูรั้บเหมาใน

การออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาอุปกรณ์ และดาํเนินการก่อสร้างโครงการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2548  ดว้ย

งบประมาณการลงทุน  150 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยโครงการก่อสร้างมีกาํหนดแลว้เสร็จประมาณกลางปี 

2550  ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม 2548 

โดยไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   สิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

กาํไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการและสิทธิประโยชน์อ่ืนตาม

เกณฑ ์ 

• โครงการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ เพ่ือเป็นการรองรับปริมาณความต้องการกระแสไฟฟ้าท่ี

เพ่ิมขึ้นจากการขยายกาํลงัการผลิตของไทยออยลแ์ละบริษทัในเครือ  ไทยออยล ์ไดด้าํเนินการว่าจา้งบริษทั

ผูรั้บเหมา เม่ือเดือนกนัยายน 2548 เพ่ือติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง โดยมีกาํลงัการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า  38 เมกกะวตัต ์ ดว้ยงบประมาณการลงทุน  43 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีกาํหนดแลว้เสร็จ

ประมาณกลางปี 2550 

• โครงการเพ่ิมอุณหภูมินํ้ามนัดิบ เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตของหน่วยกลัน่นํ้ามนัดิบท่ี 1 (CDU-1) ซ่ึงจะทาํให้

กาํลงัการผลิตของหน่วย CDU-1 เพ่ิมจาก 40,000 บาร์เรลต่อวนั เป็น 45,000 บาร์เรลต่อวนั มีกาํหนดแลว้

เสร็จประมาณไตรมาสท่ี 1 ปี 2549 ดว้ยงบประมาณการลงทุนในส่วนของไทยออยลจ์าํนวนประมาณ 106 

ลา้นบาท 

• โครงการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอล (อยูใ่นขั้นการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ)   เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

แนวนโยบายของภาครัฐซ่ึงมีเป้าหมายท่ีจะให้นํ้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ทดแทนนํ้ ามนัเบนซินออกเทน 95  

อย่างสมบูรณ์ภายในตน้ปี 2550   อีกทั้งยงัเป็นการเอ้ือต่อโครงการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ไทยออยล ์ได้

ทาํการศึกษาความเป็นไปได้เบ้ืองต้นของโครงการผลิตเช้ือเพลิง  เอทานอลคุณภาพสูง จากวตัถุดิบมัน

สําปะหลงั และพบว่าสามารถให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ จึงไดต้ดัสินใจท่ีจะทาํการศึกษาความเป็นไป

ไดโ้ดยละเอียดเป็นขั้นตอนต่อไป โดยในการน้ีไทยออยล ์ไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจกบัพนัธมิตรทาง

ธุรกิจท่ีมีความพร้อมและประสบการณ์เพ่ือทาํการศึกษาความเป็นไปไดร่้วมกนั โดยโรงงานผลิตเช้ือเพลิงเอ

ทานอลท่ีทาํการศึกษาจะมีขนาดกาํลงัการผลิต 1 ลา้นลิตรต่อวนั ซ่ึงเป็นขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศและใน

โลกท่ีใชม้นัสําปะหลงัเป็นวตัถุดิบหลกั ทั้งน้ีคาดว่าจะใชง้บประมาณการลงทุนประมาณ 150 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ โดยหากสามารถสรุปการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้เสร็จส้ินภายในตน้ปี พ.ศ.2549 

ตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละสรุปว่าโครงการให้ผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ ไทยออยล ์จะเร่งดาํเนินโครงการ

ให้แลว้เสร็จภายในส้ินปี 2550 
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(8) การจดทะเบียนไทยออยลเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2547 ไทยออยลไ์ดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัไทยออยล ์ จาํกดั (มหาชน) โดยทาํการจดทะเบียนเพ่ิมทุนบริษทัจาก 

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

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2547 ใหเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนและผูซ้ื้อหลกัทรัพยท์ั้งในและ

ต่างประเทศ (IPO) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,017,679,564 หุ้น ในราคาหุ้นละ 32 บาท แยกเป็นส่วนของหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 143,500,000 

หุ้น และเป็นหุ้นสามญัของผูถื้อหุน้ฝ่ายเจา้หน้ีเดิมจาํนวน 874,179,564 หุ้น และเขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเป็นวนัแรกในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2547 

ในขณะเดียวกนั ปตท. และผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัไทยลูบ้เบส จาํกดั (TLB) และบริษทัไทยพาราไซลีน จาํกดั 

(TPX)ไดจ้าํหน่ายหุ้นทั้งหมดใหก้บัไทยออยล ์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีผลประโยชนร่์วมในการปฏิบติัการระหว่างTLB และ 

TPX กบัโรงกลัน่ไทยออยล ์ (Operational Synergies) รวมทั้งเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัในเครือฯ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชน์ร่วมทั้งกลุ่ม ปตท. (Group Synergies & Group Value) และปตท. นาํเงินท่ีไดท้ั้งหมดจากการขายหุ้นดงักล่าวมาซ้ือหุ้น

ไทยออยลใ์นราคา IPO เพ่ือเป็นการปรับโครงสร้างบริษทัในเครือ นอกจากน้ียงัทาํให้ ปตท. สามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน

ไทยออยลภ์ายหลงัไทยออยลเ์ขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดใ้กลเ้คียงระดบัเดิมคืออยูท่ี่ร้อยละ 49.54 

 

3.3.2.2  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100 โดยไดซ้ื้อหุน้ร้อยละ 64 จากบริษทั เชลล ์อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชลล ์

ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 อน่ึงบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยองไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 

2548 

โรงกลัน่ระยองตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2539 ปัจจุบนัมีกาํลงัการกลัน่ 145,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่ระยองจดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถ

ผลิตผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลค่าในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Hydrocracking (HCU) และ Thermal 

Cracking (TCU) ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาให้เป็นนํ้ามนัดีเซลไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่ระยองจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจาก

ภายนอกประเทศ ซ่ึงผูถื้อหุน้เป็นผูจ้ดัหาให ้

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.3 โพรไพลีนร้อยละ 

1.8 แนฟธาร้อยละ 5.4 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 14.7 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 9.8 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 38.4  นํ้ามนัเตาร้อย

ละ 16.9 และอ่ืนๆร้อยละ 7.7 

(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่ระยองดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Product Offtake 

Agreement) โดยผูถื้อหุ้นมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ระยองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได ้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ 
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นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์

ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ในปี 2548 โรงกลัน่ระยองมีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 91 และส่งออกประมาณร้อยละ 9 

ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแลว้ โรงกลัน่ระยองยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในส่วนท่ี

เหลือใชใ้นโรงกลัน่ให้แก่บริษทัท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั  

(3) การบริหาร 

คณะกรรมการโรงกลัน่นํ้ามนัระยอง ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 11 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 4 คน 

(4) การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั ในช่วงปี 2545 – 2548 เป็นดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 89,432 117,343 143,039 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (90,140) (110,496) (136,657) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 4,699 769 186 

รายการพิเศษ /2 - - 5,417 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,991 7,616 11,985 

    

สินทรัพยร์วม 61,355 71,185 63,982 

หน้ีสินรวม 54,703 56,917 37,729 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 6,652 14,268 26,253 

ท่ีมา : บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

/1   ปี 2546 รวมรายการภาษีจ่าย 1,732 ลา้นบาท ปี 2547 รวมรายการภาษจี่าย 3,282 ลา้นบาท  ปี 2548 รวมรายการภาษีจ่าย 2,831 ลา้นบาท 

/2  กาํไรจากการไดล้ดหน้ี 7,738.28 ลา้นบาท หรือ 200.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ    จ่ายภาษี 2,321.48 ลา้นบาท   คงเหลือกาํไรจากการไดล้ดหน้ีสุทธิ 5,416.80 ลา้นบาท 

(5) การซ้ือหุ้นโรงกลัน่ระยองจากเชลล ์

จากปัญหาผดินดัชาํระหน้ีท่ียืดเย้ือมากว่าสองปี  ทาํให้ ปตท. ตดัสินใจขอซ้ือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 64 จากเชลลใ์น

มูลค่า 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  ซ่ึงไดมี้การโอนหุ้นไปแลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 

(6) การปรับโครงสร้างหน้ี 

โรงกลัน่ระยองมีภาระหน้ีกบัเจา้หน้ีเดิมทั้งหมดจาํนวน 1,335 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และภายหลงัจาก ปตท. เขา้ถือ

หุ้นในโรงกลัน่ระยองร้อยละ 100 ปตท. ไดด้าํเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีโรงกลัน่ระยองกบัเจา้หน้ีเดิมทั้งหมด โดย ปตท. 

ไดจ้่ายคืนเงินกูใ้ห้กบัเจา้หน้ีเดิมจาํนวน 1,135 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ไดรั้บส่วนลดหน้ีประมาณ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และสวม

สิทธิเป็นเจา้หน้ีรายเดียวของโรงกลัน่ระยองในเดือนมกราคม 2548 

ในเดือนธนัวาคม 2548 โรงกลัน่ระยองไดล้งนามสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จาํนวนเงินรวมประมาณ 630 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นวงเงินกูส้กุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จาํนวน 300 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาก 

Hong Kong and Shanghai Banking Corp. และวงเงินกูส้กุลเงินบาทจาํนวน 13,200 ลา้นบาท จากธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย

พาณิชย ์ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย  

เน่ืองจากในปี 2548 ธุรกิจโรงกลัน่มีค่าการกลัน่สูงขึ้น ประกอบกบัโรงกลัน่ระยองมีเงินกูใ้หม่ ทาํให้โรงกลัน่ระยอง

สามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดให้แก่ ปตท.หลายคร้ัง ส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 โรงกลัน่ระยองมีภาระเงินกูเ้หลือกบั 

ปตท. ประมาณ 307.7 ลา้นเหรียญ และเม่ือรวมกบัเงินกูใ้หม่ท่ีไดเ้บิกจ่ายบางส่วน ส่งผลให้โรงกลัน่ระยองมีภาระเงินกู ้ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2548 รวมทั้งส้ิน 613 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากน้ี ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการคา้โดยเปล่ียนเทอมการขายนํ้ามนัดิบจากท่ีโรงกลัน่ระยองตอ้งชาํระ

เงิน 2 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัส่งนํ้ามนัดิบ เป็นการชาํระเงินตามการคา้ปกติ 30 วนั 
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(7) การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปตท. มีแผนท่ีจะนาํโรงกลัน่ระยองเขา้กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยต์ามภาระผกูพนัท่ีโรงกลัน่ระยองมีกบั

รัฐบาลภายในไตรมาส 1 หรือ ตน้ไตรมาส 2 ของปี 2549  โดยโรงกลัน่ระยองไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจาํกดัมหาชนเม่ือวนัท่ี 
12 เมษายน 2548 พร้อมกบัลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ (ราคาพาร์) ลงจาก 100 บาทต่อหุ้นเป็น 10 บาทต่อหุน้ และเม่ือวนัท่ี 
28 มิถุนายน 2548 โรงกลัน่ระยองไดล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัลงจาก 37,916,486,700 บาท เหลือ 22,749,892,020 บาท 
โดยการลดจาํนวนหุน้ลง 1,516,659,468 หุน้ เพ่ือลดขาดทนุสะสมของบริษทั และภายหลงัจากการกระจายหุ้นแลว้ คาดว่า ปตท. 
จะถือหุน้ในโรงกลัน่ระยองไม่เกินร้อยละ 50 แต่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 45 

 (8) การเพ่ิมผลกาํไรของโรงกลัน่ 

ในปี 2546 โรงกลัน่ระยองร่วมกบัโรงกลัน่สตาร์ ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการกลัน่หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์สูงทางดา้นโรงกลัน่ มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงคาดว่าหลงัส้ินสุดโครงการ จะทาํให้โรงกลัน่ระยองมีผลกาํไร

เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยหลงัจากผา่นไปแลว้สองปี  สามารถเพ่ิมผลกาํไรไดแ้ลว้ประมาณ 3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯต่อปี 

 

3.3.2.3  บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

โรงกลัน่สตาร์ดาํเนินธุรกิจการกลัน่นํ้ามนัเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก ณ 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 36 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 64 ถือโดยบริษทั คาลเทก็ซ์ เทรดดิ้ง แอนด ์ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นบริษทัใน

เครือของเชฟรอน-เทก็ซาโก 

โรงกลัน่สตาร์ตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือน

กรกฎาคม 2539 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 150,000 บาร์เรลต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 15.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของประเทศ 

(1) การผลิต 

โรงกลัน่สตาร์จดัเป็นโรงกลัน่ท่ีมีศกัยภาพสูงในการผลิต มีความคล่องตวัในการเลือกใชน้ํ้ามนัดิบและสามารถผลิต

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีมีมูลคา่ในเชิงพาณิชยสู์ง โดยมีกระบวนการผลิตท่ีมีหน่วย Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCCU) 

ท่ีสามารถกลัน่นํ้ามนัเตาใหเ้ป็นนํ้ามนัเบนซินไดเ้พ่ิมขึ้น การผลิตของโรงกลัน่สตาร์จะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากภายนอกประเทศ 

โดย ปตท.และบริษทั เชฟรอน สหรัฐอเมริกา (Chevron USA) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของเชฟรอน-เทก็ซาโก เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบ

ให้ตามสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบ (Feedstock Supply Agreement) โดยแบ่งปริมาณการจดัหาตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงสัญญาจดัหา

นํ้ามนัดิบจะไม่สามารถยกเลิกไดต้ราบเท่าท่ีเงินกูห้ลงัการปรับโครงสร้างหน้ี ยงัไม่ไดรั้บการชาํระคนืครบถว้น 

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 5.3 โพรไพลีนร้อยละ 

1.8 แนฟธาร้อยละ 5.5 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 14.8 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 9.6 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 38.5 นํ้ามนัเตาร้อย

ละ 17.0 และอ่ืนๆร้อยละ 7.5 
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(2) การจดัจาํหน่าย 

โรงกลัน่สตาร์ดาํเนินการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัญญารับซ้ือผลิตภณัฑ ์ (Purchase and Sale 

Agreement) โดยผูถื้อหุน้มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่สตาร์เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 88,200 บาร์เรล

ต่อวนั ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามราคาตลาดในประเทศ 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้แลว้ โรงกลัน่สตาร์ยงัมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์

นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ไดแ้ก่ โพรไพลีน แนฟธาชนิดเบา และรีฟอร์เมท  

ในปี  2548 โรงกลัน่สตาร์มีการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศประมาณร้อยละ 93 และส่งออกประมาณร้อยละ 7 

ของปริมาณการจาํหน่ายทั้งหมด 

นอกจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัแลว้ โรงกลัน่สตาร์ยงัมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าในส่วนท่ีเหลือ

ใชใ้นโรงกลัน่ให้แก่บริษทัท่ีดาํเนินงานอยูใ่กลก้นั 

(3)  การบริหาร 

คณะกรรมการบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 8 คน เป็นตวัแทนจาก ปตท. 

3 คน และจากบริษทัในเครือของเชฟรอน-เทก็ซาโก 5 คน 

(4)  การเงิน 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั ในช่วงปี 2546-2548เป็นดงัน้ี 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

งบเด่ียว ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 82,406 119,972 142,518 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (81,197) (105,959) (133,857) 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 2,547 336 (612) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,756 14,349 8,049 

    

สินทรัพยร์วม 43,684 53,349 56,216 

หน้ีสินรวม 31,281 26,597 21,415 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 12,403 26,752 34,801 

ท่ีมา : บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 
/1   ปี 2546 รวมรายการภาษีจ่าย 919 ลา้นบาท ปี 2547 รวมรายการเครดิตภาษี 1,912 ลา้นบาท  ปี 2548 รวมรายการภาษีจ่าย 3,399 ลา้นบาท 

ปตท. มีแผนท่ีจะนาํโรงกลัน่สตาร์เขา้กระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในปลายปี 2549 และภายหลงัจากการ

กระจายหุ้นแลว้ คาดว่า ปตท. และ CTTC จะถือหุน้ในโรงกลัน่สตาร์ร้อยละ 25 และร้อยละ 45 ตามลาํดบั 

(5) การปรับโครงสร้างหน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2548 โรงกลัน่สตาร์ ไดค้ืนเงินกูท้ั้งจาํนวนเป็นเงิน 392 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ แก่เจา้หน้ี

สถาบนัการเงิน โดยเป็นเงินของโรงกลัน่สตาร์เองจาํนวน 192 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเงินสนบัสนุนจาก ปตท.และคาลเทก็ซ์ 
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(ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรูปเงินกูร้ะยะส้ันจาํนวน 200 ลา้นเหรียญ นอกจากน้ียงัมีเงินกูด้อ้ยสิทธิเดิมท่ีให้อยูจ่าํนวน 102 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 

เน่ืองจากในปี 2548 ธุรกิจโรงกลัน่มีค่าการกลัน่สูงขึ้นทาํให้โรงกลัน่สตาร์สามารถชาํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดให้แก่

ผูถื้อหุ้นหลายคร้ัง ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 โรงกลัน่สตาร์มีภาระเงินกูเ้หลือประมาณ 238 ลา้นเหรียญ 

ในปี 2546 โรงกลัน่สตาร์ร่วมกบัโรงกลัน่ระยอง ดาํเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการกลัน่หรือ Hydrocarbon Management Improvement Program (HMIP) โดยไดท้าํการศึกษาร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ์สูงทางดา้นโรงกลัน่  มีระยะเวลาโครงการสามปี  ซ่ึงคาดว่าหลงัส้ินสุดโครงการจะทาํให้โรงกลัน่สตาร์มีผลกาํไร

เพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าปีละ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  โดยหลงัจากผา่นไปแลว้สองปี  สามารถเพ่ิมผลกาํไรไดแ้ลว้ประมาณ 3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ ต่อปี 

 

3.3.2.4 บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

โรงกลัน่บางจากเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลกัในการกลัน่นํ้ามนัและ

จดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูป รวมทั้งสินคา้อุปโภคบริโภค ณ 31 ธนัวาคม 2548 ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.60 โดยมีผูถื้อหุน้

ใหญ่คอืกระทรวงการคลงั ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 18.17 ส่วนท่ีเหลือเป็นประชาชนรายยอ่ยในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 74.23 

โรงกลัน่บางจากตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นนามบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2528 ปัจจบุนัมีกาํลงัการกลัน่ 120,000 บาร์เรลต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของกาํลงัการกลัน่ทั้งหมดของ

ประเทศ 

(1)  การผลิต 

โรงกลัน่บางจาก แมว่้าจะเป็นโรงกลัน่ท่ีมีกระบวนการผลิตแบบ Hydroskimming ซ่ึงมีสัดส่วนผลิตภณัฑท่ี์ผลิตได้

เป็นนํ้ามนัเตาค่อนขา้งสูง แต่โรงกลัน่บางจากก็ไดมี้การพฒันาหน่วยกลัน่มาโดยตลอด อีกทั้งยงัหาทางเพ่ิมผลกาํไรโดยการร่วมมือ

กบัโรงกลัน่อ่ืนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดค่าใชจ้่ายเช่นการส่งนํ้ามนัเตาไปกลัน่ท่ีโรงกลัน่อ่ืนและการร่วมขนส่งนํ้ามนัดิบ 

นอกจากน้ี โรงกลัน่บางจากไดมุ่้งเนน้ในเร่ืองของระบบความปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นโรงกลัน่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร การผลิตของโรงกลัน่บางจากจะใชน้ํ้ามนัดิบท่ีจดัหาจากทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเช่นเดียวกบัโรงกลัน่ไทยออยล ์

ปตท.จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบระยะยาว

ตลอดอายุการผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528  และสัญญาซ้ือขายนํ้ ามนัดิบปัตตานี ระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 26 

มกราคม 2548 และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตประกอบดว้ยก๊าซปิโตรเลียมเหลวร้อยละ 2.5 รีฟอร์เมท   ร้อย

ละ 1.2 นํ้ามนัเบนซินร้อยละ 13.3 นํ้ามนัอากาศยาน/นํ้ามนัก๊าดร้อยละ 10.4 นํ้ามนัดีเซลร้อยละ 37.4 นํ้ามนัเตาร้อยละ 18.9  Long 

Residue ร้อยละ 13.3 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.0 
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(2)  การจดัจาํหน่าย 

ปตท.มีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัสาํเร็จรูปกบัโรงกลัน่บางจากระยะเวลา  10 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2548 

และจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดย ปตท. จะรับนํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่บางจากไม่นอ้ยกว่า 130 ลา้นลิตรต่อ

เดือน อยา่งไรก็ตาม โรงกลัน่บางจากยงัคงจดัจาํหน่ายนํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนใหญ่ผา่นช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป

ของตนเอง ดงัน้ี 

1)  การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการและการจาํหน่ายโดยตรงให้ผูใ้ช ้

• การจาํหน่ายผา่นสถานีบริการ 

• การจาํหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 

• การจาํหน่ายให้กิจการอุตสาหกรรม 

2)  การจาํหน่ายใหผู้ค้า้นํ้ามนัรายอ่ืน : เป็นการจาํหน่ายให้กบับริษทัผูค้า้นํ้ามนัขนาดใหญ่และปานกลางท่ีมีคลงั

นํ้ามนัเป็นของตนเอง เพ่ือนาํไปจาํหน่ายต่อแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง 

3) การจาํหน่ายต่างประเทศ : ในปี 2548 โรงกลัน่บางจากมีการส่งออกผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 1 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 2546-2548  เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรวม ปี 2546/2 ปี 2547 ปี 2548 

รายไดร้วม 61,776 80,013 85,982 

ค่าใชจ่้ายรวม (รวมภาษ)ี/1 (62,614)  (77,548) (83,566) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (754) 42 4 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 293 128 (26) 

รายการพิเศษ/2  2 533 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,299) 2,636 2,926 

    

สินทรัพยร์วม 28,591 34,370 34,315 

หน้ีสินรวม 25,534 24,589 21,446 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,057 9,781 12,869 

ท่ีมา  : บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

 /1 ปี 2546 รวมรายการภาษีเงินได้ 223,600 บาท ปี 2547 รวมรายการเครดิตภาษี 2,185 ล้านบาท  ปี 2548 รวมรายการภาษเีงินได้ 283 ล้านบาท 

  /2 ปี 2547 ประกอบดว้ย กาํไรจากสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบและผลิตภณัฑน์ํ้ามนัล่วงหนา้ 1.7 ลา้นบาท ปี 2548 ประกอบดว้ย กาํไรจากสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบ

และผลิตภณัฑน์ํ้ามนัล่วงหนา้ 537 ลา้นบาท และขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น 4.5 ลา้นบาท                                                                                              

 /3 ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ ได้เปล่ียนนโยบายทางบัญชีจากงบการเงินเดี่ยว มาเป็นงบการเงินรวม 
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(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  ส่งผลให้มีฐานะการเงิน

แขง็แกร่งขึ้น  ตน้ทนุการเงินตํ่าลง  และมีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารงาน 

(6) โครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามนั 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคมสิงหาคม 2548 ไดใ้ห้ความเห็นชอบให้ ปตท. เขา้ลงทุน ใน

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจากฯ) จาํนวนประมาณ 100 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในราคาเบ้ืองตน้ระหว่าง 14-

16 บาทต่อหุ้น เพ่ือใชล้งทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) 

ของบางจาก ซ่ึงโครงการดงักล่าวของบางจากจะทาํการปรับปรุงหน่วยกลัน่ดว้ยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพ่ือลดสัดส่วน

การผลิตนํ้ามนัเตาและเพ่ิมสัดส่วนนํ้ามนัเบนซินและดีเซล นอกจากน้ียงัมีโครงการปรับปรุงหน่วยเพ่ิมคุณภาพนํ้ามนั (Reformer 

Unit & Gas Oil Hydrotreating Unit)  เพ่ือให้นํ้ามนัท่ีผลิตไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนดในอนาคต  ซ่ึงคาดว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะ

แลว้เสร็จภายในปี 2550 โดย ปตท. ตกลงจะเขา้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้กูแ้ปลงสภาพจาก บางจาก ตามเง่ือนไขในสัญญา

จองซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ี ปตท. และ บางจาก ตามท่ีไดต้กลงและจะร่วมลงนามต่อไป อน่ึงท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุ้นของบางจาก คร้ังท่ี 1 /2548 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2548 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. เขา้ซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบาง

จาก โดยไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการแลว้ 

ภายหลงัจากการเขา้ลงทนุในบางจาก ปตท. จะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน บางจาก รวมหุ้นท่ีถือผา่นบริษทั สยาม

ดีอาร์ จาํกดั ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดท่ีจดทะเบียนและเรียกชาํระ (ในกรณีท่ีเงินลงทุนดงักล่าวทาํ

ให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของ ปตท. ในบางจากฯ เกินกว่าร้อยละ 30 ปตท. ตกลงท่ีจะลงทนุบางส่วนในบางจาก เป็นหุ้นกูแ้ปลง

สภาพ เพ่ือให้สัดส่วนการถือครองหุ้นไม่เกินร้อยละ 30) เพ่ือให้ ปตท. และบางจาก ร่วมเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic 

Partners) และ ปตท. สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ บางจากฯ ต่อไปในอนาคต 
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3.4 ภาวะอุตสาหกรรม 

ในช่วงปี 2544-2548 เศรษฐกิจไทยเร่ิมฟ้ืนตวัขึ้นหลงัเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 

5.1 ต่อปี ส่งผลให้ความตอ้งการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ยายตวัสูงขึ้นในอตัราประมาณร้อยละ 5.8 ต่อปี โดยมีปริมาณการใชน้ํ้ามนั

สาํเร็จรูปเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3.7 ต่อปี จากระดบั 560,456 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 690,307 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2548 และมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 8.4 ต่อปี จากระดบั 430,562 เทียบเท่า

บาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2544 เป็น 565,854 เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนัในปี 2548 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

โรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต และการใชก๊้าซธรรมชาติทดแทนนํ้ามนัเตาในการผลิตไฟฟ้าและในภาค 

อุตสากรรม โดยมีอตัราส่วนการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติต่อปริมาณการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยใ์นปี 2548 ร้อยละ 45.4 

และ 37.2 ตามลาํดบั  

รายละเอียดของการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ของประเทศในช่วงปี 2544 - 2548 มีดังนี ้

หน่วย : เทียบเท่าบาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 

ปี ปริมาณ 

การใช้รวม 

ลิกไนต์และถ่านหิน นํ้ามันสําเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังนํ้าและนําเข้า 

 ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

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 1,449,698 213,432 14.7 686,196 47.3 518,173 35.7 31,897 2.2 

2548 1,519,559 230,729 15.2 690,307 45.4 565,854 37.2 32,669 2.1 

ท่ีมา :  สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2549 

 

3.4.1 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

3.4.1.1 โครงสร้างอุตสาหกรรมในปัจจบุนั 

ณ ส้ินปี 2547 ปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย (ซ่ึงรวมถึงร้อยละ 50 ของปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติของ

โครงการเจดีเอ) มีจาํนวนประมาณ 34.21 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserve) 

ประมาณ 14.32 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  ปริมาณสาํรองท่ีน่าจะพบ (Probable Reserve) ประมาณ 11.27 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และ

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserve) ประมาณ 8.62 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงหากคาํนวณอตัราส่วนปริมาณสาํรองก๊าซ

ธรรมชาติของประเทศไทยต่อปริมาณการผลิตในปี 2547 ท่ี 0.79 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ตแลว้ ประเทศไทยจะมีก๊าซธรรมชาติใชไ้ด้

อีกประมาณ 43 ปี และประมาณ 18 ปี เม่ือคาํนวณจากปริมาณสาํรองก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศไทย และปริมาณสาํรอง

ก๊าซธรรมชาติท่ีพิสูจน์แลว้ ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณสาํรองนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสททั้งหมดมีปริมาณรวมประมาณ 1,450.48 

ลา้นบาร์เรล ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ (Proved Reserve) ประมาณ 556.29 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ีน่าจะ

พบ (Probable Reserve) ประมาณ 462.04 ลา้นบาร์เรล และปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ (Possible Reserve) ประมาณ 432.15  ลา้น

บาร์เรล โดยมีปริมาณสาํรองปิโตรเลียมเป็นดงัน้ี 

 

 

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

(พันล้านลูกบาศก์ฟุต) 

นํ้ามันดิบ 

(ล้านบาร์เรล) 

คอนเดนเสท 

(ล้านบาร์เรล) 

ปริมาณสาํรองท่ีพิสูจน์แลว้ 

(Proved Reserves) 

14,319.67 230.50 325.79 

ปริมาณสาํรองท่ีน่าจะพบ 

(Probable Reserves) 

11,266.39 149.79 312.25 

ปริมาณสาํรองท่ีอาจจะพบ 

(Possible Reserves) 

8,626.17 187.49 244.66 

ท่ีมา : ชธ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ ชธ. (www.dmf.go.th) เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2549   

  

การสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผูด้าํเนินการรายใหญ่ (Operator) 3 ราย ไดแ้ก่ เชฟรอนประเทศไทย

สาํรวจและผลิต  ปตท.สผ. และเชฟรอน ออฟชอร์ โดยในปี 2548 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ 2,292 ลา้นลูกบาศก์

ฟุตต่อวนั เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9 นํ้ามนัดิบ 113,890 บาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.8 และคอนเดนเสท 72,226 บาร์เรลต่อ

วนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.6  

ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยสาํหรับช่วงปี 2544 - 2548 เป็นดงัน้ี 

ปี ก๊าซธรรมชาติ  

(ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) 

นํ้ามันดิบ 

(บาร์เรลต่อวัน) 

คอนเดนเสท 

(บาร์เรลต่อวัน) 

2544 1,900 61,914 51,847 

2545 1,986 75,567 53,724 

2546  2,106 96,322 62,663 

2547  2,158 85,516 68,204 

2548 2,292 113,890 72,226 

ท่ีมา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2549  

 

ในส่วนของการลงทนุและการดาํเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) รวมถึงการจดัหาและจดั

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจบุนั ปตท.เป็นผูรั้บซ้ือและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ เจา้ของและผูบ้ริหารและพฒันาโครงข่าย

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ  

สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) นั้น ปัจจบุนัการลงทนุและการดาํเนินการส่วนใหญ่ 

กระทาํโดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท.แลว้ มีเพียงบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทนุระหว่าง ปตท. 

Tractebel S.A. และบริษทั ทุนลดาวลัย ์ จาํกดั ให้บริการระบบจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การกาํกบัดูแลกิจการก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังานเป็นหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลใน

ส่วนของกิจการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ในขณะท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เป็นหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลเก่ียวกบัค่าตอบแทนในการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติรวมทั้งอตัราค่าผา่นท่อ 

http://www.dmf.go.th/
http://www.nepo.go.th/
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3.4.1.2 ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 

ปัจจุบนั การจดัหาก๊าซธรรมชาติมีทั้งจากแหล่งบนบกและในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2548 มี

ปริมาณการจดัหาก๊าซธรรมชาติรวม 3,149 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั สัดส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศและ

ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 27 : 73 ทั้งน้ี ปริมาณก๊าซธรรมชาติท่ีจดัหาไดท้ั้งหมดจะถูกใชภ้ายในประเทศ โดยมีสัดส่วนการ

จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กบัลูกคา้กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าร้อยละ 75 ลูกคา้ภาคอุตสาหกรรมและขนส่งร้อยละ 9  และส่งเขา้โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติร้อยละ 16 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองทกุปี แมแ้ต่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยมี

ปัจจยัหลกัคือ ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และจากนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมใหมี้การใชก๊้าซธรรมชาติทดแทน  

นํ้ามนัเตา ทาํให้สัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นมาตลอด โดยปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (รวม กฟผ. ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็) ในปี 2548 คิดเป็นประมาณร้อยละ 

63.1 ของปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

             ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามชนิดของเช้ือเพลิงระหว่างปี 2544 - 2548  

          (หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง) 

 ปี 2544 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

1. พลงันํ้า 6,206 7,399 7,240 5,922 5,689 

2. ก๊าซธรรมชาติ 62,748 69,721 76,027 81,074 85,037 

3. นํ้ามนัเตา 2,420 1,969 2,434 5,468 7,640 

4. นํ้ามนัดีเซล 248 151 75 233 177 

5. ถ่านหิน 17,722 16,652 16,856 17,993 18,335 

6. กระแสไฟฟ้าท่ีนาํเขา้ 

และซ้ือจากผูผ้ลิต

ไฟฟ้ารายเลก็ 

14,528 15,362 15,779 16,821 17,921 

รวม 103,872 111,254 118,411 127,511 134,798 

อตัราการเติบโต  

(ร้อยละ) 

5.5 7.1 6.4 7.7 5.7 

ที่มา : สนพ. โดยใชข้อ้มูลตาม Web Site ของ สนพ. (www.eppo.go.th) เมื่อวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2549  

สาํหรับการประมาณการความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าในอนาคตนั้น ในระยะยาวคาดว่า ความ

ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นตามการพยากรณ์

ของคณะอนุกรรมการการพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้า โดยผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระรายใหม่จะเลือกใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงใน

การผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นท่ียอมรับดา้นส่ิงแวดลอ้มเม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิง

ชนิดอ่ืน รวมทั้งคาดว่าโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีจะเขา้มาทดแทนในส่วนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีจะ

ปลดระวางในอนาคตจะยงัคงใชก๊้าซธรรมชาติต่อไป โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาํแนกตามประเภทเช้ือเพลิง และการ

ใชพ้ลงังานในประเทศไทยและประมาณการ เป็นดงัน้ี  

 

http://www.nepo.go.th/
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ประมาณการการผลติไฟฟ้าแยกตามชนดิเชื�อเพลงิ
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หนว่ย : ลา้นกโิลวตัตช์ ั�วโมง

กา๊ซธรรมชาติ

ถา่นหนิ/ลกิไนต์

พลงันํ �า
พลงังานทดแทน

นํ�ามนั

ที�มา : แผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2547-2558 (PDP 2004)

อตัราการขยายตวัเฉลี�ย 7.1 %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

เหลือเพ่ือให้ผูใ้ชก๊้าซธรรมชาติสามารถซ้ือก๊าซธรรมชาติจากผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะยงัคงมีสิทธิในการซ้ือหรือ

ขายก๊าซธรรมชาติภายใตสั้ญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและสัญญาท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองจนกว่าจะหมดอายสัุญญา ทั้งน้ี ผูค้า้  

ก๊าซธรรมชาติรายใหม่จะสามารถขายตรงให้กบัลูกคา้โดยผา่นกลไกของการใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อแก่บคุคลท่ีสาม 

โดยตอ้งพฒันาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่เพ่ือรองรับความตอ้งการในการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองเท่านั้น การให ้

บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางทอ่แก่บุคคลท่ีสาม จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยองคก์รกาํกบัดูแลอิสระท่ีจะจดัตั้งขึ้นในอนาคต 
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3.4.2 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจนํ้ามัน 

3.4.2.1 อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน  

ในอดีตประเทศไทยตอ้งนาํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ เน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการใชม้ากกว่า

กาํลงัการผลิตภายในประเทศ ตอ่มาเม่ือบริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (“โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง”) และบริษทั  

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

ภายในประเทศมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงกลัน่นํ้ามนัรวมทั้งส้ิน 7 แห่ง มีกาํลงัการผลิต 

รวมกนัทั้งส้ินประมาณ 1,012,000 บาร์เรลต่อวนั ในปี 2548 โรงกลัน่นํ้ามนัมีการผลิตจริงรวมกนัจาํนวน 755,290 บาร์เรลต่อวนั 

เม่ือรวมกบัการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมีจาํนวน 73,489 บาร์เรลต่อวนั  ทาํให้มีการผลิต

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศรวมทั้งส้ินจาํนวน 828,779 บาร์เรลต่อวนั ในขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัในประเทศมีจาํนวน 

737,993 บาร์เรลต่อวนั  ทาํใหป้ระเทศไทยมีอุปทานส่วนเกิน และมีการส่งออกไปจาํหน่ายในตลาดต่างประเทศจาํนวน 84,923 

บาร์เรลต่อวนั ซ่ึงคาดว่าใน 2-3 ปีขา้งหนา้ประเทศไทยยงัคงมีสภาวะอุปทานส่วนเกินอยู ่

ใน ปี 2548 ประเทศไทยผลิตนํ้ามนัสาํเร็จรูปจาํนวน 49,093 ลา้นลิตร สามารถแยกเป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปชนิด

ต่างๆ ไดต้ามตารางดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นลิตร 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 

นํ้ามนัเบนซิน 8,639 8,958 9,232 

นํ้ามนัดีเซล 18,734 20,308 19,661 

นํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน 4,238 4,617 4,835 

นํ้ามนัเตา 6,050 6,719 6,156 

นํ้ามนัก๊าด 697 1,120 1,017 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 6,180 6,601 7,193 

รวม 44,538 48,323 48,093 

 ท่ีมา : สาํนกัการคา้และการสาํรองนํ้ามนัเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

การขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศไทยสามารถดาํเนินการไดท้ั้งทางรถบรรทุก รถไฟ และเรือขนส่ง  ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัท่ีตั้ง

ของโรงกลัน่นํ้ามนั การขนส่งนํ้ามนัดิบจากต่างประเทศจะใชเ้รือขนส่งตามท่าเทียบเรือต่างๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศ 

ขณะท่ีการขนส่งนํ้ามนัดิบในประเทศส่วนใหญ่จะขนส่งโดยทางรถไฟ โดยท่ีนํ้ามนัดิบจะถูกขนส่งไปยงัโรงกลัน่นํ้ามนัทั้ง 7 แห่ง

ซ่ึงตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลเพ่ือกลัน่เป็นผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูป  

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจะถูกขนส่งโดยทาง รถบรรทุก รถไฟ เรือขนส่ง และท่อส่งนํ้ามนั ปัจจบุนัการขนส่งนํ้ามนัทาง

ท่อส่งนํ้ามนัแมจ้ะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยงัมีปริมาณการใชไ้ม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งโดยรถบรรทุกและรถไฟ เน่ืองจากท่อ

ขนส่งนํ้ามนัไม่ไดมี้การเช่ือมต่อกบัโรงกลัน่นํ้ามนัทุกแห่ง โรงกลัน่นํ้ามนัส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ภาคกลางและภาคตะวนัออกของ

ประเทศซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัสูงกว่าภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 

3.4.2.2 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายน้ํามัน 

จากการเปิดเสรีอุตสาหกรรมนํ้ามนัเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2534 ส่งผลให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายนํ้ามนัมีการแข่งขนัท่ีเพ่ิม

สูงขึ้น เน่ืองจากมีผูค้า้นํ้ามนัอิสระรายใหม่เขา้มาในตลาดจาํนวนมาก การขยายตวัเพ่ิมขึ้นของจาํนวนสถานีบริการนํ้ามนั ประกอบ

กบัสภาวะท่ีประเทศไทยมีอุปทานมากกว่าอุปสงค ์ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้จากการตลาดเปล่ียนแปลงตามสภาวะการแข่งขนั 
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โครงสร้างราคาน้ํามัน 

โครงสร้างราคานํ้ามนัจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่ง

หนา้โรงกลัน่ จะประกอบดว้ย ราคา ณ โรงกลัน่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน และภาษีมูลค่าเพ่ิม และในส่วนของราคาขายปลีก จะประกอบดว้ย ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ ค่าการตลาด และ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม/1 

เดิมโครงสร้างราคานํ้ามนัเป็นไปตามกลไกตลาด ต่อมาตน้ปี 2547 เกิดปัญหาราคานํ้ามนัแพง เน่ืองจากภาวะสงคราม

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังานจึงมีมติ ให้มีการชดเชยราคานํ้ามนัเบนซินและดีเซลแก่ผูผ้ลิตและนาํเขา้นํ้ามนั ในวนัท่ี 10 

มกราคม 2547 และไดมี้ประกาศให้ราคาขายปลีกนํ้ามนัเบนซินเป็นไปตามกลไกตลาดอีกคร้ังในปลายเดือนตุลาคม 2547 แต่ยงัคง

ประกาศชดเชยราคานํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วแบบมีการจดัการ (Manage Float) และมีการปรับเพดานราคาขายปลีกมาเป็นระยะๆ จนมี

การประกาศยกเลิกชดเชยการชดเชยราคาในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 เป็นตน้ไป 

ตัวอย่างโครงสร้างราคานํ้ามนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ วันท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 

 (หน่วย : บาท/ลิตร) 

 เบนซินออกเทน 95 
คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 
ดีเซลหมุนเร็ว 

คิดเป็นร้อยละของ 

ราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่ /1 16.1064 61.85 16.6442 68.52 

ภาษีสรรพสามิต /2 3.6850 14.15 1.8050 7.43 

ภาษีเทศบาล /2 0.3685 1.42 0.1805 0.75 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 2.5000 9.60 2.5000 10.29 

กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน /2 0.0400 0.16 0.0400 0.17 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 1.5890 6.10 1.4819 6.10 

ราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ 24.2889 93.28 22.6516 93.26 

ค่าการตลาด 1.6365 6.28 1.5312 6.30 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.1146 0.44 0.1072 0.44 

ราคาขายปลีก 26.04 100 24.29 100 

/1 โรงกล่ันกาํหนดจากราคาตลาดโลก 
/2 รัฐบาลกาํหนด 

จากการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศผูน้าํเขา้นํ้ามนัจากต่างประเทศในรูปของนํ้ามนัดิบ และนํ้ามนัสาํเร็จรูปบางส่วน 

ประกอบกบัการคา้นํ้ามนัเป็นไปอยา่งเสรี ดงันั้น การกาํหนดราคานํ้ามนั ณ โรงกลัน่จึงขึ้นอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของราคานํ้ามนั

ในตลาดโลก (ซ่ึงโรงกลัน่ในประเทศไทยยึดตลาดสิงคโปร์เป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี) และการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซ่ึงเป็นตน้ทนุในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

จากการศึกษาของ สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) ระบุว่า หากราคานํ้ามนัดิบตลาดโลกเปล่ียนแปลง 1 

เหรียญสหรัฐตอ่บาร์เรล ตน้ทุนราคานํ้ามนัในประเทศไทยจะเปล่ียนแปลง 25-29 สตางคต์่อลิตร (ณ อตัราแลกเปล่ียน 40-46 บาท

ต่อเหรียญสหรัฐ) 
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การกําหนดราคา ณ โรงกลั่นและราคานําเข้า/1 

(1) ช่วงก่อนยกเลิกควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง โดยรัฐบาลกาํหนด

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคา ณ โรงกลัน่ และอตัรากองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงของนํ้ามนัแต่ละชนิด ในช่วงดงักล่าว

ประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ตํ่ากว่าความตอ้งการในประเทศและตอ้งพ่ึงพาการนาํเขา้ การกาํหนดราคานํ้ามนัท่ีผลิต

ในประเทศจึงใชห้ลกัการของความเสมอภาคกบัการนาํเขา้ (Import Parity Basis) เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม

ระหว่างผูผ้ลิตและผูน้าํเขา้ โดยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาจะอา้งอิงตามการเปล่ียนแปลงของราคาผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัในสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นตลาดนํ้ามนัสาํเร็จรูปขนาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี ในช่วงดงักล่าวราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงของไทย

จะเป็นราคา C.I.F. กรุงเทพฯ คือราคาสิงคโปร์บวกดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ จนกระทัง่ถึงท่าเรือประเทศ

ไทย การกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่จะอิงกบัราคาประกาศของโรงกลัน่ในสิงคโปร์ และสาํหรับการกาํหนดราคา

นาํเขา้จะอิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนการนาํเขา้จริง โดยการประกาศราคาจะ

เปล่ียนแปลงสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

(2) ช่วงหลงัการยกเลิกควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง โรงกลัน่นํ้ามนัมีสัญญาซ้ือขายกบัผูค้า้นํ้ามนักาํหนดราคาเป็น C.I.F. 

กรุงเทพฯ  สาํหรับผูค้า้นํ้ามนัท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสาํเร็จรูปจะเป็นไปตามตน้ทุนตามจริง เน่ืองจากโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบั

ตน้ทุนนาํเขา้ ดงันั้น โรงกลัน่จึงใชห้ลกัการเสมอภาคกบัการนาํเขา้ หากโรงกลัน่กาํหนดราคาสูงกว่าการนาํเขา้ ผูค้า้

นํ้ามนัจะนาํเขา้แทนการส่ังซ้ือจากโรงกลัน่ในประเทศ แต่หากการกาํหนดราคาตํ่ากว่าราคานาํเขา้ จะทาํให้โรงกลัน่

ไดรั้บผลตอบแทนตํ่า ยอ่มไม่จูงใจให้เกิดการลงทุนของธุรกิจการกลัน่ในประเทศไทย แตห่ลงัจากกาํลงัการกลัน่

ของประเทศไทยมีเกินความตอ้งการทาํให้ตอ้งส่งออก การส่งออกในปัจจบุนัตามภาวะปกติจะไม่ไดร้าคาท่ีดี

เท่าท่ีควรจากปัญหากาํลงัการกลัน่ในภูมิภาคท่ีสูงกว่าความตอ้งการ ดงันั้น โรงกลัน่จึงพยายามท่ีจาํหน่ายนํ้ามนัใน

ประเทศก่อนส่งออก โดยให้ส่วนลดราคา ณ โรงกลัน่ในบางช่วง ทาํให้การกาํหนดราคาของไทยไดล้ดลงมาอยู่

ระหว่างราคาส่งออกและราคานาํเขา้ 

 การกาํหนดราคาของโรงกลัน่จะกาํหนดให้สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัตน้ทุนการนาํเขา้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผูค้า้นํ้ามนัซ้ือ

นํ้ามนัจากโรงกลัน่ และเน่ืองจากการซ้ือขายนํ้ามนัในภูมิภาคน้ีเป็นจาํนวนมากจะกระทาํกนัในตลาดสิงคโปร์ ราคานํ้ามนัท่ี

เคล่ือนไหวในตลาดสิงคโปร์จึงเป็นตวัแทนของราคานํ้ามนัของทกุประเทศในภูมิภาคน้ี โรงกลัน่จึงใชเ้กณฑก์ารกาํหนดราคาโดย

อิงตามราคาตลาดจรสิงคโปร์ และมีการเปล่ียนแปลงทุกวนัเช่นเดียวกบัราคาตลาดจรสิงคโปร์ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดน้ํามันต่าง ๆ4

/1 

ตลาดซ้ือขายนํ้ามนัระหว่างประเทศ ตลาดท่ีสาํคญัมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดยจะเป็นตวัแทนการซ้ือขายหรือตกลงราคา

นํ้ามนัของภูมิภาคนั้นๆ ไดแ้ก่ ตลาดในสหรัฐอเมริกา ตลาดยโุรป ตลาดตะวนัออกกลาง และตลาดสิงคโปร์ สาํหรับตลาดอ่ืนๆ จะ

กาํหนดราคาโดยพิจารณาและคาํนึงถึงตลาดเหล่าน้ี โดยโรงกลัน่และผูค้า้นํ้ามนัของประเทศในภูมิภาคนั้นๆ จะคาํนึงถึงสภาพ

ความตอ้งการและปริมาณการผลิตในภูมิภาคอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  

 

 

 
 

/1 จากรายงานของ  สนพ.  เมือ่วนัที ่11 มิถนุายน 2544 เรือ่งการกาํหนดราคานํา้มนัเชือ้เพลิงของไทย 
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ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีซ้ือขายในตลาดโดยทัว่ไปจะเปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัตน้ทนุ คือ ราคานํ้ามนัดิบ ดงันั้น ราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปในทุกตลาด จึงปรับตวัเคล่ือนไหวไปในทิศทางและระดบัเดียวกนั นอกจากนั้นแลว้ อุปสงคแ์ละอุปทานในภูมิภาค

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 ซ่ึงปัจจบุนัมีกาํลงัการ 

กลัน่ส่วนเกิน แมจ้ะเร่ิมมีการกาํหนดราคาส่งออกเอง ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัอุปสงค/์อุปทานของประเทศตนเองส่วนหน่ึง แต่โดยทัว่ไป

ราคาตลาดจรสิงคโปร์ยงัมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดงักล่าว 

ราคาจําหน่ายน้ํามันเช้ือเพลงิของโรงกลั่น และผู้ค้าส่งน้ํามันภายในประเทศในปัจจุบัน5

/1 

ภายหลงัการยกเลิกการควบคุมราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง ในช่วงแรกการกาํหนดราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปของโรงกลัน่ ไดใ้ช้

หลกัการของความเสมอภาคกบัการนาํเขา้ (Import parity) ประกอบดว้ยราคานํ้ามนัในตลาดจรสิงคโปร์ (F.O.B.) เฉล่ีย 3 วนั บวก

ดว้ยค่าขนส่งและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นราคา C.I.F. และจะมีค่าใชจ้า่ยในการปรับคุณภาพดว้ยส่วนหน่ึง ซ่ึงในแต่ละโรงกลัน่จะใช้

หลกัเกณฑเ์ดียวกนั เพียงแต่มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ค่าขนส่ง ค่าปรับคุณภาพ โดยระดบัราคา ณ โรงกลัน่ของทุก

โรงอยูใ่นระดบัเดียวกนั มีความแตกต่างกนัในระดบั 4–10 สตางค/์ลิตร แต่หลงัจากประเทศไทยมีกาํลงัการกลัน่ท่ีเพ่ิมขึ้นและภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่า ทาํใหป้ริมาณการผลิตนํ้ามนัมากเกินความตอ้งการของประเทศ ทาํให้ตอ้งส่งออก การกาํหนดราคาของโรงกลัน่ 

นอกจากจะอิงตามภาวะตลาดภายนอก คือ ราคาตลาดจรสิงคโปร์แลว้ ยงัคาํนึงถึงสภาพอุปสงค/์อุปทานของตลาดภายในประเทศ

ดว้ย ในบางช่วงท่ีนํ้ามนัในประเทศเหลือมากจะมีการให้ส่วนลด ทาํให้ราคา ณ โรงกลัน่ของไทยถูกกว่าราคาปกติมากในบางช่วง  

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขนัในตลาดนํ้ามนัของไทยท่ีอยูใ่นระดบัสูง ทาํให้ในตลาดคา้ส่งของไทย มีการ

เปล่ียนแปลงราคาทุกวนัและบางวนัอาจหลายคร้ัง ซ่ึงเป็นไปตามตน้ทุนและสภาพตลาดนํ้ามนัในช่วงนั้นๆ จากการศึกษาของ 

สนพ. พบว่า ราคาขายส่งนํ้ามนัภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดสิงคโปร์ เพราะปริมาณนํ้ามนัในตลาดของ

ไทย จะปรับตวัตามสภาพตลาดนํ้ามนัภายนอก และในทางกลบักนัตลาดนํ้ามนัของไทยจะส่งผลกบัตลาดในภูมิภาคน้ีเช่นกนั เม่ือ

 
/1 จากรายงานของ สนพ. เม่ือวันท่ี 11 มิถนุายน 2544 เร่ืองการกาํหนดราคานํา้มันเชื้อเพลิงของไทย 
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นํ้ามนัในตลาดเอเชียขาด (ซ่ึงมีผลให้ราคาสิงคโปร์ปรับตวัขึ้น) นํ้ามนัไทยจะไหลออก ปริมาณนํ้ามนัในประเทศลดลง ราคาขายใน

ประเทศปรับตวัขึ้น ในทางกลบักนั การท่ีปริมาณนํ้ามนัในตลาดนอกประเทศอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงราคาตลาดสิงคโปร์ท่ีสะทอ้นราคา

ซ้ือขายในภูมิภาคเอเชียจะลดลง ความสามารถส่งออกนํ้ามนัของไทยจะลดลง ราคาขายส่งในประเทศจะมีการให้ส่วนลดเพ่ือ

ระบายนํ้ามนัออกสู่ตลาดภายใน  

ภาวะการแข่งขันของตลาดน้ํามันในประเทศไทย/1 

ปัจจุบนัตลาดนํ้ามนัของไทยมีการแข่งขนัสูงทั้งระดบัคา้ส่งและคา้ปลีก โดยในตลาดคา้ส่ง กาํลงัการกลัน่ภายในประเทศ

ท่ีมีมากกว่าความตอ้งการ ทาํให้การกาํหนดราคาของโรงกลัน่และผูค้า้ส่งตอ้งมีการให้ส่วนลดแก่ผูค้า้นํ้ามนัในภาวะท่ีนํ้ามนัลน้

ตลาด นอกจากน้ี การท่ีโรงกลัน่ตอ้งแข่งขนักบัการนาํเขา้จากต่างประเทศ ภาวะกาํลงัการกลัน่ลน้ตลาดของภูมิภาค ก็มีผลให้ราคา

นํ้ามนัสาํเร็จรูปของภูมิภาคเอเซียอยูใ่นภาวะอ่อนตวัเม่ือเทียบกบัราคานํ้ามนัดิบ ซ่ึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบดงักล่าวดว้ย  

ในตลาดคา้ปลีก การแข่งขนัอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั จากการเพ่ิมขึ้นของจาํนวนผูค้า้นํ้ามนั จากเดิมช่วงก่อนการ

ยกเลิกควบคุมราคามีเพียงผูค้า้รายใหญ่ 4 ราย ไดเ้พ่ิมขึ้นเป็นกว่า 30 รายในปัจจบุนั จาํนวนสถานีบริการนํ้ามนัไดเ้พ่ิมขึ้นจากระดบั 

3,400 แห่ง เป็นกว่า 19,000 แห่งในปัจจบุนั ทาํให้การแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกของไทยอยูใ่นระดบัท่ีสูงมาก จนทาํใหผู้ค้า้ไม่

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

รัฐบาลจะไดป้ระกาศปรับเปล่ียนอตัราภาษีสรรพสามิตสาํหรับผลิตภณัฑน์ํ้ามนัตามความเหมาะสม มาตรการการปรับเปล่ียนเงิน

ส่งเขา้กองทนุนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือเงินไดรั้บชดเชยจากกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ทั้งน้ี เพ่ือลดความผนัผวนของราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได ้

สําหรับอัตราภาษีสรรพสามิตปัจจุบันเป็นไปตามประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตของกระทรวงการคลงัฉบับท่ี 57  

มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2544 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซินชนิดไร้สารตะกัว่ - 3.685 

2. นํ้ามนัก๊าด - 3.055 

3. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว (ปัจจุบนั) - 1.805 

4. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ (ปัจจุบนั) - 1.905 

5. นํ้ามนัเตา 5.0 - 

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

ท่ีมา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั 
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สาํหรับเงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปัจจุบนั รัฐบาลกาํหนดให้ผูผ้ลิตหรือผูน้าํเขา้ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัส่งเงินเขา้กองทุน

นํ้ามนัตามอตัราท่ีกาํหนดซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิดนํ้ามนั ยกเวน้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะไดรั้บเงินชดเชยจากกองทุนนํ้ามนั ทั้งน้ี เพ่ือ

บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผูใ้ชก๊้าซปิโตรเลียมเหลว  โดย ณ วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549  เงินส่งเขา้กองทุนนํ้ามนั  สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เงินส่งเข้ากองทุนนํ้ามัน (บาท/ลิตร) อัตราชดเชย (บาท/ลิตร) 

1. นํ้ามนัเบนซิน 95 2.5000 - 

2. นํ้ามนัเบนซิน 91 2.3000 - 

3. นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ 0.9400 - 

4. นํ้ามนัก๊าด 0.1000 - 

5. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 2.5000 - 

6. นํ้ามนัดีเซลหมุนชา้ 2.5000 - 

7. นํ้ามนัเตา 0.0600 - 

8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บาท/กก.) - 2.4234 

ท่ีมา : สนพ. 

3.4.2.3 อุตสาหกรรมการจัดจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

รัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทั้งน้ี ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนโดยการยกเลิกการ

ควบคุมราคาขายปลีกแลว้ และจะให้มีการใชร้ะบบลอยตวัเตม็ท่ีโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไป มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 

กรกฎาคม 2544 มอบหมายให้ สนพ. กระทรวงพลงังาน กระทรวงการคลงั และกระทรวงพาณิชย ์ รับไปดาํเนินการร่วมกนัเพ่ือ

ยกเลิกการควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

อยา่งไรก็ตามในระหว่างน้ี รัฐบาลยงัควบคุมราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยควบคุมราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ 

และราคาขายส่งหนา้โรงกลัน่ แต่เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวและฐานะกองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง จึงมีการ

ปรับหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา ณ โรงกลัน่และราคานาํเขา้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2546 โดยกาํหนดให้

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

315 เหรียญสหรัฐ/ตนั 

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 16 กุมภาพนัธ์ 2549) 

         หน่วย : บาท/กิโลกรัม 

 ราคาก๊าซหุงต้ม คิดเป็นร้อยละของราคาขายปลีก 

ราคา ณ โรงกลัน่/โรงแยกก๊าซ/นาํเขา้ /1 12.4933 74.30 

ภาษีสรรพสามิต /2 2.1700 12.91 

ภาษีเทศบาล /2 0.2170 1.29 

กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิง /2 (2.4234) (14.41) 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม /2 0.8720 5.19 

ราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 13.3289 79.27 

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 โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ : เป็นการนาํก๊าซปิโตรเลียม อนัไดแ้ก่ ก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน หรือผลิตภณัฑใ์น

รูปของนํ้ามนั อนัไดแ้ก่ แนฟทา มาแปรสภาพเป็นสารโอเลฟินส์ (ก๊าซเอทิลีนและก๊าซโพรพิลีน) และคอนเดนเสท

มาแปรสภาพเป็นสารอะโรเมติกส์ (เบนซีน โทลูอีน และไซลีน) โดยผา่นกระบวนการกลัน่ แยก ทาํให้แตกตวั และ

แปรรูป 

(2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ไปผา่นกระบวนการ

ต่างๆจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลาง เช่น สไตรีนโมโนเมอร์ ไวนิลคลอไรดโ์มโนเมอร์ เอทิลีน ไกลคอล 

และกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธ์ิ  ฟีนอล และอะซีโตน เป็นตน้ 

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย : เป็นการนาํผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นกลางไปผา่น

กระบวนการต่างๆ จนไดเ้ป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลาย เช่น เมด็พลาสติกชนิดต่างๆ หรือวตัถุสังเคราะหต์่างๆ 

ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต ์และอุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นตน้ 

3.4.3.2 สถานการณ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย 

สถานการณ์ปิโตรเคมีทัว่โลกยงัอยูใ่นช่วงวงจรขาขึ้น เน่ืองมาจากราคาพลงังานและความตอ้งการปิโตรเคมีท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

ทัว่โลก จากแนวโนม้ของราคาพลงังานท่ียงัคงเพ่ิมสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ราคาปิโตรเคมีก็จะเพ่ิมสูงขึ้นดว้ยเช่นกนั  โดยคาดว่าราคา

เพ่ิมขึ้นสูงสุดในช่วงปี 2549-2550 

ความตอ้งการปิโตรเคมีขั้นตน้ของประเทศไทยโดยรวมในปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 ประมาณ 4% ยกเวน้ในส่วนของ

โพรพิลีนท่ีมีความตอ้งการและการผลิตลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากการหยดุซ่อมบาํรุงของโรงงานผลิตโพรพิลีนและโพลีโพรพีลีน 

ในส่วนของความตอ้งการเมด็พลาสติก(โพลิเมอร์) ลดลง 4% เน่ืองจากสภาวะถดถอยของการจบัจ่ายของผูบ้ริโภคในประเทศ แต่

การส่งออกไดเ้พ่ิมขึ้นถึง 13%  ทั้งน้ีปริมาณผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของประเทศไทยโดยเฉพาะเมด็พลาสติกยงัคงอยูใ่นสภาวะท่ีมี

กาํลงัการผลิตมากกว่าความตอ้งการ  ในปี 2548 มีการส่งออกประมาณ 49% ของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยงั

ประเทศจีนประมาณ 43%  เวียตนาม 10% มาเลเซีย 5% และ สหรัฐอเมริกา 4% ตามลาํดบั โดยการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา

เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 ถึง 240% เน่ืองจากเหตุการณ์พายเุฮอริเคนในอ่าวแมก็ซิโก  
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การผลิต การนาํเขา้ การบริโภค และการส่งออกเอทิลีน ของประเทศไทย                                                                              หน่วย : พนัตนัต่อปี 

ปี 

การจัดหา การบริโภค 

การผลิต 
  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 

2548 2,216.00 42.00 2,072.00 186.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคโพรพิลีน ของประเทศไทย                                                                    หน่วย : พนัตนัต่อปี 

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 

2548 1,211.00 20.00 1,151.00 79.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคพาราไซลีน ของประเทศไทย                                               หน่วย : พนัตนัต่อปี 

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 

2548 1,132.00 155.00 1,023.00 264.00 

ท่ีมา : สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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การผลิต การนาํเขา้ การส่งออก และการบริโภคเบนซิน ของประเทศไทย                                                                        หน่วย : พนัตนัต่อปี 

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 

2548 742.00 3.00 347.00 398.00 

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 ตั้งแตเ่ปิดดาํเนินการเป็นตน้

มา ปรากฏว่าคุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพนํ้า และกากของเสียจากกระบวนการผลิต ลว้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่าท่ีมาตรฐาน

กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน สาํหรับโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 ท่ีตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  ซ่ึง

ก่อสร้างแลว้เสร็จและเขา้สู่ระยะดาํเนินการ ไดจ้ดัทาํรายงานการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติัตามมาตรการ

ลดผลกระทบและระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในระยะการก่อสร้าง เสนอต่อสาํนกังานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในเดือนพฤษภาคม 2548 แลว้  

พร้อมทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองไดเ้ขา้มาดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระยะดาํเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้  นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการศึกษาและจดัเตรียมรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการ

โรงแยกก๊าซอีเทน 

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. ได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของสภาพแวดลอ้มทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างมาโดยตลอด โดยมี

การศึกษาวิจยัถึงผลกระทบต่อสัตวป่์าและสภาพป่าไม ้ ติดตามตรวจวดัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหว่างการก่อสร้าง และดาํเนินการ

ปรับสภาพพ้ืนท่ีให้เขา้สู่สภาพเดิมเม่ือการฝังกลบท่อแลว้เสร็จ ซ่ึงทุกโครงการนบัแต่การก่อสร้างท่อส่งก๊าซสายประธานเส้นแรก

ท่ีเร่ิมรับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็มีแนวทางปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

สาํหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์มายงัชายแดนไทย-ท่ีบา้นอีต่อง และต่อมายงัโรงไฟฟ้าราชบุรีจงัหวดั

ราชบุรี ท่ีเร่ิมก่อสร้างในปี 2540 นั้น ปตท. ไดจ้ดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอต่อสาํนกังานนโยบาย

และแผนส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เช่นเดียวกบั
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การดาํเนินการของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงจากการติดตามตรวจวดักระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ลว้นปรากฏ

ว่า เป็นไปตามมาตรการลดและติดตามผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานฯ 

ในปี 2547 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 และโครงการ

เก่ียวเน่ือง ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายงาน EIA  รวมทั้งมีการนาํมาตรการลดผลกระทบและการดาํเนินการระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มไปสู่การปฏิบติัทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาํเนินการแลว้เสร็จทุกโครงการ  สาํหรับโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ

ก่อสร้างท่ีจะตอ้งดาํเนินการตามมาตรการลดผลกระทบและการวางระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 

ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในทะเลและบนบก (ฝ่ังตะวนัออก) โครงการติดตั้งเคร่ืองเพ่ิมความดนัหน่วยท่ี 3 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-พระนครใต ้ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย และโครงการท่อส่งก๊าซ NGV 

สุวรรณภูมิ-พญาไท นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการศึกษาและจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

เสนอต่อสาํนกังานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนยร์าชการแจง้วฒันะและ

ศูนยพ์ลงังานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) และโครงการท่อส่งก๊าซฯ ยอ่ยเขา้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

และเพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความปลอดภยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล สายงานระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ทกุหน่วย จึงไดน้าํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั  มอก. 18001 เขา้มาปฏิบติั โดยไดรั้บการรับรองระบบ ISO 14001 และ มอก. 18001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลวัตั้งแต่ปี 2543 และ 2545 ตามลาํดบั 

3.5.3 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการดําเนินการท่าเทียบเรือของคลังปิโตรเลียม 

ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือของ ปตท. เพ่ือขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไดมี้การจดัทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) ซ่ึงระบุมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนได้

ดาํเนินการติดตามตรวจวดัผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (Monitoring) ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากการติดตามตรวจสอบดงักล่าว ปรากฏผลอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีกว่า

มาตรฐาน อีกทั้งหน่วยงานของ ปตท. ท่ีมีทา่เทียบเรือขนส่งผลิตภณัฑท์ุกคลงัยงัไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 

14001 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เรียบร้อยแลว้เช่นเดียวกบัโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ 
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4. การวิจัยและพฒันา 

 

การวิจยัและพฒันาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการสร้างความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขนั

ให้กบัองคก์ร ปตท. จึงไดย้กระดบัศนูยวิ์จยัและพฒันาของ ปตท. เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. ในปีพ.ศ. 2540  โดย

ลงทุนสร้างห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชีย พร้อมอาคารสาํนกังาน และอาคารฝึกอบรม ณ อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นเงินรวมทั้งส้ิน ประมาณ 1,600 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี   ดา้น

ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดบัชาติของประเทศ มีภารกิจสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือ 

และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั  โดยคาํนึงถึงคุณภาพ  ความปลอดภยั  และส่ิงแวดลอ้ม   

  สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มุ่งเนน้การวิจยัและพฒันาดา้นผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียม เช่น เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

สาํหรับภาคยานยนตแ์ละอุตสาหกรรม  การพฒันาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  ตลอดจนแกไ้ขปัญหา และให้บริการทาง

เทคนิคแก่กลุ่มธุรกิจ และลูกคา้  ทั้งไดติ้ดตามเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ประกอบกบัสร้างพนัธมิตรดา้นวิชาการร่วมกบั

หน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ดา้นปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ผล

การศึกษาวิจยัท่ีเช่ือถือได ้ บูรณาการและสร้างสรรคเ์ป็นทางเลือกในการดาํเนินธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั ปตท.และบริษทัในเครือ โดย

เนน้การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์  ตลอดจนทาํการตรวจสอบ วิเคราะหด์า้นส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่หน่วยปฏิบติัการต่าง ๆ ใน

กลุ่มธุรกิจของ ปตท.  และเสนอมาตรการลดผลกระทบหรือแกไ้ข เพ่ือป้องกนัปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชนใกลเ้คียง  ปตท. ยงั

เลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาพลงังานทดแทนในอนาคต  จึงไดมี้การติดตามเทคโนโลยีดา้นพลงังานดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะพฒันานาํมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ เช่น ก๊าซธรรมชาติเหลว  ไฮโดรเจน  การแปรสภาพก๊าซเป็น

ของเหลว (Gas-to-liquids) เช้ือเพลิงชีวภาพอ่ืน ๆ และให้บริการวิจยัและทดสอบแก่บริษทัในเครือและหน่วยงานภายนอก  

นอกจากน้ีสถาบนัฯ ยงัไดบ้ริการสังคมอยา่งต่อเน่ือง อาทิ โครงการปรับแตง่เคร่ืองยนต ์ เพ่ือลดมลพิษ และประหยดัพลงังานโดย

ไม่คิดค่าใชจ้่าย  การดาํเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ภายในสถาบนัฯ เพ่ือพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงาน

ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

 งานวิจยัท่ีสาํคญัของสถาบนัฯ ไดแ้ก่ การวิจยัเพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงสะอาดท่ีมีอยูใ่นประเทศ

แทนเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน โดยไดวิ้จยัและพฒันานาํก๊าซธรรมชาติอดัมาใชก้บัยานพาหนะ หรือรู้จกักนัในนาม NGV (Natural gas for 

vehicles) ซ่ึงสามารถลดมลพิษทางอากาศลงไดใ้นระดบัหน่ึง และไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงมีการขยายผลเพ่ือใชก้บั

รถยนตโ์ดยสาร ขสมก. และรถแทก็ซ่ี  ซ่ึงในรอบปีท่ีผา่นมาไดรั้บความนิยมจากรถแทก็ซ่ีเพ่ิมขึ้นเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากมีราคา

ตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซินมาก  ปตท. จึงไดส้นองความตอ้งการน้ีดว้ยการสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง  โดยในปี 

2548 น้ีมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 41 สถานี  ขณะท่ีประเทศไทยยงัไม่มีรถยนตก๊์าซธรรมชาติโดยเฉพาะจาํหน่าย  จึงจาํเป็นตอ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมกบัรถยนตเ์บนซินเพ่ือให้สามารถใชส้ลบัไปมากบันํ้ามนัเบนซิน(Conversion kit) สถาบนัฯ จึงไดท้าํการศึกษา 

วิจยั หาแนวทางในการปรับปรุงชุดอุปกรณ์ดงักล่าว พร้อมทั้งคดิคน้และพฒันาอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายก๊าซสาํหรับเคร่ืองยนต์

เบนซิน หากผลการพฒันาดงักล่าวเป็นท่ีน่าพอใจจะนาํมาขยายผลในเชิงพาณิชย ์ เพ่ือผลิตภายในประเทศ  ราคาตํ่ากว่าการนาํเขา้

จากต่างประเทศ ทั้งยงัไดด้าํเนินงานอบรมการติดตั้งอุปกรณ์ Conversion kit ในยานพาหนะอยา่งปลอดภยัให้กบับริษทั                

ผูใ้หบ้ริการติดตั้งชุดอุปกรณ์ดงักล่าว  ควบคู่กบัการศึกษาและวิจยัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพก๊าซให้เหมาะสมกบัการนาํมาใชก้บั

ยานพาหนะทาํให้มีประสิทธิภาพการขบัขี่อยา่งเหมาะสมกบัทอ้งถนนของประเทศไทยมากย่ิงขึ้น  และไดร่้วมมือกบัการรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงพลงังาน ทดลองนาํก๊าซธรรมชาติมาใชก้บัรถไฟโดยการปรับเปล่ียนเคร่ืองยนตใ์นรถไฟ

ให้สามารถใชก๊้าซธรรมชาติแบบเช้ือเพลิงร่วมซ่ึงหากผลการศึกษาวิจยัมีความคุม้ค่าก็จะพฒันาใชเ้ชิงพาณิชยต์่อไป  นอกจากน้ี 
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ปตท. ไดริ้เร่ิมโครงการใหม่ ๆ โดยนาํก๊าซธรรมชาติมาใชป้ระโยชนสู์งสุดและหลากหลายมากย่ิงขึ้น อาทิ โครงการทดลองนาํ

ก๊าซธรรมชาติมาใชก้บัเรือประมง โครงการพฒันาการนาํก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนํ้ามนัหนองตูม จงัหวดัพิษณุโลก มาผลิตเป็น

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas) ส่งให้สถานีบริการก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีอุปกรณ์เปล่ียนสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น

ก๊าซธรรมชาติอดั(Compressed natural gas) ซ่ึงจะเป็นโครงการนาํร่องขยายการนาํก๊าซธรรมชาติสาํหรับยานยนตสู่์ภูมิภาค 

ร่วมกบับริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต ปิโตรเลียม จาํกดั(มหาชน) รวมทั้งริเร่ิมโครงการนาํร่องการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นระบบ

ผลิตไฟฟ้าและเคร่ืองทาํความเยน็ ทดสอบประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน ลดตน้ทุนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพ่ือขยายตลาด

ก๊าซธรรมชาติและขยายผลในเชิงพาณิชยต์่อไป  การนาํก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงอยา่งเหมาะสม  นอกจากช่วยลดการขาด

ดุลในการนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ ยงัช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ ทาํให้ให้ลดค่าใชจ้่ายในดา้นการรักษาพยาบาลจากความ

เจ็บป่วยอนัเกิดจากปัญหามลพิษและมีสุขภาพท่ีดีได ้

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ไม่ว่าจะเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือสารหล่อล่ืน สถาบนัวิจยัฯ มีปรัชญาในการ

พฒันาให้ไดผ้ลิตภณัฑส์ะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ไดท้าํการวิจยัเพ่ือหาสารเพ่ิมค่าออกเทน ในนํ้ามนัเบนซินแทนสาร

ตะกัว่ และตดัสินใจนาํสาร Methyl tertiary butyl ether (MTBE) มาใชแ้ทนสารตะกัว่เป็นรายแรกของประเทศ  ทาํให้ ปตท. เป็น

ผูน้าํในการจาํหน่ายนํ้ามนัไร้สารตะกัว่รายแรกของประเทศไทย และนาํไปสู่การยกเลิกการใชน้ํ้ามนัเบนซินผสมสารตะกัว่ของ

ประเทศในท่ีสุด รวมทั้งทาํการศึกษา วิจยัดา้นคุณภาพของนํ้ามนัเช้ือเพลิง และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงของ 

ปตท. ท่ีจาํหน่ายลว้นแต่ผา่นการวิจยัและพฒันาแลว้ว่ามีคุณภาพสูง เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงัไดน้าํ

ผลการวิจยัเสนอหน่วยงานของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีกาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการปรับปรุง

ขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิงของประเทศ เพ่ือลดปัญหาดา้นมลพิษทางอากาศต่อไป 

 ในภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน โดยเฉพาะราคานํ้ามนัซ่ึงมีแนวโนม้สูงขึ้น ปตท. ตระหนกัว่าราคานํ้ามนัคงจะไม่ลดตํ่าลง

เช่นในอดีต และการนาํผลิตผลทางการเกษตรมาพฒันาเป็นเช้ือเพลิงทดแทน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น ลด

การพ่ึงพาเช้ือเพลิงจากต่างประเทศ รวมทั้งสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไดส่้วนหน่ึง จึงไดด้าํเนินการวิจยัและ

ทดลองนาํนํ้ามนัเบนซินผสมกบัเอทานอล หรือแอลกอฮอลจ์ากพืช พบว่าสามารถลดปัญหามลพิษลงไดใ้นระดบัหน่ึง และ

ทดแทนสารเพ่ิมค่าออกเทน (MTBE) ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศได ้ จึงนาํออกจาํหน่ายในช่ือ นํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 

หลงัจากนั้นทาํการวิจยัร่วมกบัโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดามาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนกระทัง่สามารถพฒันา

สูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย ไม่ก่อปัญหาให้กบัอุปกรณ์ภายในเคร่ืองยนต ์ ดงันั้นเม่ือรัฐบาลไดใ้ห้ความเห็นชอบในการ

นาํนํ้ามนัแก๊สโซฮอลอ์อกจาํหน่าย ปตท. จึงไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาขอ้กาํหนดคุณภาพนํ้ามนัแก๊สโซฮอลร่์วมกบัหน่วยงาน

ของรัฐ และเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งแรกของประเทศอีกเช่นกนัท่ีจาํหน่ายนํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์ โดยจาํหน่ายในราคาตํ่ากว่านํ้ามนั

เบนซิน ลิตรละ 50-75 สตางค ์และในปัจจุบนั มีสถานีบริการนํ้ามนัแก๊สโซฮอลร์วม 1,203 แห่งทัว่ประเทศ  จากการท่ีนํ้ามนัปาลม์

ลน้ตลาดในปี พ.ศ. 2544 การส่งไปจาํหน่ายในต่างประเทศมีราคาตํ่า ปตท. จึงไดท้าํการศึกษาวิจยัการนาํนํ้ามนัปาลม์มาผสมกบั

นํ้ามนัดีเซลเพ่ือใชเ้ป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิงทดแทนนํ้ามนัดีเซล และพบสูตรท่ีเหมาะสมไดคุ้ณภาพนํ้ามนัดีเซลตามขอ้กาํหนดคุณภาพ

ของรัฐ จึงไดน้าํออกทดลองจาํหน่ายในช่ือนํ้ามนัดีเซลปาลม์ (บริสุทธ์ิ) ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวจาํหน่ายในราคาตํ่ากว่านํ้ามนัเบนซิน 

หรือนํ้ามนัดีเซลลิตรละ 50 สตางค ์ ปัจจุบนัมีจาํหน่ายใน 4 สถานี นอกจากน้ียงัไดร่้วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตร์ะดบัสากลใน

การวิจยัและทดสอบผลกระทบของเช้ือเพลิงดงักล่าวต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต ์ การใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิง และการปล่อยสาร

มลพิษ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหผู้บ้ริโภคและบริษทัผูผ้ลิตรถยนตต์อ่ไป  

ในส่วนของนํ้ามนัหล่อล่ืน สถาบนัฯ ไดท้าํการพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนยานยนต ์และอุตสาหกรรมออกมาอีกหลายประเภท

เพ่ือใหค้รอบคลุมการใชง้านทุกดา้นและยืดอายกุารใชง้าน รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี พ.ศ.2547 ไดพ้ฒันา
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นํ้ามนัหล่อล่ืนมาตรฐานสากลล่าสุดท่ีประกาศใชพ้ร้อมกนัทัว่โลกเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2547 คือ API SM ออกจาํหน่ายเป็น

รายแรกของประเทศ ในช่ือ PTT  Performa Synthetic ให้สนองตอบความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีของยานยนต ์และยืดอายกุารใช้

งานคือสามารถใชไ้ดถึ้ง 15,000 กิโลเมตร ดว้ยการพฒันาท่ีไม่หยดุย ั้งในปี 2548 ท่ีผา่นมา ปตท. ไดริ้เร่ิมและคิดคน้นํ้ามนัหล่อล่ืน 

Performa Gasohol ท่ีผา่นมาตรฐาน API SM และ ILSAC GF-4 ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษท่ีช่วยประหยดัเช้ือเพลิงสาํหรับยานยนตท่ี์ใช้

เช้ือเพลิงแก๊สโซฮอลแ์ละเพ่ิมความมัน่ใจในการใชง้านแก๊สโซฮอล ์ นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาสูตรนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น ไดแ้ก่ Performa Super Synthetic สาํหรับรถยนตเ์บนซิน และ Dynamic Synthetic สาํหรับรถยนตดี์เซล ส่วนผลิตภณัฑห์ล่อ

ล่ืนอุตสาหกรรมนั้นไดมี้การพฒันาสายผลิตภณัฑใ์ห้หลากหลายขึ้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ี 

ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนของ ปตท. มีคณุภาพเหนือคู่แขง่ในตลาดหลายราย และจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

  ในสายการผลิต หรือปฏิบติัการ ปตท. สถาบนัวิจยัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจ เช่น การศึกษาการประเมิน

ระบบท่อส่งก๊าซ การวิจยั และพฒันาสารป้องกนัการกดักร่อน (Corrosion Inhibitor) ของท่อส่งก๊าซ เพ่ือทดแทนสารท่ีนาํเขา้และ

มีราคาสูง นอกจากน้ียงัทาํการศึกษา วิจยักระบวนการผลิต เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการผลิตของหน่วยปฏิบติัการ การศึกษาแนวทาง

การประหยดัพลงังาน ในโรงแยกก๊าซ และบริษทัในเครือของ ปตท. เช่น โรงกลัน่นํ้ามนั และโรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งการวิจยั

เพ่ือปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีใชใ้นโรงงาน ให้มีอายกุารใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดค่าใชจ้่าย รวมถึงการ

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ ์ อีกทั้งทาํการตรวจสอบ และวิเคราะห์

ส่ิงแวดลอ้มในหน่วยปฏิบติัการทั้งในอากาศ นํ้า และดิน ทั้งในคลงันํ้ามนั โรงแยกก๊าซ สถานีบริการนํ้ามนั และอาคารสาํนกังาน 

และวางมาตรการแกไ้ข หรือลดผลกระทบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด ตลอดจนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการป้องกนั  

แกไ้ข ควบคุม ฟ้ืนฟู และกาํจดัมลพิษ โดย ดาํเนินการพฒันาแบบจาํลองการกระจายมลพิษทางอากาศ โรงแยกก๊าซ สาํหรับเป็น

ขอ้มูลในการป้องกนัมลพิษอยา่งละเอียด และแม่นยาํ กรณีเกิดเหตุการณ์จริงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํไปสู่การป้องกนั และแกไ้ขกรณี

ฉุกเฉินต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

 นอกเหนือจากการวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแลว้ ปตท. ยงัมีหน่วยงานวิจยัตลาดและธุรกิจ ท่ีทาํหนา้ท่ี 

ติดตามผลการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. และบริษทัในเครือเพ่ือท่ีเตรียมความพร้อมท่ีให ้ ปตท. และบริษทัในเครือสามารถแข่งขนั

ในตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมดว้ยความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ปตท. จึงจดัใหมี้การการสาํรวจความพึงพอใจ

พนกังานต่อองคก์รและหน่วยงานภายใน รวมถึงการสาํรวจภาพพจน์และความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ของ ปตท. เพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบการวางแผนธุรกิจ พฒันาผลิตภณัฑ ์และบริการธุรกิจให้สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัทาํการสาํรวจความพึงพอใจของพนกังานเป็นประจาํ เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. มีพนกังานรวมทั้งส้ิน จาํนวน 89 คน  โดยค่าใชจ้่ายใน

งานวิจยัและพฒันาของ ปตท. ในช่วง4 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 

 

                    หน่วย : ลา้นบาท 

2545 2546 2547  2548 

105.06 117.67 151.54 202.22 
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5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ี ปตท. และบริษทัยอ่ยใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหกัค่า

เส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 305,587 ลา้นบาท ซ่ึง ปตท. และบริษทัยอ่ยเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ ในจาํนวนน้ี (รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2548) 

 นอกจากทรัพยสิ์นถาวรหลกัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ.  ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ประกอบดว้ยปริมาณสาํรองปิโตรเลียม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  ปตท.สผ. และบริษทัยอ่ยมี

ปริมาณสาํรองพิสูจน์แลว้รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ตามมาตรฐานการบญัชีของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 69 (FAS 

69) คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัดิบและคอนเดนเสท 151  ลา้นบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 5,158 พนัลา้นลูกบาศกฟุ์ต  หรือรวม

ทั้งหมดเป็น 950 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, 2004 129 10 3,179 1,832 

1)   Revision of previous estimates (4) - (20) (1) 

2)   Improved recovery - - - - 

3)   Extensions and discoveries 3 4 212 (94) 

4)   Purchases/sales of petroleum in place(4) 27 - 128 - 

5)   Production (17) (1) (214) (92) 

       Total consolidated companies 

       (December 31, 2005) 
138 13 3,325 1,833 
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 รวม (ในประเทศและต่างประเทศ) ปริมาณเทียบเท่านํ้ามันดิบ(1) 

 นํา้มันดิบและคอนเดนเสท(1) ก๊าซธรรมชาติ(1) (ล้านบาร์เรล) 

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

Company's share of  reserves  

     of consolidated companies  

    as of December 31, 2004 

 

 

139 

  

 

5,011 

  

 

645 

  

 

254 

  

 

899 

1)   Revision of previous estimates (4) (19) (8) (1) (7) 

2)   Improved recovery - - - - - 

3)   Extensions and discoveries  7 306 37 22 59 

4)   Purchases/sales of petroleum in place 27 128 52 - 52 

5)   Production (18)  (306) (54) (13) (67) 

       Total consolidated companies   

       (December 31, 2004 ) 
151 5,158 645 254 899 

หมายเหตุ  :  1) ปริมาณสาํรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสาํรองพิสูจน์แล้วสุทธิท่ีเป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่ง 

                         ปิโตรเลียม 

  2)  รวมโครงการพืน้ท่ีคาบเก่ียว ไทย-มาเลเซีย (JDA Project) 

3)  ปตท.สผ. ได้ทาํการเซ็นสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติในโครงการโอมาน แปลง 44 ประเทศโอมานและโครงการภูฮ่อมในประเทศไทยและมีการ 

    แก้ไขสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติในโครงการบงกชให้ครอบคลุมถึงแหล่งต้นคูนและต้นนกยูงในปี 2548 

4)  ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการ B8/32&9A ในอ่าวไทยในสัดส่วน 25% และเร่ิมผลิตจากโครงการนางนวลในสัดส่วน 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.       

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยสิทธิการใชท่ี้ดินเพ่ือวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 5 โครงการ คือ 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่อคู่ขนาน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากชายแดนไทยและสหภาพเมียนมาร์ (ยาดานา)  และ

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วงันอ้ย โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ยพระนครเหนือ-ใต ้  โครงการท่อส่งก๊าซฯ วงันอ้ย-

แก่งคอย  สิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  ค่าลิขสิทธ์ิสาํหรับกระบวนการผลิต สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร สิทธิในการ
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ดาํเนินงานอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่สิทธิในการดาํเนินการร้านคา้ KFC ในสถานีบริการนํ้ามนัและค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ ปตท.  และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าสุทธิรวม 11,320 ลา้นบาท (รายละเอียดตาม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรับปีของ ปตท.และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548) 
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6. โครงการในอนาคต 

6.1 แผนการลงทุนในอนาคต 

ปตท. มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีขา้งหนา้ (ปี 2549-2553) เป็นเงินรวมประมาณ 238,794 ลา้นบาท โดยมีสรุป

รายละเอียดประมาณการใชเ้งินรายปี ดงัน้ี  

                                             หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกิจ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 รวม 

ก๊าซธรรมชาติ 51,671 50,874 41,201 21,100 9,186 174,032 

นํ้ามนั 3,819 2,694 2,211 2,071 2,166 12,961 

บริษทัร่วมทุน – ก๊าซฯ   1,330 3,146 4,017 3,308 2,294 14,095 

- นํ้ามนั 6 - - - - 6 

- ปีโตรเคมีและการกลัน่ 19,654 7,318 6,150 1,266 - 34,388 

- สาํนกังานใหญ่ 1,003 - - - - 1,003 

สาํนกังานใหญ่ และอื่นๆ 2,137 108 48 16 - 2,309 

รวม 79,620 64,140 53,626 27,762 13,646 238,794 

 

 ทั้งน้ี เงินลงทุนส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนในโครงการใหญ่เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 ซ่ึงไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติแลว้ และคณะกรรมการ ปตท.ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2545 วนัท่ี 26 กนัยายน 

2545 ไดมี้มติอนุมติัการดาํเนินงานและเงินลงทุนเรียบร้อยแลว้ เช่น โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ย-พระนครเหนือ/ใต ้  โครงการ

ท่อส่งก๊าซฯ วงันอ้ย แก่งคอย  โครงการปรับปรุงโรงแยกก๊าซฯ 2 และ 3  โครงการโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6  โครงการก่อสร้าง

สถานี NGV   เป็นตน้   ส่วนการลงทุนในบริษทัร่วมทุน ไดแ้ก่ ร่วมทุนในโรงกลัน่บางจาก    บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั     บริษทั 

พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั  บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั เป็นตน้ 

 แหล่งเงินหลกัท่ี ปตท. คาดว่าจะนาํมาใชใ้นการลงทนุตามแผนดงักล่าวขา้งตน้ จะมาจากเงินสดจากการดาํเนินงาน 

รวมถึงจากการก่อหน้ีทั้งระยะส้ันและระยะยาว  โดยคาดว่าจะไดรั้บผลตอบแทนการลงทนุในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15 

 อน่ึง แผนการลงทนุขา้งตน้ไม่รวมถึงแผนการลงทนุของ ปตท.สผ. และ PTTCH โดยแผนการลงทุนของ ปตท.สผ. ซ่ึง

ประกอบดว้ยรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายจ่ายดาํเนินงาน (Operating Expenditure) และแผนการลงทุนของ

PTTCH  ภายใน 5 ปี ขา้งหนา้ (ปี 2549-2553) เป็นเงินรวมประมาณ 230,600 ลา้นบาท และ 43,943 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 

 2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

ปตท.สผ 63,300 53,000 50,600 36,100 27,600 230,600 

PTTCH 17,800 14,894 6,138 3,339 1,772 43,943 
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6.2 โครงการหลกัในอนาคต 

6.2.1 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2546 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี  

26 พฤศจิกายน 2546 ในการขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544 - 2554 

(ปรับปรุง) จาํนวน 10 โครงการ โดยแบ่งการลงทุนเป็น 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. โดยความตอ้งการไฟฟ้ามีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ จากอตัราการขยายตวัเฉล่ีย

ประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปีตามแผน PDP 2003 เป็นเฉล่ียประมาณร้อยละ 6.5 ต่อปีตามแผน PDP 2004 ซ่ึงมีผลใหค้วามตอ้งการก๊าซ

ธรรมชาติเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้นและเร็วขึ้นจากแผนเดิม กอปรกบัความตอ้งการก๊าซธรรมชาติใน

ภาคอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไดมี้การปรับขยายตวัเพ่ิมขึ้นตามการประมาณการการขยายตวัของเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนั ปตท.จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนรายละเอียดแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2544-2554 (ปรับปรุง) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประมาณการความตอ้งการก๊าซธรรมชาติล่าสุดขา้งตน้ โดย ปตท. จะไดเ้พ่ิมขดีความสามารถของระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบก 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 

โครงการในระยะท่ี 1 

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

การรับและส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมจากสหภาพเมียนมาร์ สูงสุด 1,300 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่าโครงการจะ

แลว้เสร็จภายในตน้ปี 2549  

• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทรนอ้ย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต ้ หรือเดิมเรียกว่าโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือเป็นการรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติของโครงการโรง 

ไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพระนครเหนือและพระนครใตร้วมทั้งการใชใ้นภาคอุตสาหกรรม 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

ธรรมชาติไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2549 และส่วนท่ีต่อไปยงัโรงไฟฟ้าพระนครเหนือจะแลว้เสร็จพร้อมกบัโครงการ

ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ กฟผ.  
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• 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 

โครงการระยะท่ี 2 

• โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 42 น้ิว จากแหล่งเจดีเอไปยงัแหล่งอาทิตย ์ เป็น

ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีความสามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุดรวม 1,000 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั คาดว่า

โครงการจะแลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2550 

• โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การส่งก๊าซธรรมชาติสูงสุด โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณกลางปี 2551 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  
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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 3,410 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั (ณ ค่าความร้อนจริง) เพ่ิมเป็น 5,470 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 ์

 โครงการติดตั้งหน่วยเพ่ิมความดนัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ทั้งในทะเลและบนบก 

 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย – แก่งคอย 

6.2.2  โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิ

 เพ่ือรองรับความตอ้งการอีเทนท่ีเพ่ิมขึ้นของบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) หรือ NPC (ปัจจบุนัเป็น บริษทั 

ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) หรือ PTTCH)  ปตท. จึงมีแผนท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยท่ี 1 ในปี 2549 เพ่ือให้สามารถผลิตก๊าซอีเทนเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 50,000 ตนัต่อปี  

นอกจากน้ี  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั (PTT PE) ดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิตโรงอีเทนแครกเกอร์ (Ethane Cracker) เพ่ือผลิตเอทิลีน (Ethylene) เป็น 1,000,000 

ตนัต่อปี โดยใชก๊้าซอีเทนจากโรงแยกก๊าซฯ ของ ปตท. เป็นวตัถุดิบ ดงันั้นเพ่ือให้การผลิตอีเทนเพียงพอกบัความตอ้งการของ

โครงการดงักล่าว นอกเหนือจากอีเทนท่ีไดจ้ากโครงการโรงแยกก๊าซอีเทนของ ปตท. แลว้ รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กบัก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติมผา่นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 3 ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. เม่ือ

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2548 จึงไดอ้นุมติัให้ ปตท.ดาํเนินโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ขนาด 700-800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั โดยใชเ้งินลงทุน 24,045 ลา้นบาท หรือประมาณ 601 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ณ อตัราแลกเปล่ียน 40 บาท/เหรียญสหรัฐฯ)  ซ่ึง

โรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 จะมีกาํลงัการผลิตก๊าซอีเทนจาํนวน 630,000-737,000 ตนัต่อปี ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) จาํนวน 900,000-1,030,000 ตนัต่อปี และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) จาํนวน 160,000-180,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีคาดว่าจะ
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สามารถดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2552 เพ่ือใหท้นักบักาํหนดการเร่ิมดาํเนินการผลิตของโครงการอีเทน 

แครกเกอร์ของบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

6.2.3 การจัดตั้งบริษัท ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 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 ปตท. ไดด้าํเนินการเพ่ือเตรียมพร้อมในการจดัตั้งบริษทัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํกดั เพ่ือดาํเนินกิจการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติแยกออกจากกิจการจดัหาและจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดยไดมี้การจดัโครงสร้างบริหารและระบบงานรองรับ

การแยกกิจการ การจดัแบ่งแยกทรัพยสิ์นและการแบ่งแยกทางบญัชี และไดป้ระสานงานกบัสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

(สนพ.) เพ่ือหาแนวทางท่ีชดัเจนในการขอยกเวน้ภาษีต่างๆ อากรแสตมป์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการ

โอน เช่า และหรือการทาํนิติกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นประเภทอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีดิน สังหาริมทรัพย ์ สินคา้คงเหลือ ท่ีจะ

เกิดขึ้นจากการแยกกิจการตามนโยบายของรัฐ ให้แก่ ปตท. และ บริษทั ปตท. ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงหากเร่งดาํเนินการ

แยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงักล่าว อาจจะทาํให้เกิดภาระภาษีท่ีไม่จาํเป็นซ่ึงจะเป็นภาระแก่ผูบ้ริโภคในอนาคตได ้ ประกอบ

กบัคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2546  และ 9 ธนัวาคม 2546 ไดมี้มติเห็นชอบการทบทวนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า 

โดยให้ชะลอการจดัตั้งตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้า และเห็นชอบการปรับโครงสร้างไฟฟ้าในรูปแบบ Enhanced Single Buyer โดยจะ

มีการจดัตั้งหน่วยงานกาํกบัดูแล ดงันั้น กระทรวงพลงังานจึงมีนโยบายชะลอการดาํเนินการแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติออก

จากกิจการจดัหาและจาํหน่าย เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของประเทศ ทั้งน้ีการชะลอ

การแยกกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อผูบ้ริโภคแต่ประการใด โดยคณะกรรมการ 

นโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) / สนพ. ยงัคงเป็นหน่วยงานกาํกบัดูแลการดาํเนินการกิจการก๊าซธรรมชาติ ราคาจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ และอตัราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจบุนั  

6.2.4. โครงการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle หรือ NGV) 

เพ่ือส่งเสริมการใชก๊้าซธรรมชาติใหเ้ป็นเช้ือเพลิงทางเลือกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจาก

ราคานํ้ามนัดิบและนํ้ามนัสาํเร็จรูปในตลาดโลกไดป้รับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงเป็นการ

สนบัสนุนยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศท่ีสนบัสนุนให้ใชเ้ช้ือเพลิงท่ีสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งภายในประเทศ ปตท. ไดเ้ร่ิมนาํ 

NGV มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงให้กบัรถโดยสารประจาํทาง NGV ของ องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และมีการ

ขยายตลาด NGV อยา่งต่อเน่ืองจน ณ 31 ธนัวาคม 2548  มียานยนตท่ี์ใช ้ NGV กว่า 10,285 คนั แบ่งเป็น รถแทก็ซ่ีและรถส่วน

บุคคล 8,939 คนั และรถโดยสารและรถบรรทุก 1,346 คนั โดยมีสถานีบริการก๊าซ NGV ท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้ 48 สถานีทัว่กรุงเทพ

และปริมณฑล และปัจจบุนัยอดจาํหน่าย NGV อยูท่ี่ 6.5 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั โดย ปตท. มีเป้าหมายให้ใชก๊้าซธรรมชาติในภาค

ขนส่งเป็นปริมาณประมาณ 365 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต/วนั ในปี 2553 

 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการช่วยประเทศชาติประหยดัการนาํเขา้นํ้ามนัเพ่ือใชใ้นภาคการขนส่ง ปตท. ไดจ้ดัทาํแผนแม่บท

เร่งรัดขยายการใช ้ก๊าซธรรมชาติในรถยนตโ์ดยมีเป้าหมายในปี 2553 มีรถยนตใ์ช ้NGV จาํนวน 500,000 คนั และมีสถานีบริการ 

740 สถานี โดยมีผลตอบแทนตลอดอายโุครงการประมาณ 12% ขณะน้ี ปตท.ไดจ้ดัทาํกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่นโครงการ 
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NGV เพ่ือประชาชน สนบัสนุนคา่ติดตั้งให้ประชาชน 10000 บาท/ คนั โครงการนาํร่องติดตั้ง NGV ในรถดีเซลใหญ่ ปตท. ขอการ

สนบัสนุนเงินจากกองทนุเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน ช่วยค่าติดตั้งอุปกรณ์ NGV ให้เจา้ของกิจการขนส่ง 70% แต่ไม่เกิน 400,000 

บาท/คนั และมีแผนการขยายสถานีทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ตามแนวถนนสายหลกัและตามแนวท่อส่งก๊าซฯ ของ 

ปตท. รวมทั้งในอู่จอดรถของ Fleet ต่างๆ นอกจากน้ียงัอยูใ่นระหว่างศึกษาการใชก๊้าซธรรมชาติในรูปของเหลว LNG ในรถยนต์

อีกดว้ยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการขนส่งก๊าซฯ ไปยงัพ้ืนท่ียงัไม่มีท่อส่งก๊าซฯผา่น 

 เน่ืองจากค่าดดัแปลงอุปกรณ์ NGV มีราคาค่อนขา้งสูง ปตท. ตระหนกัถึงภาระของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงจดัตั้งกองทนุ

หมุนเวียน ขึ้น 7000 ลา้นบาท (ปตท. 5000 สนพ. 2000) เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมีแหล่งเงินกูเ้พ่ือการดดัแปลง/ติดตั้ง NGV โดยมีดอกเบ้ีย

ตํ่าและเง่ือนไขผอ่นผนัต่อผูกู้ ้ ทั้งน้ีจะมีการลงนาม MOU ระหว่าง ปตท. และ 8 ธนาคารท่ีรับบริหารกองทุนในวนัท่ี 18 มีนาคม 

2549 และพร้อมปล่อยสินเช่ือทนัที 

6.2.5 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

เบนซินและโพรพิลีนเป็นวตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงในกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.เองมีการผลิตทั้งเบนซินและโพรพิลีนอยูแ่ลว้ การ

ลงทุนผลิตสาร Phenol จึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑใ์นกลุ่มปิโตรเคมีของ ปตท.อีกดว้ย คณะกรรมการ ปตท. ในการ

ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 จึงมีมติอนุมติัให้ ปตท.ร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตสาร Phenol จะมีขนาด 200,000 ตนัต่อปี 

โดยจะใชโ้พรพิลีนจากบริษทั PTTCH ปริมาณ 95,000 ตนัต่อปี และเบนซินจาก ATC ปริมาณ 180,000 ตนัต่อปีเป็นวตัถุดิบ โดยมี

วงเงินลงทุนทั้งหมด 200 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการร่วมทนุระหว่าง ปตท. 40%, NPC 20%, TOC 20% และ ATC 20% มี

การจดัตั้งบริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547  ซ่ึงจากการควบบริษทัระหว่างบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติกบับริษทั

ไทยโอเลฟินส์ เป็นบริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 ทาํให้ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เปล่ียนเป็น ปตท.  

บริษทั ปตท.เคมิคอล และบริษทัอะโรเมติกส์ ในสัดส่วนร้อยละ 40 : 40 : 20 ตามลาํดบั  กาํหนดจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง

โรงงานผลิตฟีนอลในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2549 และจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2551  โดยโรงงานฯ จะตั้งอยูใ่นนิคม

อุตสาหกรรมตะวนัออก  ตาํบลมาบตาพุด จงัหวดัระยอง  บริษทัฯ มีแผนการขายฟีนอลในประเทศไม่นอ้ยกว่า 100,000 ตนัต่อปี  

และส่งออกในส่วนท่ีเหลือไปขายในตลาดแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นหลกั 

6.2.6 บริษัท พทีีที โพลเีอทิลีน จํากดั (PTT PE) 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2547 ไดมี้มติอนุมติัให้ ปตท. ร่วมทุนกบั NPC (ปัจจบุนัเป็น

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) ในโครงการก่อสร้างโรงอีเทนแครกเกอร์ขนาด 410,000 ตนัต่อปี และโรงเมด็

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDPE) ขนาด 300,000 ตนัต่อปี โดยจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั เพ่ือดาํเนิน

โครงการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2547 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1,500 ลา้นบาท ดว้ยสัดส่วนการถือหุน้ ปตท. 50% และ NPC 

50% และเงินลงทุนโครงการทั้งหมด 444 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํหนดจะเร่ิมก่อสร้างในตน้ปี 2549 และจะเร่ิมผลิตไดใ้นไตรมาส

ท่ี 4 ปี 2551 ทั้งน้ีโรงอีเทนแครกเกอร์จะใชก๊้าซอีเทนจากโครงการโรงแยกก๊าซอีเทนและโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 6 ของ ปตท. เป็น

วตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงนบัเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัก๊าซของ ปตท. 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2548 คณะกรรมการ ปตท. อนุมติัให้ PTTPE ดาํเนินการขยายกาํลงัการผลิต Ethane Cracker จาก 

410,000 ตนัต่อปี เป็น 1,000,000 ตนัต่อปี คงขนาดกาํลงัการผลิตของโรงผลิต LDPE ท่ี 300,000 ตนัต่อปี และก่อสร้างโรงงาน 
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LLDPE ขนาด 400,000 ตนัต่อปี สาํหรับเอททิลีนส่วนท่ีเหลือประมาณ 300,000 ตนัต่อปี PTTPE จะจาํหน่ายให้กบั PTTCH เพ่ือ

ใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับโครงการขยายกาํลงัการผลิต HDPE และโครงการ Authclave LDPE&EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 

รวมถึงจาํหน่ายให้กบัลูกคา้รายอ่ืน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุจาก 1,500 ลา้นบาท เป็น 2,300 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 

2548 ทั้งน้ีการลงทุนดงักล่าวยงัคงสัดส่วนการลงทุนระหว่าง ปตท. และ PTTCH ท่ีร้อยละ 50 : 50  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 1:1

ทั้งน้ีโครงการทั้งหมดของ PTTPE คิดเป็นเงินลงทุนทั้งส้ิน 944 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 35,875 ลา้นบาท (คิดเป็นส่วน

ของ ปตท. 236 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8,969 ลา้นบาท) เร่ิมดาํเนินการผลิตเชิงพาณิชยป์ระมาณไตรมาส 3 ปี 2552 

6.2.7  บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากดั และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. 

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

จาํกดั (TTM (T)) ขึ้นในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) ขึ้น

ในประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจากพ้ืนท่ี

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

ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติ ท่ีจงัหวดัสงขลา และขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) ทางท่อ

จากจงัหวดัสงขลาไปยงัชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วน TTM (M) จะดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียม

เหลวทางท่อจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชป้ระโยชน์ในประเทศมาเลเซีย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 TTM (T)  มีทนุชาํระแลว้ 

8,480 ลา้นบาท และ TTM (M) มีทุนชาํระแลว้ 52.8 ลา้นริงกิต (มาเลเซีย)  โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 50 

ของทนุท่ีชาํระแลว้เท่ากนัทั้งสองบริษทั 

เม่ือ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2548 งานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในทะเลและบนบกระยะท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดย

ก๊าซไดถู้กส่งไปยงัลูกคา้ของ Petronas ในประเทศมาเลเซียแลว้ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการเตรียมการรับมอบงานก่อสร้างจาก

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง โดยจะมีการรับประกนัผลงานต่อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี 

   งานก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยกาํลงัทาํการ Commissioning โรงแยกก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะ

แลว้เสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี  2549  

ปัจจุบนั TTM (T) อยูร่ะหว่างเตรียมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ระยะท่ี 2 จากแปลง เอ 18 มาเช่ือมต่อเขา้

กบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 3 ของ ปตท. 

TTM (T) ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว และให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติแก่ลูกคา้เพียง 2 ราย

คือ ปตท. และ Petronas  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยมีสัญญาให้บริการ (Service Agreement) ระหว่างกนั ขณะน้ีบริษทัได้

ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล และบนบกแลว้ โดยเป็นก๊าซท่ีผา่นกระบวนการบาํบดัจากหน่วยแยกก๊าซคาร์บอนไดออก

ไซค ์และจะให้บริการแยกก๊าซธรรมชาติและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อประมาณไตรมาสท่ี 1 ของ ปี 2549 

6.2.8 บริษัท พทีีที ยูทิลติี ้จํากดั 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2547 มีมติอนุมติัให ้ปตท.เขา้ร่วมทุนกบั NPC และ TOC (ได้

ควบบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 และจดัตั้งบริษทัใหม่ช่ือ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) และ ATC โดยผู ้

ร่วมทุนไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT)  ขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2547 เพ่ือดาํเนินโครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า (Utilities) สาํหรับผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงบริษทัในเครือของผูถื้อหุน้
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และโรงงานบริเวณใกลเ้คียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั มีทุน ชาํระแลว้ 1,407.5 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือ

หุ้นร้อยละ 40 ของทุนท่ีชาํระแลว้  

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั ไดจ้ดัทาํแผนขยายขนาดโครงการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้าให้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเพ่ิมขนาดของโครงการรวมเป็นกาํลงัผลิตไฟฟ้าติดตั้งประมาณ 558 เมกกะวตัต ์ และ

กาํลงัผลิตไอนํ้าติดตั้งประมาณ 1,520 ตนั/ชัว่โมง โดยจะก่อสร้างโครงการ ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจงัหวดัระยอง มี

มูลค่าการลงทุนในโครงการเบ้ืองตน้ (Initial investment) ประมาณ 648.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

 ปตท. จะเป็นผูจ้ดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ 

ไอนํ้า โดยจะมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกนัท่ีปริมาณวนัละ 8,000 ลา้นบีทีย ูมีอายสัุญญา 15 ปี และบริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั มีความตอ้งการไฟฟ้าสาํรองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประมาณ 20-50 เมกกะวตัต ์ ประมาณไตรมาส 2 ปี 2549 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั จะเร่ิมผลิตไฟฟ้า 37.5 เมกกะวตัต ์ และผลิตไอนํ้า 120 ตนั/ชัว่โมง ขายให้ลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่ม 

ปตท. และบริษทัอ่ืนๆ ในนิคมอุตสาหกรรมตะวนัออก 

6.2.9 บริษัท พทีีที แอลเอน็จี จํากดั 

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

ปตท.ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัขึ้นเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2547 เพ่ือประกอบกิจการให้บริการ/จดัการเก่ียวกบัการปฏิบติัการและ

บาํรุงรักษาท่าเรือ Terminal รับผลิตภณัฑ ์ LPG คลงัสาํรอง LNG และโรงเปล่ียนสถานะ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ (LNG Re-

gasification & Receiving Terminal) ขนาดประมาณ 5 ลา้นตนัต่อปีในระยะท่ี 1 และจะเพ่ิมขนาดเป็นประมาณ 10 ลา้นตนัตอ่ปีใน

ระยะท่ี 2 โดยบริษทัจะคดิค่าบริการในรูป Throughput & Service Fee และ ปตท.จะเป็นผูจ้ดัหาและนาํเขา้ LNG ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2548 บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั มีทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท และชาํระแลว้ 13.25 ลา้นบาท และ ปตท. ถือหุ้นร้อย

ละ 100 ในระยะเร่ิมตน้ และจะหาพนัธมิตรร่วมทุนในภายหลงั โดย ปตท. จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ทั้งน้ี คาดว่าโครงการระยะท่ี 1 จะ

ก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปี 2553 และระยะท่ี 2 ประมาณปี 2556 เพ่ือรองรับแผนการนาํเขา้ LNG ของ ปตท. 

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 2548 บริษทั ผลิตไฟฟ้า

และนํ้าเยน็ จาํกดั มีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 1,000 ลา้นบาท โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 35 ของทุนชาํระแลว้ โดยมีมูลค่าการ

ลงทุนประมาณ 3,000 ลา้นบาท 

 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 เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าและไอนํ้า โดยมีสัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่าท่ีปริมาณวนัละ 7 ลา้นลูกบาศกฟุ์ต มีอายสัุญญา 25 ปี 
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 บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ จาํกดั ไดก่้อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าและระบบผลิตนํ้าเยน็แลว้เสร็จ และพร้อมท่ีจะจาํหน่าย

ไฟฟ้าและนํ้าเยน็ให้ลูกคา้ตามกาํหนดเปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไตรมาส 2 ปี 2549 

6.2.11 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั 

คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2547 มีมติให้ ปตท. เขา้ร่วมทนุในบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ 

จาํกดั (RPCL) ในสัดส่วนร้อยละ 15 โดยเขา้ซ้ือหุ้นท่ีราคามูลค่าท่ีตราไว ้ (Par Value) หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลคา่รวมทั้งส้ิน 

249.75 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั มีทนุจดทะเบียนชาํระเตม็มูลค่าแลว้จาํนวน 1,665 ลา้น

บาท 

RPCL เป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จดัตั้งขึ้นเพ่ือประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษทั กฟผ. 

จาํกดั (มหาชน) (กฟผ.) โดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลงัความร้อนร่วมท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง (Natural Gas Fired Combined-

Cycle Power Plant) จาํนวน 2 ชุด มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต ์ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า โดย

มีกาํหนดจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเขา้ระบบของ กฟผ. (Commercial Operation Date) ชุดท่ี 1 ประมาณเดือน

มีนาคม 2551 และชุดท่ี 2 ประมาณเดือนมิถุนายน 2551 

การเขา้ร่วมทุนใน RPCL สอดคลอ้งกบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนในธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ซ่ึงรวมถึงกิจการไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงดา้นตลาดก๊าซธรรมชาติของ ปตท. โดย ปตท.จะเป็นผู ้

จดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบั RPCL เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 RPCL ไดล้งนามสัญญาสาํคญั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (Power Purchase 

Agreement: PPA) กบับริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) สัญญาจดัหาก๊าซธรรมชาติ (Gas Sale Agreement: GSA) กบับริษทั ปตท. 

จาํกดั (มหาชน) และสัญญาเช่าท่ีดิน (Land Lease Agreement: LLA) กบับริษทัในเครือของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงบริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) ตกลงรับซ้ือไฟฟ้าท่ีบริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตไดท้ั้งหมด มีอายสัุญญา 25 ปี 

นบัตั้งแต่โรงไฟฟ้าชุดท่ี 1 จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ บริษทั กฟผ. จาํกดั (มหาชน) ในเดือนมีนาคม 2551 และชุดท่ี 2 ในเดือน

มิถุนายน 2551 จึงถือว่าเป็นโครงการท่ีมีความมัน่คง 

6.2.12 บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จํากดั 

 บริษทั เอนเนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ์ จาํกดั เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั ปตท.สผ. เม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม 2547 เพ่ือพฒันาและบริหารพ้ืนท่ีท่ีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นศนูยร์วมธุรกิจทางดา้นพลงังานของประเทศ เป็นท่ีตั้งอาคาร

สาํนกังานของกระทรวงพลงังาน ปตท. ปตท.สผ. และบริษทัในเครือ ตลอดจนบริษทัเอกชนทัว่ไปท่ีอยูใ่นธุรกิจพลงังาน โดยมีทนุ

จดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท แบ่งเป็น 100,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ีในระยะแรก ปตท. และ ปตท.สผ. จะร่วมถือหุ้น

ในสัดส่วน 50:50  เพ่ือผลกัดนัโครงการในระยะแรก  และระยะตอ่ไป เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจอ่ืน ๆ เขา้มาถือหุ้น 

6.2.13 บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จํากดั (มหาชน) (TPI) 

 เม่ือวนัท่ี  1 มิถุนายน 2548 ปตท. ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้น กบั บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั 

(มหาชน) (TPI) ในสัดส่วนร้อยละ 31.5 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด เป็นจาํนวนประมาณ 6,142.50 ลา้นหุ้น ท่ีราคาเบ้ืองตน้ 3.30 บาท

ต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 20,270 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม การซ้ือขายหุ้น TPI ขึ้นอยูก่บัผลการตรวจสอบสถานะ TPI  และ

บริษทัยอ่ยในรายละเอียดเพ่ิมเติม  เง่ือนไขของสัญญาซ้ือขายหุ้น  ความสาํเร็จของการออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการของ TPI  รวมถึง
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การเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารจดัการธุรกิจของ TPI  ทั้งน้ี การชาํระเงินค่าหุน้จะเกิดขึ้นภายหลงัจากท่ี TPI และบริษทัยอ่ย 

ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ  ซ่ึงไม่เกินวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2548 ตามท่ีระบใุนแผนการฟ้ืนฟูกิจการของ TPI 

 ปตท.ไดพิ้จารณาในประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย ในการเขา้

ลงทุนในบริษทั ทีพีไอ โดยการลงทุนของ ปตท.ในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ เป็นการลงทนุผา่นบริษทัร่วมและบริษทัในเครือ 

มีการทาํธุรกิจในลกัษณะปกติทัว่ไป (Arm’s Length Basis) ทั้งน้ี ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น ตลอดจนทิศทาง และ

นโยบาย การดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. มีกลไกการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

 1. การดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เร่ิมแรกเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐ โดยขณะนั้น รัฐมี

นโยบายส่งเสริมการลงทุน และมุ่งเนน้ในการพฒันาธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศ เพ่ือทดแทนการนาํเขา้ และเน่ืองจากการลงทุน

ดงักล่าวตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก (Capital Intensive) ปตท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงเป็นแกนนาํในการลงทนุ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นตน้ โดยจดัตั้งบริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) ซ่ึงใชก๊้าซธรรมชาติในกระบวนการ

ผลิต (Gas Base) และต่อมาไดมี้การจดัตั้งบริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) ใชค้อนเดนเสทใน

กระบวนการผลิต และ บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ใชแ้นฟทา ในกระบวนการผลิต (Liquid Base) และในส่วน

ขยายกาํลงัการผลิตของ TOC ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นวตัถุดิบ โดยท่ีการดาํเนินธุรกิจจะแบ่งสายลกัษณะธุรกิจตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ

ผลิตเป็น Gas Base และ Liquid Base และหรือแบ่งตามผลิตภณัฑเ์ช่น สายโอเลฟินส์ และ สายอะโรเมติกส์ ซ่ึงสายของ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี สามารถผลิตผลิตภณัฑต์่อเน่ืองตั้งแต่ขั้นตน้นํ้าถึงปลายนํ้า ทั้งน้ีการท่ีจะใชว้ตัถุดิบชนิดใดเป็นวตัถุดิบในการ

ผลิต หรือจะคดัเลือกผลิตผลิตภณัฑต์วัใด จะตอ้งมีการกาํหนดตั้งแต่การเร่ิมดาํเนินการก่อตั้งบริษทั การก่อสร้างโรงงาน ตลอดจน

การเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑน์ั้นๆ  ตั้งแต่ตน้ เพ่ือให้เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการลงทุนตอ้ง

ใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก โดยท่ี TPI ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร ซ่ึงใชว้ตัถุดิบจากนํ้ามนัดิบ (Crude oil) ใน

กระบวนการผลิต โดยรับจากโรงกลัน่นํ้ามนัของตนเองเป็นหลกั กลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของ TPI ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้า 

ไดแ้ก่ โอเลฟินส์ อะโรเมติกส์  ซ่ึงจะเป็นวตัถุดิบป้อนให้แก่ ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลายของตนเองเช่นกนั 

 2. ราคาของวตัถุดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และปิโตรเคมี  มีลกัษณะเป็น Commodity และมีราคาตลาดอา้งอิง

จากแหล่งต่าง ๆ ลกัษณะการซ้ือขายผลิตภณัฑ ์ จึงเป็นการซ้ือขายโดยอา้งอิงจากราคาตลาดโลกโดยใชแ้หล่งอา้งอิงท่ีเป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไป 

 3. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เป็นไปบนพ้ืนฐานของธุรกิจท่ี

โปร่งใส โดยจดัทาํเป็นสัญญาระยะยาว ท่ีมีเง่ือนไขเป็นไปตามลกัษณะปกติธุรกิจ 

 4. ปตท. ดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ผา่นทางการลงทุนในบริษทัในเครือ โดยมีผูร่้วมลงทุนหรือผูถื้อหุน้ราย

อ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ และมีการคานอาํนาจการบริหารจดัการโดยผา่นคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะมีกรรมการ

อิสระในกรณีเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย เช่นบริษทั NPC TOC 

ATC และ Thaioil เป็นตน้ 

 5. ปตท. มีทิศทางและนโยบายการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่โดยกาํหนดใหมี้การรวมบริษทั

ท่ีมีลกัษณะการดาํเนินกิจการหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั เช่น ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจในรูปแบบ 

Integrated Value Chain Flagship โดยแบ่งสายลกัษณะของวตัถุดิบและ Value chain เป็น Gas based และ Liquid based โดยได้

สนบัสนุนให้มีการควบกิจการระหว่าง NPC และ TOC และจดัตั้งเป็นบริษทั PTTCH เพ่ือเป็นแกนนาํในการดาํเนินธุรกิจปิโตรเคมี

สายโอเลฟินส์ท่ีผลิตจากก๊าซฯ  (Gas based value chain) ทั้งน้ี ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ปิโตรเคมีตน้นํ้าประเภท
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โอเลฟินส์  อะโรเมติกส์ และปิโตรเคมีปลายนํ้า ไดแ้ก่ High Density Polyethylene รวมทั้งโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างดาํเนินการ

ไดแ้ก่ Mono Ethylene Glycol และผลิตภณัฑต์่อเน่ือง ส่วนกลุ่มธรุกิจปิโตรเคมีของ TPI ซ่ึงมีกระบวนการผลิตท่ีเช่ือมโยงกบัโรง

กลัน่นํ้ามนั ประกอบดว้ย ปิโตรเคมีตน้นํ้าประเภทโอเลฟินส์ อะโรเมติกส์ขั้นกลางประกอบดว้ย Styrene Monomer, Polyol และ

ปลายนํ้า ประกอบดว้ย Expandable Polystyrene, MTBE, Butene, ABS, Polyethylene และ polypropylene เป็นตน้ จะเห็นไดว่้า 

ผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีส่วนใหญ่ของ TPI ไม่ซํ้าซอ้นกบัผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ส่วนทางดา้นธุรกิจกลัน่ของ TPI 

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ตามประเภทของโรงกลัน่โดยทัว่ไป และมีการทาํธุรกรรมทางการคา้เป็นปกติ และมีบาง

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณสมบติัไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดในประเทศ ปัจจบุนัจึงตอ้งส่งออกไปยงัประเทศใกลเ้คียง  

 ปตท. เห็นว่าการดาํเนินงานของบริษทัในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลัน่ของ ปตท. เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยมี

แผนงานการดาํเนินธุรกิจของแตล่ะบริษทัชดัเจน มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีประกอบดว้ยผูถื้อหุน้รายใหญ่รายอ่ืน นอกจาก ปตท. 

และการท่ี ปตท. มีทิศทางและนโยบายการควบรวมกิจการระหว่างบริษทัท่ีมีลกัษณะการดาํเนินธุรกิจหรือมีผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยกนั 

เช่น นโยบายการควบรวมกิจการระหว่าง NPC และ TOC หรือ การควบรวมกิจการในกลุ่มธุรกิจโรงกลัน่ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแนวทาง

หน่ึงเพ่ือสร้างความชดัเจนและป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดจากโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม ปตท. 

 ดงันั้น การเขา้ลงทนุใน TPI ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชน เช่นเดียวกนั จึงไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก ปตท. จะ

ลงทุนใน TPI ร้อยละ 31.5 ของหุน้ทั้งหมดของทีพีไอ โดยมีผูร่้วมลงทุนรายใหญ่รายอ่ืน ไดแ้ก่ กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญขา้ราชการ 

ธนาคารออมสิน กองทุนรวมวายภุกัษ ์1 และกลุ่มธนาคารเจา้หน้ีเงินกู ้จะถือหุน้ใน TPI รวมกนัร้อยละ 38.5 ซ่ึงจะเป็นกลไกหน่ึง

ในการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกฝ่าย นอกจากน้ีการเขา้ลงทุนใน TPI ของ ปตท. จะช่วยเสริมความเขม้แขง็ให้กลุ่มธุรกิจ 

ปิโตรเคมีของ ปตท. โดยมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ และครอบคลุมเกือบทุกประเภทท่ีเป็นความตอ้งการของตลาด และ

สามารถกา้วกระโดด ในการเป็นผูน้าํในธุรกิจ ปิโตรเคมีขั้นปลายไดท้นัที 

6.2.14 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) (บางจาก) 

คณะกรรมการ ปตท. คร้ังท่ี 8/2548  เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2548   ไดใ้ห้ความเห็นชอบให้ ปตท. เขา้ลงทุนในบริษทั   

บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (บางจากฯ) จาํนวนประมาณ 100 - 120 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในราคาเบ้ืองตน้ระหว่าง 14-16 

บาทต่อหุ้น เพ่ือใชล้งทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์ (Product Quality Improvement Project หรือ PQI Project) ของ

บางจาก อยา่งไรก็ตาม ปตท. จะเขา้ลงทุนใน บางจากฯ เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบางจากฯ ให้ความ

เห็นชอบในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และหุน้กูแ้ปลงสภาพให้แก่ ปตท. และ ปตท. ไดรั้บการผอ่นผนัไม่ตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ

หุ้นบางจากฯ จากผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ ตลอดจน ปตท. และบางจากฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่างๆ (Precedent Condition) อาทิ

เช่น การบรรลุขอ้ตกลงในราคาจองซ้ือหุ้นสามญัสุดทา้ย การลงนามในสัญญาเก่ียวกบั PQI Project ตามเง่ือนไขท่ี ปตท. ยอมรับได ้

เป็นท่ีเรียบร้อย ครบถว้นตามท่ีระบุในสัญญาจองซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

 โครงการดงักล่าวของบางจากฯ เป็นการปรับปรุงหน่วยกลัน่ดว้ยการติดตั้ง Hydro Cracking Unit เพ่ือลดสัดส่วนการ

ผลิตนํ้ามนัเตาและเพ่ิมสัดส่วนนํ้ามนัเบนซินและดีเซล นอกจากน้ียงัมีโครงการปรับปรุงหน่วยเพ่ิมคณุภาพนํ้ามนั (Reformer Unit 

& Gas Oil Hydrotreating Unit) เพ่ือให้นํ้ามนัท่ีผลิตไดคุ้ณภาพตามขอ้กาํหนดในอนาคต ซ่ึงคาดว่าการดาํเนินการดงักล่าวจะแลว้

เสร็จภายในปี 2550 โดยโครงการดงักล่าวมีแผนการจดัหาเงินทนุจากการขายหุ้นสามญัและหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 100 - 120 

ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ให้กบั ปตท. การขายหุ้นสามญัให้กบันกัลงทนุสถาบนัอีกประมาณ 30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และจดัหาวงเงิน

สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยอี์กจาํนวนหน่ึง เพ่ือใชใ้นโครงการดงักล่าว 
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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.ต่ออนุญาโตตุลาการของ

หอการคา้ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce หรือ “ICC”) เป็นขอ้เรียกร้องเก่ียวกบัสัญญาจา้งเหมาวางท่อ

ก๊าซธรรมชาติคู่ขนาน ระหว่างระยอง – บางปะกง - วงันอ้ยตามสัญญาลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2537  รวมทั้งสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม

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

มีคาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2544 ในประเดน็เร่ืองความรับผดิ  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 และให ้ 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.ไดย่ื้น

คาํร้องคดัคา้นการบงัคบัคดี และในท่ีสุดศาลแพ่งไดพิ้พากษายกคาํร้องของ IGC โดยวินิจฉยัว่าขั้นตอนการดาํเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการยงัไม่ครบถว้นตามสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการจึงยงัไม่มีอาํนาจทาํคาํช้ีขาด คาํช้ีขาดจึงมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ศาลแพ่งจึงไม่รับบงัคบัให้ ขณะน้ี IGC ไดอุ้ทธรณ์คาํพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา และคดีน้ียงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา 

 จากขอ้เทจ็จริงขา้งตน้ ปตท. ไดเ้ป็นโจทกย่ื์นฟ้อง IGC เป็นจาํเลยในศาลแพ่งให้รับผิดชอบกรณีบริษทัส่งมอบงานล่าชา้

เป็นเหตใุห้ ปตท. เสียหาย  เป็นเงินประมาณ 4,273.8 ลา้นบาท คดีอยูร่ะหว่างการสืบพยานจาํเลย 

 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2548 ปตท. และ IGC ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงเพ่ือทาํสัญญาประนีประนอมยอมความกนัต่อศาล เพ่ือยติุคดี

พิพาททุกคดี โดย IGC ไดถ้อนคาํร้องบงัคบัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ และ ปตท.ไดถ้อนฟ้องคดีแพ่งแลว้ คดีน้ีจึงเป็นอนั

ยติุ  

7.2 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากดั ถูกฟ้องเรียกค่าทดแทนการวางท่อ

น้ํามันผ่านท่ีดินเอกชน 

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

ผา่นท่ีดินเอกชน โดยชาํระค่าทดแทนให้แก่เจา้ของท่ีดินตามพระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ซ่ึงในราย

ห้างหุ้นส่วนจาํกดัสุสวาสกบัพวก ปตท.กาํหนดค่าทดแทนให้ 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
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ดาํเนินการวางท่อนํ้ามนัชลบุรี-สระบุรี ผา่นท่ีดินของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นการละเมิดทางปกครอง ปตท.ไดม้อบคดีให้สาํนกังาน

อยัการสูงสุดย่ืนคาํให้การแกค้ดี และพนกังานอยัการไดแ้กค้ดีแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2546 ศาลปกครองกลางไดส่้งคดีไปยงัศาล

รัฐธรรมนูญเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 เพ่ือให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัว่า พระราชบญัญติัการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2521  มาตรา 29 และมาตรา 30 ขดัหรือแยง้กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 48 และมาตรา 49 หรือไม่ อยา่งไร ศาล

รัฐธรรมนูญไดวิ้นิจฉยัแลว้ว่า พรบ. ปตท. ไม่ขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ และไดส่้งคดีกลบัสู่ศาลปกครองเพ่ือพิจารณาต่อ  

ศาลปกครองไดน้ดัคู่ความย่ืนคาํร้องเพ่ิมเติม ก่อนจะมีคาํส่ังยติุการสืบขอ้เทจ็จริงจากคูค่วามต่อไป คดีอยูใ่นการพิจารณาของศาล

ปกครองกลาง  
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8. โครงสร้างเงินทุน 

8.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

8.1.1 หุ้นสามัญ 

ณ ปัจจบุนั ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,372,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,837,245,725 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

10 บาท โดยเป็นทนุชาํระแลว้ 27,972,457,250  บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 2,797,245,725 หุ้น 

8.1.2 พนัธบตัรและหุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัมีเงินกูยื้มในประเทศท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัร ปตท. ท่ีค ํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั

จาํนวน 49,400 ลา้นบาท และท่ีอยูใ่นรูปพนัธบตัรและหุ้นกู ้ ปตท. กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนัจาํนวน 55,000 ลา้นบาท รวม

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.ในประเทศ ทั้งส้ิน 104,400 ลา้นบาท และบริษทัมีเงินกูยื้มต่างประเทศในรูปหุ้นกู ้ปตท. สกุลเงินเหรียญ

สหรัฐ กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั จาํนวนเทียบเท่า 30,367 ลา้นบาท โดยรายละเอียดสาํคญัของพนัธบตัรและหุน้กู ้ สามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ จาํนวน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบกาํหนด 

ไถ่ถอน 

หลกัประกนั 

พนัธบตัร ปตท.คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

 

49,400 

 

ปี 2549-2563 

 

ไม่มี 

 

พนัธบตัรและหุน้กู ้ปตท.กระทรวงการคลงัไม่คํ้าประกนั 

- พนัธบตัรในประเทศ 

- หุ้นกูใ้นประเทศ  1/ 

- หุ้นกูต้่างประเทศ 2/  3/ 

รวม 

 

5,000 

50,000 

30,367 

85,367 

 

ปี 2550-2552 

ปี 2553-2562 

ปี 2578 

 

ไม่มี 

ไม่มี 

ไม่มี 

รวมพนัธบตัรและหุ้นกู ้ปตท. 135,767   

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

2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ท่ีระดับ “A2” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

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

ปตท. มีโครงสร้างผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

รายการ หุ้น (ล้าน)  บาท (ล้าน) ร้อยละ 

ทุนจดทะเบียน     2,837     28,372 - 

ทุนชาํระแลว้ (ณ 20 กรกฎาคม 2548) 

    - กระทรวงการคลงั 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง โดย บลจ.เอม็เอฟซี 

    - กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึงโดย บลจ.กรุงไทย 

    - สถาบนัและนกัลงทนุทัว่ไป 

 2,797 

 1,468 

   218 

   218 

    893 

 27,972  

 14,677  

   2,179 

   2,179 

   8,937 

 100.0 

 52.5 

 7.8 

 7.8 

 31.9 

ทุนท่ียงัไม่ชาํระ       40       400  
  

 ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ ปตท. ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2548 (วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพ่ือ

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2548 ในวนัท่ี 10 สิงหาคม 2548) เป็นดงัน้ี 

ลําดับท่ี รายช่ือ จํานวนหุ้น 
ร้อยละของจํานวน

หุ้นท้ังหมด 

1.  กระทรวงการคลงั  1,467,750,743  52.48 

2.  กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง  435,800,000  15.58 

3.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  41,357,392  1.48 

4.  BARCLAYS BANK PLC  35,125,000  1.26 

5.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  32,616,368  1.17 

6.  NORTRUST NOMINEES LTD  26,832,736  0.96 

7.  สาํนกังานประกนัสังคม  25,041,900  0.90 

8.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON  24,652,899  0.88 

9.  GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C  21,658,100  0.77 

10.  กองทุน บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  21,220,550  0.76 

 

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ตามท่ีบริษทัได้

กาํหนดไว ้  โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน  ความจาํเป็น  และความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคตดว้ย  

เม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่เป็นการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน

การประชุมคราวต่อไป 

 สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแส

เงินสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษทัยอ่ยนั้นๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทัยอ่ยมีเพียงพอและไดต้ั้งสาํรองตาม

กฎหมายแลว้  บริษทัยอ่ยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
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ผูต้รวจสอบบญัชี ผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

   แผนและ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กผญ.) 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

บริหารจัดการผ่าน 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

 

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 

  บญัชีและสินเช่ือ 

  การตลาดขายปลีก 

  การตลาดพาณิชย ์

 ปฏิบติัการคลงั 

   ปิโตรเลียม 
  จดัหาและจดัส่ง 

   บริษทัในเครือ 

   บริหารโครงการ 
     การเงินองคก์ร 

   ก๊าซธรรมชาติ 

วางแผน 

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่

 

สถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี ปตท. 

1.  ผูช่้วย กผญ. 

3.  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. 

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 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
การคา้ระหว่างประเทศ 

พฒันาธุรกิจองคก์ร 
 2.  ผูช่้วย กผญ. 

สาํหรับยานยนต ์
ก๊าซธรรมชาติ 

6.  ผูช่้วย กผญ. 

  และต่างประเทศ 

9. การจัดการ ณ  31 ธันวาคม 2548 

9.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร 
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 โครงสร้างการจดัการของ ปตท. ประกอบดว้ย คณะกรรมการ ปตท. และมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจาํนวน 4 คณะ 

ช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญั ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั บริหารจดัการผา่น

คณะกรรมการจดัการ 11 คณะ ดงัมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

9.2 คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของ ปตท. จาํกดั (มหาชน) ตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2548 มีจาํนวน 

14 ท่าน ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 13 ท่าน (และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 9 ท่าน ซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการ

ทั้งคณะ) 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน 

 รายช่ือคณะกรรมการ ปตท.  ประกอบดว้ย 

 ลําดับ รายช่ือกรรมการ ตําแหน่ง วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

 1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ 9 เม.ย. 47 

 2. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล กรรมการ 12 เม.ย. 48 

 3. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 

 4. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ 9 เม.ย. 47 

 5. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 

 6. พล.อ. ชยัศึก  เกตุทตั กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 

 7. นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 

 8. นายโอฬาร  ไชยประวติั กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 

 9. นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการอิสระ 29 เม.ย. 46 

 10. นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ 28 ก.ค. 48 

(แทนนายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ) 

 11. นายเมตตา  บนัเทิงสุข กรรมการ 9 เม.ย. 47 

 12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการอิสระ 9 เม.ย. 47 

 13. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการอิสระ 12 เม.ย. 48 

 14. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ 10 ส.ค. 46 

 หมายเหต ุ กรรมการ 1 ท่าน คือ นายพละ  สุขเวช  ลาออกเม่ือวันท่ี  22 กันยายน 2548  เน่ืองจากอาย ุ

  ครบ 65 ปีบริบูรณ์  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการ ปตท. โดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดนิยามความเป็นอิสระ

ของกรรมการ ปตท. ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 
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• ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ปตท. บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน หรือ 

นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นยัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย)์ 

• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจาํ รวมถึง 

ท่ีปรึกษาตรวจสอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาด้านอ่ืนๆ  หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม ปตท.  บริษทั 

ในเครือ บริษทัร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์  หรือส่วนไดส่้วนเสียใน

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  2  ปี 

• ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  เช่น  เป็นลูกคา้  คู่คา้  เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินกู ้เป็นตน้ รวมทั้ง 

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของ 

ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีอาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระกบั  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 

ปตท.  บริษทัในเครือ  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท.  ในปี 2548  เป็นดังนี ้

 

ลําดับ รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

เพิม่(ลด) ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ - - -  

2. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล - 2,000 - รับตาํแหน่งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

3. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ - - -  

4. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 10,000 10,000 -  

5. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ - - - รับตาํแหน่งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

6. พล.อ. ชยัศึก  เกตุทตั - - -  

7. นายอาํพน  กิตติอาํพน - - - รับตาํแหน่งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

8. นายโอฬาร  ไชยประวติั - - -  

9. นายประพนัธ์  นยัโกวิท - - -  

10. นางพรรณี  สถาวโรดม - 4,000 - รับตาํแหน่งเม่ือ 28 ก.ค. 2548 

11. นายเมตตา  บนัเทิงสุข - - -  

12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ - - -  

13. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช - - - รับตาํแหน่งเม่ือ 12 เม.ย. 2548 

14. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 345,820 325,820 (20,000)  
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 

ลํา 
ดับ 

รายช่ือกรรมการ 
จํานวนหุ้น  (หุ้น) จํานวนหุ้น 

 เพิม่(ลด)ระหว่างปี 
(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

1.  นายมนู  เลียวไพโรจน ์ 380,000 380,000 - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 12 เม.ย.48 

2.  พล.ต.อ.สันต ์ ศรุตานนท ์ 2,600 2,600 - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 12 เม.ย.48 

3.  นายชยัวฒัน ์ วงศว์ฒันศานต ์ - - - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 12 เม.ย.48 

4.  นายสันทดั  สมชีวิตา - - - ครบวาระเม่ือวนัท่ี 12 เม.ย.48 

5.  นายวิสุทธ์ิ  ศรีสุพรรณ - - - ลาออกเม่ือ 31 พ.ค. 2548 

6.  นายพละ  สุขเวช - - - ลาออกเม่ือ 22 ก.ย.  2548 

 

 บริษทัไดก้าํหนดกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั ประกอบด้วย (1) นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการ

ผูจ้ ัดการใหญ่ ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการอ่ืนสองท่าน ลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสาํคญัของบริษทั  และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัไว ้ดงัน้ี 

 อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษทั  มีอาํนาจดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค ์ ข้อบงัคบัและ 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได ้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแต่งตั้ งกรรมการคนหน่ึงเป็นกรรมการผู ้จัดการใหญ่และเลขานุการ

คณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ซ่ึงรวมถึงการดูแลและจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  

วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• กาํหนดวิสัยทศัน์  ทิศทางและกลยทุธ์ของบริษทั 

• ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีสําคญั  รวมถึงวตัถุประสงค ์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษทั 

รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกาํหนด 

• จดัให้มีระบบบญัชี  การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผูบ้ริหารมีระบบ หรือกระบวนการท่ี

มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน 

ระยะส้ันและระยะยาว 
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• ทาํการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกาํหนดค่าตอบแทน  ให้สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงาน 

• ดูแลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

• ให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน  โปร่งใส  น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสูง 

• เป็นผูน้าํและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานท่ีดี 

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท 

 1. กรรมการของบริษทัเลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าห้าคน และไม่เกินสิบห้าคน และมี

กรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซ่ึงกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่น 

ราช อาณาจกัร และกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 1  คน  ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน  โดยกรรมการตอ้งมีคุณสมบติั

ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด 

  อน่ึง ในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดมี้มติเห็นชอบให้กาํหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ิมเป็นไม่นอ้ย

กว่าก่ึงหน่ึง  และถือปฏิบติัต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

 2. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาเป็นผูค้ดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (1) ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 

 (4) ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมนั้นเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออก

จากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้กรรมการจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนในปีท่ีสามและ

ปีหลงัๆต่อไป  ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั 

 5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีถือโดย 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 สําหรับอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่  กําหนดไว้ดังนี ้

• ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู ้จัดการใหญ่มีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารบริษัท ตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด  ซ่ือสัตย ์ สุจริตและระมดัระวงั  รักษาผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นอยา่งดี

ท่ีสุด อาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ  ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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• ดาํเนินกิจการ  และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

• บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  โยกยา้ย  เล่ือน  ลด  ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  ลงโทษทางวินัย พนกังานและลูกจา้ง  

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจา้งออกจากตาํแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็นพนักงาน

ระดบัฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

• ดาํเนินการให้มีการจัดทาํและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท  รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ

คณะกรรมการเพ่ือขออนุมัติ  และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ 3 เดือน 

• ดาํเนินการหรือปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 อนึ่ง  ได้มีการกําหนดการมอบอํานาจโดยคณะกรรมการบริษัทไว้  ดังนี ้

 คณะกรรมการ ปตท.ได้มอบอาํนาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยมีหลกัการและ

ขอบเขตอาํนาจ  ดงัต่อไปน้ี 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้กาํหนด คาํส่ัง

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ/หรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการ 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชา  ติดต่อ  ส่ังการ  ดาํเนินการ  ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรม  สัญญา  เอกสาร

คาํส่ังหนงัสือแจง้หรือหนงัสือใดๆ ท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและบุคคลอ่ืน  ตลอดจนให้มี

อาํนาจกระทาํการใดๆท่ีจาํเป็นและสมควร  เพ่ือให้การดาํเนินการขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงไป 

• เป็นผูมี้อาํนาจในการบงัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งทุกตาํแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เล่ือนลด 

ตดัเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย ตลอดจนให้ออกจากตาํแหน่งตามระเบียบ ข้อกาํหนดหรือคาํส่ังท่ี

คณะกรรมการของบริษทักาํหนด แต่ถา้เป็นพนักงานหรือลูกจา้งชั้นท่ีปรึกษา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัก่อน  และให้มีอาํนาจ

กาํหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง  และออกระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานของบริษทั  โดย

ไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ  ขอ้กาํหนด  หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 

• ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได ้โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจฉบับน้ี และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกาํหนด หรือคาํส่ังท่ีคณะกรรมการของบริษทั และ/หรือ

บริษทักาํหนดไว ้

 ทั้งน้ี  การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํได ้ หากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มี

ส่วนไดส่้วนเสีย  หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษทัในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 

 

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด มีจาํนวนอยา่งนอ้ยสามคน และอยา่งนอ้ยหน่ึงคน 

ตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.นายโอฬาร  ไชยประวติั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

2.นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

4.นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช กรรมการ กรรมการท่ีเป็นอิสระและมีความ รู้ดา้นบญัชีการเงิน 

โดยมีนายตระกูล  ฉตัรดรงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   สาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

 

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 

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํเดือนละคร้ัง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกและฝ่ายบญัชี  ในการสอบทาน งบการเงินทุกไตรมาส 
 

9.4 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือวนัท่ี  1 ตุลาคม 2544  ประกอบดว้ยกรรมการ 3ท่าน  

ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ย กรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

2.นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.นายอาํพน  กิตติอาํพน กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

• ทาํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

ทั้งน้ี  ไดก้าํหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสรรหากาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหาทดแทน เพ่ือให้มีองค์ประกอบและ

คุณสมบติัตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และกาํหนดวิธีการเสนอรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอช่ือผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผล

ประกอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามรายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหา  นาํเสนอเพ่ือ

เสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 โดยในปี 2548  คณะกรรมการสรรหา  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.5 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ประกอบดว้ย

กรรมการ  3  ท่าน  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.  นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.  นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.  นางพรรณี  สถาวโรดม กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

• ทาํหนา้ท่ีพิจารณาแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กาํหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่ีเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล  และนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 โดยในปี 2548  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  มีการประชุม  2  คร้ัง  และมีรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

9.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี 

 คณะกรรมการ ปตท.ไดอ้นุมติัจดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เม่ือวนัท่ี  24 มิถุนายน 2547  ประกอบดว้ย

กรรมการท่ีเป็นอิสระ  3  ท่าน  ซ่ึงปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี  
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ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง  

1.พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั ประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

2.นายประพนัธ์  นยัโกวิท กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

3.นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ 

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเลขานุการ 

 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• เสนอแนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ต่อคณะกรรมการบริษทั 

• ให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

• ทบทวนแนวทางหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั  และ

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั 

• มอบนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหค้ณะทาํงานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 ในปี 2548  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีการประชุม  3  คร้ัง  และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

 

9.7 การบริหารจัดการ 

 ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2544  ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการของ ปตท.  เพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ ปตท.  ซ่ึง

ปัจจุบนัประกอบดว้ยสมาชิก  7  ท่าน  ดงัน้ี 

 

ช่ือตําแหน่ง ตําแหน่ง 

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 

โดยมีผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /เลขานุการบริษทั  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการจดัการฯ  มีกาํหนดการประชุมสัปดาห์ละ  1  คร้ัง  ซ่ึงในปี 2548  มีการประชุมรวม 36  คร้ัง  และ

รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.  
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 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

• ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีสาํคญัต่อกลยทุธ์องคก์ร

และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ  แผนการลงทุน  งบประมาณ  การจดัสรรทรัพยากรให้กบั ปตท.และบริษทัท่ี 

ปตท.ถือหุ้น  รวมทั้งสร้างระบบการทาํงานของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

• จัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการ ปตท.  เพ่ือนําไปสู่การดําเนินการอย่างมี

ประสิทธิผล 

• กลัน่กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

• จดัลาํดบัความสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้กบั ปตท.  และบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น 

• หาขอ้ยติุร่วมในประเด็นสาํคญัของบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ท่ี ปตท.ถือหุ้น 

• กาํหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ  ระบบทรัพยากรบุคคล  ระบบขอ้มูล  รวมทั้งโครงสร้างองคก์รใน ปตท.  

และบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น 

• กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 นอกจากน้ี  ปตท.ยงัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการเฉพาะเร่ืองอีก  10  คณะ  เพ่ือทาํหน้าท่ีในการพิจารณาและ

จดัการในเร่ืองต่างๆภายในบริษทัให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ ปตท.  

ดงัต่อไปน้ี 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจนํ้ามนั 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

• คณะกรรมการจดัการของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ 

• คณะกรรมการการเงินและบญัชีองคก์ร 

• คณะกรรมการจดัการทรัพยากรบคุคล 

• คณะกรรมการสินเช่ือของ ปตท. 

• คณะกรรมการจดัหาปิโตรเลียม 

• คณะกรรมการจดัการสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี 

• คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9.8 รายช่ือผู้บริหาร ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2548 

 (ประวติัผูบ้ริหารและรายละเอียดเก่ียวกบัวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงาน  ดงัปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1.  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2.  นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลยทุธ์และพฒันาองคก์ร 

3.  นายพิชยั  ชุณหวชิร   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินและบญัชีองคก์ร 

4.  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริหารองคก์ร 

5.  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

6.  นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจนํ้ามนั (แต่งตั้งเม่ือ 1 พ.ย. 48) 

7.  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

8.  นายวิโรจน ์ มาวิจกัขณ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) จนถึง

วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 ไปดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษาบริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อาํนวยการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ) 

9.  นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) จนถึงวนัท่ี  

7 ธนัวาคม 2548 ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท.  

เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) ) 

10.  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  การเงินองคก์ร (ตั้งแต่วนัท่ี  

7 ธนัวาคม 2548) 

11.  นางปริศนา  ประหารขา้ศึก ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

หมายเหต ุ 1 นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร  และนายปิติ  ยิม้ประเสริฐ  เกษียณอาย ุวันท่ี 30 กันยายน 2548 
 2 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไปดาํรงตาํแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)  ตั้งแต่วันท่ี 7 ธันวาคม 2548 
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 การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 

ลําดับ ช่ือ -นามสกุล 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

  เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

1.  นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 95,030 70,030 (25,000)  

2.  นายพิชยั  ชุณหวชิร 33,080 - (33,080)  

3.  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร 16,876 16,876 -  

4.  นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ 124,630 124,630 -  

5.  นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธ์ิ - 68,000 - แต่งตั้งเม่ือ 1 พ.ย. 48 

6.  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 101,980 101,980 -  

7.  นายวิโรจน ์ มาวิจกัขณ์ 101,980 101,980 -  

8.  นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์ 78,809 28,809 (50,000) แต่งตั้งเม่ือ   

1 เม.ย. 48 

9.  นางสาวเพญ็จนัทร์  จริเกษม - 5,132 - แต่งตั้งเม่ือ 7 ธ.ค. 48 

10.  นางปริศนา  ประหารขา้ศึก 29,363 29,363 -  

 ผู้บริหารเกษียณอายุและย้ายงานระหว่างปี 

ลําดับ ช่ือ -นามสกุล 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้น 

  เพิม่ (ลด) 
ระหว่างปี(หุ้น) 

หมายเหตุ 
31 ธ.ค.2547 31 ธ.ค. 2548 

1.  นายอภิสิทธ์ิ  รุจิเกียรติกาํจร 78,208 88,208 10,000  

2.  นายปิติ  ยิม้ประเสริฐ 98,820 98,820 -  

3.  นางสาวปนดัดา  กนกวฒัน์ 60,365 60,365 - Secondment เป็นรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานการเงินและบญัชี 

บมจ. ปตท.เคมิคอลฯ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  มีดังนี ้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวติัการทาํความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมาเก่ียวกบั 1) การถูกพิพากษาว่ากระทาํผิด

ทางอาญา ยกเวน้ท่ีเป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทาํนองเดียวกนั 2) การถูก

พิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพยแ์ละ 3) การเป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทั หรือห้าง

หุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย   หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
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9.9 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 ในปี 2548 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมคร้ังท่ี 12 /2548 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2548  มีมติเห็นชอบแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการ ปตท. ประจาํปี 2548 ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เสนอ  เพ่ือใช้ในการ

ประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ ปตท. โดยมุ่งเน้นการนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ และสามารถนาํไปใชอ้า้งอิงในการทาํ CG Rating  รวม 3 แบบ  โดยมีเกณฑก์ารประเมินผล  คิดเป็นร้อยละ

จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทั้งหมด ดงัน้ี 

 มากกว่า 85% = ดีเย่ียม 

 มากกว่า 75% = ดีมาก 

 มากกว่า 65% = ดี 

 มากกว่า 50% = พอใช ้

 ตํ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง 

โดยสรุปผลการประเมินได ้ดงัน้ี 

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบดว้ย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)  /  

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)  /  แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices)  /  การจดัเตรียมและ

ดาํเนินการประชุม (Board Meeting) 

  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวขอ้ เห็นว่าการดาํเนินการส่วนใหญ่จดัทาํไดดี้

เย่ียม/เหมาะสมท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั  91.52%   

 2  แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)   ประกอบดว้ย  6 หวัขอ้ คือ ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและ

การกระทาํของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability) /  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีด

ความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)  /  การปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ

สามารถมีคาํอธิบายได ้ (Equitable Treatment) / มีความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได ้ และมีการเปิดเผย

ขอ้มูล  (Transparency)  / การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) / 

การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 

  สรุปผลการประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  ในภาพรวม 6 หัวขอ้ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบติั

เป็นประจาํ คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม เท่ากบั   94.84%   

 3.  แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน)   ประกอบดว้ย 9 หัวขอ้  คือกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี / กรรมการให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัการปฏิบติัท่ีดี และเป็น

ประโยชน์ต่อ ปตท. /  กรรมการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระและสร้างสรรคใ์นมุมมองต่าง ๆ /  กรรมการให้ขอ้มูลหรือ

ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการ / กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท. 

โดยให้ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็น ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเสมอภาค /  ในกรณีท่ีกรรมการอาจอยูใ่นฐานะท่ีเป็นผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการจะขอไม่เขา้ประชุมในวาระนั้นๆ  หรือของดออกเสียง  /  

กรรมการไดมี้การศึกษาขอ้มูล ระเบียบวาระการประชุมท่ีจดัส่งให้ล่วงหน้าก่อนการประชุม /  กรรมการเขา้ร่วมประชุมตาม

เวลาท่ีกาํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ  หากมีความจาํเป็นจะขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการล่วงหน้า / กรรมการให้เกียรติ

และเคารพสิทธิของกรรมการท่านอ่ืน 
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  สรุปผลการประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) รวมจาํนวน 9 หวัขอ้ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่

ถือปฏิบติัเป็นประจาํ  คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เย่ียม  เท่ากบั  96.66%   

 

9.10 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ปตท.และผู้บริหาร  

 ค่าตอบแทนกรรมการ  :  ปตท . ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มี

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีทบทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบ

ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกบับริษทัในกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนัโดยกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นเบ้ียประชุมและโบนสั อน่ึง กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดอ่ืนๆ  ก็ให้ไดรั้บ

ค่าตอบแทนเพ่ิมตามความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี ปตท.ไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้  ดงัน้ี 

 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. 

  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2548 เม่ือวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2548 มีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการ  แยกเป็นดงัน้ี 

1.  ค่าเบ้ียประชุม 

1.1 เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดว้ย 

 - เบ้ียกรรมการรายเดือน  เดือนละ  30,000  บาท  

 - เบ้ียประชุม  คร้ังละ  20,000  บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน ท่ีคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง คอื 

 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000  บาท  

  - เบ้ียประชุมคร้ังละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) และเลขานุการฯ ไดรั้บ 

   เบ้ียประชุมเดือนละ 7,500 บาท 

  1.2.2 สาํหรับคณะกรรมการอ่ืน อีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการกาํหนด

  ค่าตอบแทน  และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี กาํหนดเบ้ียประชุมคร้ังละ 24,000 บาท  

  (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม)  

  1.2.3  ประธานกรรมการ ของทุกคณะฯ ให้ไดรั้บสูงกว่ากรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 

2. เงินโบนสักรรมการ ปตท.ประจาํปี 2548 : เงินโบนสัไดก้าํหนดใหส้ะทอ้นและเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ

หรือกาํไรสุทธิของ ปตท. โดยกาํหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี  ใหค้าํนวณจ่ายตาม

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง และประธานฯ ไดรั้บสูงกว่ากรรมการฯ ในอตัราร้อยละ 25   
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 ทั้งน้ี ในปี 2548 สรุปค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบคุคล  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ลํา 

ดับ 
รายนาม 

ระยะเวลา 

ดํารงตําแหน่ง 

จํานวน 

วัน 

(365 วัน) 

โบนัส 
เบีย้ประชุม 

กรรมการฯ 

เบีย้ประชุม 

อนุ 

กรรมการฯ 

สรุปค่าเบีย้ 

ประชุม 

รวม 

ค่าตอบแทน 

1 นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,500,000.00    781,250.00  - 781,250.00   2,281,250.00  

2 นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    550,000.00  - 550,000.00   1,750,000.00  

3 นายพิษณุ สุนทรารักษ ์ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    585,000.00     108,000.00  693,000.00   1,893,000.00  

4 นายโอฬาร ไชยประวติั 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00     412,500.00  1,037,500.00   2,237,500.00  

5 นายประพนัธ์ นยัโกวิท 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00     398,000.00   1,023,000.00   2,223,000.00  

6 นายเมตตา บนัเทิงสุข 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    590,000.00  - 590,000.00   1,790,000.00  

7 พลเอก ชยัศึก เกตุทตั 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00       85,000.00  710,000.00   1,910,000.00  

8 นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    605,000.00       44,000.00  649,000.00   1,849,000.00  

9 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ ์ 1 มค.-31 ธค.48 365 1,200,000.00    625,000.00  - 625,000.00   1,825,000.00  

10 นายศุภรัตน ์ ควฒัน์กุล 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    450,000.00       30,000.00  480,000.00   1,347,945.21  

11 นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    490,000.00     240,000.00  730,000.00   1,597,945.21  

12 นายอาํพน  กิตติอาํพน 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    490,000.00  - 490,000.00   1,357,945.21  

13 นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 12 เมย.-31 ธค.48 264 867,945.21    470,000.00     240,000.00  710,000.00   1,577,945.21  

14 นางพรรณี  สถาวโรดม 28 กค.-31 ธค.48 157 516,164.38    270,000.00  - 270,000.00      786,164.38  

   กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 

1 นายมนู เลียวไพโรจน์ 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00       50,000.00  185,000.00  517,054.79  

2 พล.ต.อ.สันต ์ศรุตานนท ์ 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00       25,000.00  160,000.00  492,054.79  

3 นายพละ สุขเวช 1 มค.-21 กย.48 264 867,945.21    400,000.00       44,000.00  444,000.00  1,311,945.21  

4 นายชยัวฒัน์ วงศ์วฒันศานต ์ 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79      90,000.00       30,000.00  120,000.00  452,054.79  

5 นายสันทดั สมชีวิตา 1 มค.-11 เมย.48 101 332,054.79    135,000.00       50,000.00  185,000.00  517,054.79  

6 นายวิสุทธ์ิ ศรีสุพรรณ 1 มค.-30 พค.48 150 493,150.68    235,000.00       40,000.00  275,000.00  768,150.68  

รวมท้ังส้ิน   17,777,260.27 8,911,250.00 1,796,500.00 10,707,750.00 28,485,010.27 
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 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ  ปี 2547 และปี 2548 

   หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2547 ปี 2548 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเบ้ียประชุม 15 9,207,500.00 (15) 14 10,707,750.00 

โบนสัรวม 15 13,725,000.00 (15) 14 17,777,260.27 

รวม  22,932,500.00  28,485,010.27 

 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีกรรมการ ปตท. กาํหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ( PA : Performance  Agreement ) โดยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบัร่วมกนักาํหนดตวัช้ีวดั และตั้งค่าเป้าหมาย (KPIs  :  Key Performance Indicators) ไวแ้ต่

ละปี เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และ

ผูบ้ริหารทุกระดบัโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณา กาํหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังาน 

(Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกัน พร้อมทั้งนําเสนอ

หลกัการและจาํนวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. จาํนวนรวมทั้งส้ิน 8 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนจาก ปตท. ใน

รอบปี 2548 เป็นเงินจาํนวนรวมทั้งส้ิน 67,306,295.11 บาท (ไม่รวมผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุ้น

และรับคา่ตอบแทนท่ีบริษทั)  ตามรายละเอียด  ดงัน้ี 

 
 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

              หน่วย  :  บาท 
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2547 ปี 2548 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือนรวม 8 42,554,040.00 8 45,135,600 

โบนสัรวม 8 17,730,850.00 8 22,170,695 

รวม  60,284,890.00  67,306,295 
 

 เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.  

                  หน่วย  :  บาท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2547 ปี 2548 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 7 3,008,004.00 7 3,062,216.00 

รวม 7 3,008,004.00 7 3,062,216.00 

9.11 ทรัพยากรบุคคล 

 ปตท. ตะหนกัเสมอว่าความสําเร็จขององคก์รนั้นขึ้นอยู่กบัพนกังานท่ีมีคุณภาพ  ดงันั้น ปตท. จึงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา 

และปรับปรุงระบบการบริหาร  รวมทั้งพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง  
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และเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนาํประเภทเดียวกนั  ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ ปตท. ท่ีจะพฒันาและ

เสริมสร้าง ปตท. ให้ไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High-Performance Organization)   

 จาํนวนพนกังาน ปตท.  ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548  เท่ากบั 3,248 คน  ทั้งน้ี ตลอดปี 2548 ปตท. ไดใ้ห้ความสําคญั

ต่อการบริหารอตัรากาํลงัพนกังานเพ่ือรองรับการขยายการดาํเนินงานและการลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ  ของ ปตท. ท่ีเพิ่มมาก

ขึ้นตามการพฒันาของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสํารวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ และ

สายงานการคา้ระหว่างประเทศ นอกจากการให้ความสําคญัต่อการบริหารอตัรากาํลงั พนกังาน  ให้เหมาะสมกบัการขยายตวั

ของธุรกิจแล้ว   ปตท. ยงัมุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาพนักงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ รวมทั้งการปรับขั้นตอนการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบไดม้ากขึ้น  

 

 (1)  จํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคคลากร 

  จาํนวนบุคคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2548 รายละเอียด 

ดงัน้ี 

หน่วย : คน   

กลุ่มธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม ปตท.เฉพาะ ปตท.รวม 

1. ก๊าซธรรมชาติ 829 829 963 963 

2. นํ้ามนั 1,394 1,394 1,302 1,302 

3. ปิโตรเคมี     42     42 51    51 

4.    สนบัสนุน และปฏิบติังานในบริษทัท่ี ปตท.ถือหุ้น  805 1) 745 2) 932 1) 840 2) 

5.  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ - 1,797 - 4,687 

   รวม 3,070 4,807 3) 3,248 7,843  

1)  รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

2)  ไม่รวมพนกังาน ปตท.ท่ีไปปฏิบติังานในบริษทัในเครือ 

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

  ค่าตอบแทนแก่บคุลากร (ไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูง) 

 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน ปี 2547 ปี 2548 

เงินเดือนรวม 1,915,748,973.02 2,020,836,159.33 

โบนสัรวม 945,871,758.41 996,368,672.00 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 189,211,075.66 199,951,973.02 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 948,801,075.44 800,492,308.37 

รวม 3,999,632,882.53 4,017,649,112.72 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

 ปตท. ไดจ้ัดค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ให้กับพนักงาน  เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจงัหวดั  ค่าล่วงเวลา ฯลฯ  และ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนอ่ืนๆ ดังกล่าวแลว้ ในปี 2548 ปตท. ยงัได้ขออนุมติัจดัสรรสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ (Warrant)  

จาํนวน 40,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่   ผูบ้ริหาร  พนักงาน  ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือท่ีมา
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ปฏิบัติงานประจาํในตาํแหน่งงานของ ปตท. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร และ

พนกังาน ให้มุ่งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วนรวมใน

การบริหารและพฒันาองค์กร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. ต่อไป  ทั้ งน้ี ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน แต่ละคนจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 4 ฉบบั หน่ึงฉบบัมีจาํนวนหน่วยเท่ากบัร้อยละ 25 ของจาํนวน 

Warrant ทั้งหมดท่ีตนไดรั้บ  โดยผูบ้ริหาร และพนกังาน จะสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ท่ีไดรั้บ โดยซ้ือเป็นหุ้นสามญัได้

คร้ังแรกเม่ือครบกาํหนด 1 ปี นบัจากวนัท่ี ปตท.ออกและเสนอขาย Warrant  รวมทั้งสามารถแปลงสิทธิของ Warrant ฉบบัท่ี 2 , 

3  และ 4 ท่ีได้รับโดยซ้ือเป็นหุ้นสามัญได้เม่ือครบกาํหนดปีท่ี  2 ,3 และ 4 นับจากวนัท่ี ปตท. ออกและเสนอขาย Warrant 

ตามลาํดบั ทั้งน้ี ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถทยอยแปลงสิทธิของ Warrant เพ่ือซ้ือเป็นหุ้นสามญัแต่ละฉบบัได ้ในวนัทาํ

การสุดทา้ยของทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุของ Warrant และ Warrant จะหมดอายลุงเม่ือครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ี ปตท. ออก

และเสนอขาย Warrant   

 (3) การพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization)   ปตท. จึงกาํหนดวิสัยทศัน์ในการให้

ความสําคญักบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักว่า พนักงานทุกคน คือ  พลงัขบัเคล่ือนสําคญัท่ีจะทาํให้ 

ปตท. ทะยานสู่ความเป็นเลิศบนเส้นทางการดาํเนินธุรกิจ  สามารถท่ีจะกา้วขา้มปัญหาอุปสรรค และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี

จะเกิดขึ้น  และนาํองค์กรไปสู่จุดหมายท่ีกาํหนดไว ้ โดยในปี 2548 ปตท. ไดพ้ฒันาและปรับปรุงกระบวนการและกลไกการ

บริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรบคุคลให้เตม็ศกัยภาพเพ่ือให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจ และสนบัสนุนให้พนกังานไดใ้ชค้วามรู้

ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี  รวมถึงการมีโอกาสกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน และเติบโตไปพร้อม ๆ กบัความสําเร็จของ

องคก์รดว้ย  ซ่ึงประกอบดว้ย  

  เรียนรู้ถ่ายทอด เพ่ือมุ่งสู่ Learning Organization  

  องค์กรท่ีต้องการประสบความสําเร็จอย่างย ัง่ยืนยาวนาน  จะต้องมุ่งพฒันาและปรับปรุงขีดความสามารถ

ศกัยภาพของทั้งพนกังาน ทีมงานและองคก์ร อย่างต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา เพ่ือท่ีจะไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีพนกังานทุกคนในองคก์ร

ตอ้งการร่วมกนั  

  เพ่ือให้ระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ในปี 2548 ปตท. 

จึงได้นําหลักการของ Learning Organization  โดยการจัดอบรมให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั เพ่ือนํามาใช้เป็น

พ้ืนฐานในการพฒันา  และปรับปรุงระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ทาํให้พนักงานทุกระดับเกิดการเรียนรู้ 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ และพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือนาํไปสู่การเป็น High Performance Organization  

  เป้าหมายและทิศทาง  คือ  หลักสําคัญในการบริหารงาน 

  ปตท. ตะหนักว่า เพราะพนักงานทุกคนคือผูท่ี้จะช่วยขบัเคล่ือนองค์กรให้ไปสู่ทิศทาง และเป้าหมายท่ีองค์กร

กาํหนดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ดงันั้น ปตท. จึงไดใ้ห้มีการกาํหนดกระบวนการจดัทาํวิสัยทศัน์ (Vision) และทิศทางองคก์ร       

( Corporate Direction) เป็นประจาํทุกปี โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ ปตท. และบริษทัในเครือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาย

งานท่ีดาํเนินธุรกิจหลกั และสายงานสนับสนุนจะมาร่วมประชุมหารือและกาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางขององค์กรร่วมกนั 

หลงัจากนั้นจะมีการถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ เพ่ือกาํหนดเป็นกลยุทธ์ธุรกิจ (Business 

Strategy) และแผนธุรกิจ  (Business Plan) รวมทั้งแผนการใชง้บประมาณท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางท่ีองคก์รกาํหนด    
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  ในปี 2548 พนักงาน ปตท. ทุกระดับจะต้องกําหนดวตัถุประสงค์และตัวช้ีวัด (KPIs - Key Performance 

Indicators) ให้สอดรับกับทิศทางการดําเนินงานขององค์กร หน่วยงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ทั้ งน้ี  

วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัท่ีพนกังานกาํหนดนั้น จะใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละบุคคล   

  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดแ้สดงความคิดเห็นในหวัขอ้ Performance Management ไวด้งัน้ี 

  “ในการบริหารงาน กิจการ หรือธุรกิจใดๆ เราจะตอ้งรู้ว่าเราจะบริหารเพ่ือให้เกิดผลอะไร ตอ้งการอะไรจากการ

บริหารงานนั้น ซ่ึงหมายถึงการกาํหนด Corporate Vision  หรือวิสัยทัศน์ขององค์กร เพราะส่ิงนั้นคือภาพใหญ่ท่ีทุกคนใน

องค์กรตอ้งมองเห็นร่วมกนั เห็นภาพเดียวกัน เพราะในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ปตท. หากแต่ละคนเห็นภาพท่ีแตกต่างกัน

แลว้แต่ละคนเดินไปหาภาพของตนเอง องคก์รโดยรวมก็คงจะเคล่ือนตวัไปอย่างไร้ทิศทาง และเช่ืองชา้ หรือในท่ีสุดอาจจะไม่

สู่จุดหมาย หรือภาพท่ีแทจ้ริงท่ีองคก์รตอ้งการได”้  

  มุ่งสร้างพนกังานให้เขม็แข็งด้วย  E - Learning  

  การมุ่งไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance  Organization) ให้ประสบความสําเร็จนั้น  บุคลากร

ของ ปตท. จะตอ้งมีความรู้ในทุกประเด็นของการดาํเนินธุรกิจ และดว้ยดาํริของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และผูบ้ริหารทุกระดบั

จึงเนน้ย ํ้าให้ ปตท. ปรับเปล่ียนนโยบายการพฒันาบุคลากรจากระบบการฝึกอบรมในหอ้งเรียนเป็นระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(Self  Development) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาพฒันาระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ท่ี

พนกังานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบ Intranet และระบบดาวเทียม โดยการเรียนการสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะไม่มี

ขอ้จาํกดัทางดา้นสถานท่ี เวลา และสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายให้แก่องคก์ร  ซ่ึงในเร่ืองน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดใ้ห้ขอ้คิด

กบัพนกังานไวด้งัต่อไปน้ี 

  “การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีนําพาพวกเราทุกคนไปสู่การเพ่ิม

ศกัยภาพ พฒันาความรู้ ความสามารถให้กบัพนักงานเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และ

ไดผ้ลงานตามท่ีองคก์รตอ้งการ”  

  มุ่งเน้นทําความเข้าใจ หลักการ Competency ท่ีองค์กรคาดหวัง 

  ปตท. ไดน้าํระบบ Competency มาเป็นกลไกสําคญัในการบริหารองคก์ร โดยไดน้าํไปใชใ้นระบบการคดัเลือก 

ระบบการสรรหา ระบบพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงาน  ซ่ึงในปี 2548 ปตท. ได้เน้นการสร้างความเข้าใจใน

ความสําคญัของ Competency ท่ีมีต่อพนกังานและองคก์ร ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคญัในการผลกัดนัให้ระบบสามารถดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  และนอกจากการสร้างความเขา้ใจถึงความสาํคญัของระบบแลว้ ปตท. ยงัไดป้รุงปรุงระบบการพฒันาและ

บริหารบุคคลให้เช่ือมโยงกบัระบบ Competency มากขึ้น อาทิ เช่น การกาํหนดหลกัสูตรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา

Competency    การกาํหนด Competency ให้สอดคลอ้งกบัระบบ Career Management   เป็นตน้   ทั้งน้ี ปตท. คาดหวงัว่าระบบ

การพฒันาและบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัระบบ Competency นั้น  จะสนับสนุนและผลกัดนัให้พนักงานพฒันา

ศกัยภาพ และความสามารถตามความตอ้งการของพนกังานและองคก์ร  ซ่ึงจะนาํ ปตท. ไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด

ไวใ้นท่ีสุด 

  บริหารสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ และทิศทางของ ปตท. 
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  เพ่ือให้องคก์รสามารถพฒันาพนกังานให้มีความรู้  ความสามารถ เพ่ือรองรับทิศทางการดาํเนินธุรกิจในอนาคต  

ปตท.จึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการพฒันาระบบบริหารสายอาชีพของพนกังานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและทิศทางการดาํเนินงาน

ขององคก์ร  ทั้งน้ี วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดการบริหารสายอาชีพเพ่ือมุ่งเนน้ให้พนกังานมีความรู้  ความชาํนาญสูงสุดในสาย

อาชีพ โดยจะกาํหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การพฒันาและฝึกอบรมท่ีเหมาะสม พร้อมทั้ง

สนับสนุนให้มีการหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ีความรับผิดชอบเพ่ือให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความชํานาญจาก

ประสบการณ์ในตาํแหน่งหนา้ท่ีใหม่ท่ีพนกังานไดห้มุนเวียนไป 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 นับตั้งแต่ ปตท.แปลงสภาพเป็นบริษทัจาํกดั (มหาชน)  และกระจายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือ

ปลายปี 2544 เป็นตน้มา ปตท. ไดบ้ริหารกิจการดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาตลอด จนไดรั้บการจดัอนัดบัในระดบัดีมาก

จากองคก์ร/หน่วยงาน/สถาบนัของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ซ่ึงตวัอยา่งในปี 2547 และ2548 

ท่ีผา่นมา  สรุปไดด้งัน้ี 

  การจัดอันดับการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดย บริษทั ไทยเรทติ้ง แอนดอิ์นฟอร์เมชัน่เซอร์วิส จาํกดั (ทริส) ในปี 

2547 ซ่ึงเป็นปีแรกของการเขา้รับการจดัอนัดบั ปตท.ไดรั้บคะแนนรวม 8.19 จดัอยูใ่นเกณฑ์ “ดีมาก”  โดยผลการจดัอนัดบั

ดงักล่าวใชอ้า้งอิงไดภ้ายในระยะเวลา  2  ปี 

  รางวัล Best Managed Companies and Corporate Governance Polls  โดยนิตยสาร Asia Money  ฉบบั Dec. 

2004 – Jan. 2005 

  รางวัล Best in Corporate Governance  โดยวารสาร The Asset  ฉบบั March 2005  Vol. 7 No. 3   

  รางวัล Best Managed Companies in Asia โดยนิตยสาร Euromoney  ฉบบั December 2005  Vol. 36 No. 440 

  รางวัล Best Corporate Governance Report  โดยวารสารการเงินธนาคารร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสถานีโทรทศัน์ ซีเอน็บีซี  ในงาน SET AWARD 2005 

  รางวัลการให้ความสําคัญต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Commitment to social and/or Environmental Issues)  โดย

สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ในงาน 

Thailand Corporate Excellence Awards 2004 

  รางวัลคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลศิ  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD / ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย / สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สมาคมธนาคารไทย  และสมาคม

บริษทัจดทะเบียน ในงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2547/2548  ซ่ึง ปตท.ไดรั้บรางวลัต่อเน่ืองเป็นคร้ังท่ี 2 

 

 คณะกรรมการ ปตท. มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามหลกัเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ และระเบียบปฏิบติัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มาเป็นปัจจยัหลกัใน

การเสริมสร้างองคก์รให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน  โดย 

ปตท.ไดมี้การกาํหนดไวใ้นขอ้บังคบัของ ปตท. ว่า  “บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจน

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง” และจากขอ้บงัคบับริษทัดงักล่าว ไดมี้

การจดัทาํเป็นระเบียบบริษทัว่าดว้ยการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งจดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. และ

ในปี 2548 น้ี ปตท.ไดด้าํเนินการปรับปรุงคู่มือดงักล่าว  โดยถือเป็นฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2548 และใชเ้ป็นฉบบัปัจจุบนั  ซ่ึง

การปรับปรุงคู่มือฯดังกล่าวก็เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติย่ิงขึ้น โดยสรุปสาระสําคัญการ

ดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 
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 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   โดยในช่วงเร่ิมแรกได้มีการจัดตั้ ง

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการดว้ย  

ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. เพ่ือช่วยส่งเสริมและกลัน่กรอง

การดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการให้ดีเลิศ  ดงันั้น ในปัจจุบนั ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะ

เร่ืองรวม  4 คณะ  เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานท่ีมีความสําคญัอย่างรอบคอบภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมุ่งเน้นการสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และมีการกาํหนดบทบาทภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน  

ทั้งน้ี  รายละเอียดของกรรมการเฉพาะเร่ืองทั้ง  4  คณะไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 9.3,  9.4,  9.5 และ 9.6 แลว้ 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.ไวด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะนาํเอาหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการ  

ท่ี ดีของ ปตท. ทั้ ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 

Vision to Create Long Term Value และ Ethics มาใช้ในการดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  และผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการ ปตท.จะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ  มีความเป็นอิสระ  และมีการจดัแบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการ ปตท.มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของ 

ปตท. โดยจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม  รวมทั้งตอ้ง

ดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ  

4. คณะกรรมการ ปตท. จะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการ ปตท.อาจแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้นตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา

กลัน่กรองงานท่ีมีความสาํคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ  

7. คณะกรรมการ ปตท.เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน รวมถึงลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบ

ของ ปตท.   

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท.ทั้งในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ืองทางการเงินอยา่งเพียงพอ เช่ือถือ

ไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ ปตท.  ไดรั้บสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั  มี
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หน่วยงานประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ รับผิดชอบในเร่ืองการให้ขอ้มูลกบันกัลงทุน

และประชาชนทัว่ไป 

9. ผูถื้อหุ้น ปตท.จะไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศ และมีช่องทาง

ในการส่ือสารกบั ปตท.ท่ีเหมาะสม 

10. มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งบริหารท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสม  และ

มีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดก้าํหนดจรรยาบรรณ  และขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ  รวมทั้งได้

พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเน้ือหาในคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.ฉบบัเดิม เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตาม

หลกัสากลปฏิบติัย่ิงขึ้น โดยการจดัลาํดบัหัวขอ้และเพ่ิมเติมสาระให้ครบถว้น  และมีเน้ือหาครอบคลุมสอดคลอ้งกบันโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีดงักล่าวขา้งตน้ และจดัพิมพเ์ป็นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ฉบบั

ปรับปรุง คร้ังท่ี 1/2548  เพ่ือให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน    ลงนามรับทราบและถือปฏิบติัต่อไป   

 ปตท. มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการทุกท่านเขา้รับการอบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

และสถาบนัอ่ืน ๆ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของกรรมการ  โดย

แจง้ให้กรรมการทราบ และพิจารณาสมคัรเขา้รับการอบรมอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี   

 นอกจากน้ี คณะกรรมการ ปตท. ยงัจดัให้มีการทบทวนวิธีการประเมินผลตนเองของกรรมการให้มีความละเอียด

มากขึ้นกว่าปีก่อน  คือในปี 2548 ไดจ้ดัให้มีแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) เพ่ิมขึ้นอีก 1 แบบ รวมเป็น

แบบประเมินผลฯ ทั้งส้ิน 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ  และแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง)  และแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการไดพิ้จารณาทบทวนผลงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา และนาํผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ และนาํขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานต่อไป  ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 9.9 แลว้ 

 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ทาํหน้าท่ีส่งเสริมและกลัน่กรองการดาํเนินงานเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ

เพ่ือโดยให้ ปตท. มีการรณรงคส่์งเสริมความสําคญัของการปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งจริงจงั  โดยมีการ

จดัตั้งคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทาํงาน   ช่วย

ดาํเนินการต่างๆ ตามนโยบาย และเป็นผูจ้ดักิจกรรมหลากหลายในการรณรงคส่์งเสริมการปลูกจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูเ้ก่ียวข้อง   ทั้งน้ี  การดาํเนินงานในปี 2548 

ปตท.ไดต้กลงกบักระทรวงการคลงัขอนาํขอ้เสนอแนะจากผลการจดัอนัดบัของทริสมาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข  และนาํผล

การปรับปรุงไปใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี (Performance Agreement : PA)  สาํหรับกิจกรรม 

เช่น การจดัอบรม “แนวปฏิบติัในการดาํเนินงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของผูบ้ริหารและพนกังาน ปตท.”  โดยเชิญวิทยากร

ผูท้รงคุณวุฒิจากศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาเป็นผูบ้รรยายให้

ความรู้กบัพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ไดแ้ก่ หน่วยงานจดัซ้ือ หน่วยงานท่ีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ และคู่คา้  เป็นตน้  การ

ส่ือความให้กับผูท่ี้เก่ียวข้องทุกระดับทั้งคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการจัดแสดง

นิทรรศการให้ความรู้   จดัทาํคู่มือฯ ฉบับพกพาท่ีมีเน้ือหากระชบัและเขา้ใจง่าย   รวมทั้งสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ฯ 

ผา่นส่ือต่างๆ ภายในในองคก์ร เช่น การจดันิทรรศการ  การจดัทาํเวบ็ไซท ์CG ท่ีมีขอ้มูลครบถว้นและเปิดโอกาสให้ผูส้นใจ

ติดต่อสอบถามได ้  จดัรายการเสียงตามสาย  จดัทาํวิดีทศัน์เพ่ือใชส่ื้อความฯ  จดัให้มีคอลมัน์เก่ียวกบั CG  ในวารสารรายเดือน 
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"PTT Spirit"  และจดัทาํ   วารสาร “CG Digest”  ผ่านทาง e-mail ให้พนกังานทุกคนไดรั้บทราบข่าวการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบั 

CG  รวมทั้งให้ความรู้และมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจ  ซ่ึงได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี  และในปี 2548 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ไดก้าํหนดให้มีการแปลคู่มือกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เป็น

ภาษาองักฤษ  เพ่ือใชเ้ผยแพร่ให้กบันักลงทุนและผูส้นใจต่างชาติ  และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียนาํไปใชป้ระโยชน์  หรือนาํไปใช้

อา้งอิงได ้โดยจะเผยแพร่ในเวบ็ไซทข์อง ปตท.  ต่อไปอีกดว้ย 

 2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน 

  ปตท. ตระหนกัเสมอว่า ส่ิงท่ีจะทาํให้ผูถื้อหุ้นไวว้างใจ และมัน่ใจในการลงทุนกบัธุรกิจของ ปตท.  ก็คือการมี

นโยบายหรือการดาํเนินการท่ีรักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรม

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด   

  ปตท. ไดก้าํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี

ของ ปตท. และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ของ   ผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะ

เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป  

  ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการ ปตท. ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นในทุกเร่ือง  เร่ิมตั้งแต่การจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วนั

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดท้าํประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้เพียงพอ

สาํหรับการเตรียมตวัก่อนมาเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2549 ปตท.จะนาํขอ้มูลหนงัสือเชิญ

ประชุมผูถื้อหุ้นเปิดเผยในเวบ็ไซท์ก่อนล่วงหน้า 30 วนั และในการจดัการประชุมฯ บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อ

หุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย ทั้งการมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอาํนวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ  การให้ความมัน่ใจดา้นการรักษา

ความปลอดภยัแก่ผูถื้อหุ้น  การเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง รวมถึงการจดัให้มีการเล้ียงรับรองท่ี

เหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ย 

  การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง  ปตท. ให้โอกาสผูถื้อหุ้นท่ีเท่าเทียมกันทุกราย  โดยก่อนเร่ิมการ

ประชุม ประธานท่ีประชุมได้ช้ีแจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตาม

ขอ้บงัคบัของ ปตท. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชดัเจน  และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกราย

แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ  ถามคาํถามในแต่ละวาระ  และให้เวลาอภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ  โดยประธานฯ  และ

ผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัทุกคาํถามและตอบขอ้ซักถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบนัทึกการประชุมอยา่ง

ถูกตอ้งครบถว้น และสรุปดว้ยการลงมติและนบัคะแนนเสียง  รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ังประมาณ  2  

ชัว่โมง   

  นอกจากน้ี ปตท.ยงัมีหน่วยงานฝ่ายตลาดทุนและผูล้งทุนสัมพันธ์ (Capital Market & Investor Relations 

Department) ท่ีทาํหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่อนกัลงทุนและดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น 

การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน สารสนเทศท่ี ปตท. แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงมีการทาํ     

บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD & A) รายไตรมาส ซ่ึงแสดงสถานภาพ ผลการดาํเนินงานและแนวโน้มใน

อนาคตของ ปตท. ต่อผูถื้อหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศไดรั้บทราบอย่างเท่าเทียมกนัอย่างสมํ่าเสมอและครบถว้นตาม
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ความเป็นจริง  ผูล้งทุนสามารถติดต่อกบัหน่วยงานไดโ้ดยตรง หรือผ่านทางเวบ็ไซท์ของ ปตท.  ซ่ึงมีขอ้มูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษท่ีไดป้รับปรุงให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

  ปตท. ไดใ้ห้ความสําคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ตั้งแต่  

ลูกคา้  ผูถื้อหุ้น และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการคาํนึงถึง

สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัขอ้ความบางส่วนในวิสัยทศัน์ของ ปตท. ดงัน้ี “..../เป็นผูน้าํในภูมิภาคดว้ยความรับผิดชอบ เป็น

ธรรม และให้ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี”  และไดก้าํหนดไวใ้น

ระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2544 หมวด 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและ

พนกังาน ปตท.  และกาํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท. ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1/2548  สําหรับใชเ้ป็นแนว

ทางการปฏิบติัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร 

และพนกังาน ปตท. ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงาน โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีและเป็นวินยัท่ีทุกคนพึงปฏิบติั   สรุปได้

ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้น   : ปตท.มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดย

คาํนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษทัในระยะยาว และผลตอบแทนท่ีดี 

พนกังาน : ปตท.ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัความสาํเร็จของ ปตท. ปตท.จะสนบัสนุนพฒันาความ 

สามารถในการทาํงานระดบัมืออาชีพ ให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทาํงานอยา่งเท่า

เทียม เสมอภาคและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

คู่คา้   :  ปตท.จะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ร่วมกนัและปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีมี

ต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

คู่แข่ง    : ปตท. จะประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูลความจริง 

เจา้หน้ี   : ปตท. จะรักษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 

ลูกคา้   : ปตท. มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกคา้และประชาชน  

เพ่ือให้ไดรั้บผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีดี มีคุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

ชุมชน และสังคม : ปตท.ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน รวมทั้งให้ความสําคญัต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมํ่าเสมอ โดย

ปฏิบติัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

 4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

  ในปี 2548 ปตท.จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น 2 คร้ัง คือ ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2548 เม่ือวนัท่ี 12 

เมษายน 2548  และประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2548 (เป็นการเสนอขออนุมติัผูถื้อหุ้นในการเขา้ซ้ือหุ้นของ

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) จากผูถื้อหุ้นของ NPC 

และ TOC ท่ีคดัคา้นการควบรวมบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของ ปตท. ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด) โดยการประชุมทั้ง  2  คร้ังดงักล่าว  ปตท. ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม / ความเห็น
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ของคณะกรรมการ / รายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมามีรายละเอียดครบถว้น/ รายงานประจาํปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการ

ประชุม/  เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และระบุวิธีการไวช้ดัเจน  โดยจดัส่งแก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น

เกิน 14 วนั และไดป้ระกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยา่งละ 1 ฉบบั ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 

3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั   เพ่ือบอกกล่าวผูถื้อหุ้นล่วงหน้าในเวลาท่ีเพียงพอสําหรับเตรียมตวัศึกษาขอ้มูล

ก่อนมาเขา้ร่วมประชุม โดยจดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อ

หุ้นของ ปตท.  รวมทั้งไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกรรมการอิสระของ ปตท.เขา้ประชุมแทนได ้    

  ในการประชุมสามัญฯ และวิสามัญฯ ท่ีผ่านมา  ประธานกรรมการได้ทาํหน้าท่ีประธานท่ีประชุม โดยแจ้ง

รายละเอียดขององคป์ระชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนบัคะแนน การใชบ้ตัรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนบัคะแนนใน

แต่ละวาระอย่างชดัเจน  โปร่งใส  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

และการตอบคาํถามของกรรมการ หรือผูบ้ริหารมีความชัดเจน   ทั้งน้ี ในการประชุมสามัญฯ ดงักล่าวมีกรรมการเขา้ร่วม

ประชุม รวม  7  ท่าน     ประกอบดว้ยประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รวมทั้งมีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท.   สําหรับการประชุมวิสามญัฯ  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม  รวม  5  ท่าน  ประกอบดว้ย  

ประธานกรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  2  ท่าน  กรรมการสรรหา  1  ท่าน  และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รวมทั้งผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและผูส้อบบญัชีของ ปตท.    ซ่ึงประธานกรรมการไดด้าํเนินการอย่างครบถว้นตามท่ีกฎหมายกาํหนด และผลการ

ประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์   

  ปตท. ให้ความสาํคญัต่อการอาํนวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้น และให้ความมัน่ใจดา้นการรักษาความปลอดภยัแก่

ผูถื้อหุ้นกาํหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ   โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้

ล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และต่อเน่ืองจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จ    รวมถึงการจดัของท่ีระลึก และการ

เล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย   ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถรับทราบขอ้มูลรายงานการประชุมผู ้

ถือหุ้นในเวบ็ไซทข์อง ปตท.  อน่ึง  ในปี 2549 ปตท. จะดาํเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมขอ้มูลประกอบ

ท่ีครบถ้วนผ่านทางเว็บไซท์ของ ปตท.  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าและจะนําระบบ Barcode มาใช้ในการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

 5. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

  คณะกรรมการ ปตท. ประกอบไปด้วยผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทาํงานจาก

หลากหลายสาขา ทาํให้การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยผลความสาํเร็จของคณะกรรมการ ปตท. ท่ี

เห็นไดช้ดัเจน  คือการไดรั้บรางวลัคณะกรรมการแห่งปี  (Board of the Year)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) ต่อเน่ือง  2  คร้ัง  คือปี 2546 และปี 2547/48 

  การใชอ้าํนาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ จะคาํนึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการท่ีกาํหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมทั้ง

กาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น   

 คณะกรรมการ ปตท. และผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสาํคญัต่อการเขา้ร่วมสัมมนาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 85 มีประวติัไดเ้ขา้รับการ
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อบรมกบัสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้  ทั้งน้ี ใน ปี 2548 มีกรรมการรวม 7 ท่านสมคัรเขา้รับการอบรม / สัมมนา 

รวม 8 หลกัสูตร   โดย ปตท.ให้การสนับสนุนและดาํเนินการให้กรรมการพิจารณาเขา้รับการอบรมกบัสถาบัน IOD และ

สถาบนัอ่ืนๆ ในทุกหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 

  คณ ะก รรม การ  ป ตท .มี บ ท บ าท สํ าคัญ ใน ก ารกําห น ด วิสัยทัศน์  และพิ จารณ าให้ ความ เห็ น ชอ บ  

ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย   กลยุทธ์และเป้าหมายของ ปตท.  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํ แผน

ธุรกิจ  แผนสนับสนุน และงบประมาณ เป็นประจาํทุกปี   โดยมีกลไกการกาํกบัดูแลให้ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ี

กาํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงคณะกรรมการ จะกําหนดตัวช้ีวดัและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ทาง

การเงินและแผนงานต่างๆ ไวต้ั้งแต่ตน้ปี  โดยมีการติดตามผลการดาํเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส  และเม่ือถึงปลายปี 

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกบัแผนงานท่ีตั้งไวต้าม

ระบบขอ้ตกลงการประเมินผลการดาํเนินงานประจาํปี (Performance Agreement  :  PA)  

 6. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการ ปตท.ไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจ

ใดๆของบุคลากรทุกระดบัในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท.เท่านั้น  และถือเป็น

หนา้ท่ีของบุคลากรทุกระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน และ/หรือความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ซ่ึง

จะส่งผลให้ ปตท. ตอ้งเสียผลประโยชน์  หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ในดา้นความภกัดี หรือผลประโยชน์ หรือขดัขวางการ

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบ

ถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติั

ในธุรกรรมนั้น ๆ ตามแบบฟอร์มรายงานการเปิดเผยรายการท่ีสงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนักบัผลประโยชน์ของ ปตท.  

และในการอนุมติัใด ๆ สาํหรับกรณีดงักล่าวตอ้งยึดถือหลกัการไม่ให้มีการกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดพิเศษผิดไปจากปกติ  

รวมทั้งไดก้าํหนดให้สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว  ซ่ึงท่ีผา่นมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้น  

  ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือขอความร่วมมือกรรมการ

ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์ ว่าในระเบียบวาระใดท่ีกรรมการเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วน

เสีย ขอให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ืองดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการ ปตท.เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยกาํหนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด  รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้น 

รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

  คณะกรรมการ ปตท.และผู ้บริหาร ซ่ึงหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์ปตท. จะตอ้งแจง้ให้ ปตท.ทราบ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บ

ทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
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ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้นาํขอ้มูลภายในไปใชใ้นทาง 

มิชอบ 

 7. จริยธรรมธุรกิจ 

  เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจของ ปตท. อยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย  ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ปตท. จึงกาํหนดจรรยาบรรณของ ปตท. ขึ้น เพ่ือให้คณะกรรมการ ปตท.  ผูบ้ริหาร  

พนกังานและลูกจา้งทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของ ปตท.  ดงัรายละเอียด

ปรากฏในส่วนท่ี 3  ของคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการฯ  "จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปตท."  ซ่ึงสรุป

ไดด้งัน้ี  

  7.1 คณะกรรมการ ปตท. ควรเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงการเจริญเติบโตของ  ปตท. อย่างย ัง่ยืน

ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง บริหารงานอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความ ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมัดระวงั  ไม่

ฝักใฝ่การเมือง  มีความเป็นอิสระทั้งการตดัสินใจและการกระทาํ โดยไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเป็นการ

แข่งขนักบั ปตท.  และมุ่งมัน่ป้องกนั และขจดัการกระทาํทุจริตทุกประเภท  

  7.2 ผูบ้ริหาร และพนักงาน ควรมุ่งมัน่ในการพฒันา เสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้างความพึง

พอใจให้กบัลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ตระหนัก และห่วงใยถึงความปลอดภยัของ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท โดย

ถือประโยชนข์อง ปตท.เป็นสาํคญั   

  ปตท. ไดจ้ดัทาํตวัอย่างของการปฏิบติัตนของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน  เป็นบทความ  บทวิทยุ  และ

บทวีดิโอ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานใชวิ้จารณญาณ หรือการใชดุ้ลยพินิจตดัสินใจเร่ืองต่างๆให้

รอบคอบและถูกตอ้ง โดยสามารถตรวจสอบการกระทาํของตนเองไดโ้ดยให้ถามตนเองก่อนว่าส่ิงท่ีจะกระทาํนั้น เป็นส่ิงท่ี

ถูกตอ้งหรือไม่  เป็นท่ียอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมไดห้รือไม่  เป็นการทาํให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของ ปตท. ในฐานะท่ี

เป็นองคก์รแห่งจริยธรรมหรือไม่  รวมทั้งกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวตลอดเวลา  

 8. การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

 ณ  31  ธนัวาคม  2548  คณะกรรมการ  ปตท. มีจาํนวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  13  ท่าน  และเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ  9  ท่านซ่ึงเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ

กรรมการทั้งคณะ   

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1  ท่าน 

                     ดงันั้น  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจึงสามารถมัน่ใจไดว่้ากรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้นได้

อยา่งเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

 9. การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

  ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ กบัฝ่ายบริหาร

โดยมีอาํนาจแยกกนัเพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํออกจากกนั

อยา่งชดัเจน    
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 10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผูบ้ริหาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหวัขอ้ ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้ 9.10      

 11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี  โดยปกติประชุม

เดือนละ 1 คร้ัง ทุกวนัพฤหสับดีสุดทา้ยของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซ่ึง

สาํนกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมในรูปแบบแผน่ CD ให้กรรมการแต่ละ

ท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลา 7 วนั เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม  ทั้งน้ี ตั้งแต่เดือน

เมษายน 2547 เป็นตน้มา การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงช่วยอาํนวยความ

สะดวก รวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล และลดการใชเ้อกสารประกอบวาระการประชุมไดเ้ป็นจาํนวนมาก   

  ในการประชุมทุกคร้ัง  กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอยา่งเปิดเผยและเสรี  มีการจดบนัทึกการประชุมเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ ปตท. เพ่ือให้กรรมการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยการประชุมคณะกรรมการ ปตท.แต่ละคร้ังใชเ้วลา ประมาณ 3-4 ชัว่โมง 

 ในปี 2548 คณะกรรมการ ปตท.มีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 12 คร้ัง  การประชุมนดัพิเศษ  1  คร้ัง  โดย

มีรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  ดงัน้ี 
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การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท  ปี 2548 

(1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2548)  
                                  

กรรมการ ปตท.  (ชุดปัจจุบัน) หน่วย  : 

คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าดํารงตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
ปตท. 

รวม 13 คร้ัง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 12  คร้ัง 

กรรมการ 
กํากับดูแล

กิจการ 
รวม 3 คร้ัง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
กําหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 2 คร้ัง 

1. นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์ 13/13 - - - - - 

2. นายศุภรัตน์  ควฒัน์กุล  8/10 - - 1/1 - 12 เม.ย. 48 

3. นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ 9/13 - - - - - 

4. นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 12/13 - - 2/2 - - 

5. นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 10/10 8/8 - - - 12 เม.ย. 48 

6. พลเอก ชยัศึก  เกตุทตั 13/13 - 3/3 - - - 

7. นายอาํพน  กิตติอาํพน 10/10 - - - - 12 เม.ย. 48 

8. นายโอฬาร  ไชยประวติั 13/13 12/12 - - - - 

9. นายประพนัธ์  นยัโกวิท 13/13 12/12 3/3 - - - 

10. นางพรรณี  สถาวโรดม 5/5 - - - - 28 ก.ค. 48 

11. นายเมตตา  บนัเทิงสุข 11/13 - - - - - 

12. นายพิษณุ  สุนทรารักษ ์ 11/13 - 3/3 - 2/2 - 

13. นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 9/10 8/8 - - - 12 เม.ย. 48 

14. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 13/13 - - - - - 
 
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 

รายช่ือกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

การเข้าดํารงตําแหน่ง 
ระหว่างปี 

กรรมการ 
บริษัท 

รวม 13 คร้ัง 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 12 คร้ัง 

กรรมการ 
กํากับดูแล

กิจการ 
รวม 3 คร้ัง 

กรรมการ 
สรรหา 

รวม 2 คร้ัง 

กรรมการ 
กําหนด

ค่าตอบแทน 
รวม 2 คร้ัง 

15. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ 3/3 - - - 2/2 12 เม.ย. 48 

16. พล.ต.อ.สันต ์ ศรุตานนท ์ 3/3 - - 1/1 - 12 เม.ย. 48 

17. นายชยัวฒัน ์ วงศว์ฒันศานต ์ 0/3 0/3 - - - 12 เม.ย. 48 

18. นายสันทดั  สมชีวิตา 3/3 2/3 - - - 12 เม.ย. 48 

19. นายวิสุทธ์ิ   ศรีสุพรรณ 5/5 - - - 2/2 31 พ.ค. 48 

20. นายพละ  สุขเวช 6/8 - - 2/2 - 22 ก.ย. 48 
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หมายเหตุ  :  ปัจจบุนั   - คณะกรรมการตรวจสอบ  จาํนวน  4  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี   5,   8,   9,   13 
   - คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  6,   9,   12 
   - คณะกรรมการสรรหา  จาํนวน  3 คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  2,  4  และ 7 (แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา เม่ือ 
26 ม.ค. 49) 
   - คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  จาํนวน  3  คน  ไดแ้ก่  ลาํดบัท่ี  3,   10,   12 

 

 12. คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  

  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท.มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตั้ ง

กรรมการผูมี้ความรู้ ความชาํนาญท่ีเหมาะสมช่วยศึกษากลัน่กรองงานในเร่ืองต่าง ๆ จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  โดย

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองแต่ละคณะประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ทั้งน้ี มีองคป์ระกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหวัขอ้ 9.3   9.4  9.5 และ 9.6  

 13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการ ปตท. กําหนดมาตรการในการสอดส่องดูแลฝ่ายบริหาร โดยจะเป็นผูอ้นุมัติแผนงาน 

งบประมาณ และเป้าหมายการปฏิบัติงาน  และมุ่งมั่นให้ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มตา่งๆ ของงาน   

 การควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการ ปตท.จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเส่ียงให้

อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบท่ีวางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานว่า ปตท.ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ี

ครอบคลุมครบทั้งดา้น  ไดแ้ก่  

 1.  ดา้น Management Control  :  โดยตรวจสอบให้หน่วยงานมีการดาํเนินการตามพนัธกิจ  ควบคุมให้ฝ่าย

บริหารมีการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ มีการติดตาม  ประเมินผลการดาํเนินการ 

 2.  ดา้น Operational Control  :  มีการควบคุมทุกดา้น  เช่น  ระบบการจดัซ้ือ  โดยใชร้ะบบ E-Procurement  

ทั้งในรูปแบบการตกลงราคา  การประกวดราคา  การประมูล  โดยพิจารณาจดัซ้ือจากทะเบียนผูค้า้  (Vendor List)  ของบริษทั

เป็นหลกั  เป็นตน้ 

 3.  ดา้น Financial Control  :  ปตท.นาํระบบงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานมาใช้ (Result Based Budgeting)  

และ  ระบบ SAP (Systems Applications and Products)  รวมทั้งสอบทานความเพียงพอควบคุมภายใน เช่น มีสภาพแวดลอ้ม

ของการควบคุมท่ีดี  มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี   มีระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูลท่ีดี  และมีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี เป็นตน้  

 ทั้งน้ี ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทาง

ธุรกิจ ช่วยให้ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้ ช่วย

ปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง

น่าเช่ือถือ ช่วยใหบุ้คลากรปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและช่วยคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น 
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  การตรวจสอบภายใน 

  สาํนกัตรวจสอบภายใน  ทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบบญัชีการเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งตรวจสอบบริษทัย่อย  บริษทัร่วม ไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ระดบัสูง  โดยมีการตรวจสอบตามแผนงานประจาํปี ซ่ึงจะมีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียงขององคก์ร และได้

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. เป็นประจาํทุกไตรมาส 

   การบริหารความเส่ียง 

  ปตท.ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร 

ประเมินความเส่ียงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององคก์ร เพ่ือจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถ

ยอมรับได ้ เช่น ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risks)  ความเส่ียงในการปฏิบติังาน  (Operation Risks)  ความเส่ียงในธุรกิจ  

(Business Risks)  หรือความเส่ียงในเหตุการณ์ (Event Risks)  รวมทั้งให้มีการจดัทาํการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึ้น แนวโน้มซ่ึงมีผลกระทบต่อ ปตท. ทั้งภายในและภายนอก และให้มีการจดัทาํรายงานประเมินผลความเส่ียง (Risk  

Management Report) เสนอคณะกรรมการ ปตท.  โดยมีระบบเตือนภยัล่วงหน้า (Early Warning System)  โดยมีการกาํหนดดชันี

วดัความเส่ียง (Cretical Risk Indicators : CRI)  เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  (D/E Ratio)  ตอ้งมีค่านอ้ยกว่า 1 เท่า  เป็นตน้   

  ปตท.ให้ความสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงอยา่งจริงจงั  โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดป้ระกาศนโยบาย

การบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดจ้ดัทาํคู่มือการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์รขึ้น  

เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการประเมินและบริหารการจดัการความเส่ียง  โดยไดพ้ฒันาระบบขอ้มูลเพ่ือ

บริหารความเส่ียง เรียกว่า “Risk Management Information System : RMIS” 

 14. รายงานของคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีหน่วยงานฝ่ายบญัชีและสํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดินมาประชุมร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ ปตท.ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ 

ปตท. เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษทัย่อย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี   งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  

รับรองและตรวจสอบโดยสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสําคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงิน  และ

ไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้น  และสมํ่าเสมอดว้ย 

 15. ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

  บริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใสและทัว่ถึง รวมทั้งการนาํเสนอ

ผลงานและการแจง้สารสนเทศขององคก์รต่อนกัลงทุน เจา้ของกิจการผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในทางตรงและทางออ้มมา

โดยตลอด   สรุปไดด้งัน้ี 

  ทางตรง : ปตท. มีการนาํเสนอผลงานให้แก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนและพนกังาน เป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอใน

รูปของการจัด  Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call  การเข้าร่วม Conference ซ่ึงจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้ ง

นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน  การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทุนรายย่อยกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์  และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถทาํการนดัหมาย 

(Company visit) เขา้พบผูบ้ริหาร ปตท.เพ่ือสอบถามขอ้มูลความคืบหนา้การดาํเนินกิจการ  ซ่ึง ในปี 2548 สรุปไดด้งัน้ี   
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 -   Roadshow  ต่างประเทศ   10 คร้ัง  

 -   Analyst Meeting 4 คร้ัง  

 -   Company Visit / Conference Call 108 คร้ัง  

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

 -   ร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพยฯ์ สัญจร 2 คร้ัง  

 -   นาํนกัลงทุนรายยอ่ยพบผูบ้ริหารและเย่ียมชมโรงงาน 1 คร้ัง 

  ทางออ้ม : ปตท.มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศท่ี ปตท. 

แจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซท ์ของ ปตท. (www.pttplc.com) 

  : กรณีท่ีนกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้สงสัยและตอ้งการสอบถาม สามารถติดต่อมายงั ปตท.โดยผ่านทางเว็บ

ไซท ์(www.pttplc.com) ของ ปตท. หรือท่ี ir@pttplc.com  

  ทั้ งน้ี  ปตท . ได้จัดตั้ งหน่วยงานฝ่ายตลาดทุนและผู ้ลงทุนสัมพันธ์ (Capital Market & Investor Relations 

Department)ขึ้นเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการกาํกบัดูแลคุณภาพของกระบวนการรายงานทางการเงินตลอดจนขอ้มูลสําคญัท่ีมี

ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์อง ปตท. ไวแ้ลว้ 

  นอกจากนั้ น ปตท. ยงัได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการ

ดาํเนินงาน และโครงการต่างๆ  รวมทั้งให้บริการตอบคาํถามและอาํนวยความสะดวกในการติดต่อแก่ส่ือมวลชนและ

สาธารณชนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2548  สรุปได ้ดงัน้ี 

  - ทาง e-mail 1,278 ราย 

  - ข่าวแจก/ภาพข่าว  256 ช้ิน 

  - การแถลงข่าว  63 ช้ิน 

  - นาํส่ือมวลชนเย่ียมชมการดาํเนินงานใน/ต่างประเทศ 7 คร้ัง/ปี 

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม เพ่ือความย่ังยืน 

เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 50 พรรษาในปี 2548 

ปตท. มีความภาคภูมิใจอยา่งย่ิงท่ีไดร่้วมเทิดพระเกียรติ โดยดาํเนินการพฒันา “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”  

ณ บา้นพกัมาบข่า ก่ิงอาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  ซ่ึง ปตท. ไดเ้คยนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย เม่ือปี 2528  ให้เป็น

แหล่งศึกษาเรียนรู้เร่ืองสมุนไพรไทย และเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัระยอง  สวนแห่งน้ีมีเน้ือท่ี 60ไร่ รวบรวมพนัธ์ไม้

สมุนไพรไวจ้าํนวนทั้งส้ินกว่า 260 ชนิด  จาํแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคออกเป็น 23 กลุ่ม  ซ่ึง ปตท. ไดพ้ฒันาใหเ้ป็นสวน

ท่ีมีทศันียภาพสวยงาม บาํรุงสวนป่าและพรรณไมใ้ห้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสร้างกิจกรรมและส่ิงอาํนวยความสะดวก

เพ่ือดึงดูดผูส้นใจให้มาเท่ียวชมพร้อมเรียนรู้เร่ืองของสมุนไพรไทยมากย่ิงขึ้น 

พร้อมกนัน้ี ปตท. ไดจ้ดัสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารนิทรรศการ ภายในประกอบดว้ยนิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติ แสดงถึงพระจริยวตัรในฐานะ “เจา้ฟ้านกัอนุรักษ”์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และนิทรรศการท่ีให้ขอ้มูล 

ความรู้เก่ียวกบัพืชสมุนไพร ตลอดจนห้องสมุด e- learning “สมุนไพรไร้พรมแดน” เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานในการคน้ควา้แก่

ผูส้นใจ อีกทั้งยงัไดเ้ช่ือมโยงการมีส่วนร่วมกบัชุมชน เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและการทาํงานร่วมกนั ทั้งดา้นการจดักิจกรรม

และการจาํหน่ายสินคา้ชุมชน รวมถึงการพฒันา “ยวุมคัคุเทศก”์ สวนสมุนไพร ร่วมกบัโรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เยาวชนมี

http://www.pttplc.com/
mailto:ir@pttplc.com
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ศกัยภาพ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและทอ้งถ่ิน และรู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยคาดว่าจะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 

2549 

ขณะเดียวกนั ดว้ยความมุ่งมัน่ในนโยบายการดูแล รับผดิชอบตอ่สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ืองมาโดย

ตลอด  ภายใตก้ารดาํเนินงานร่วมกบัประชาชน เครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องคก์รพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

จริงจงั   ปตท.ไดส่้งเสริมแนวทางการพฒันาองคค์วามรู้ร่วมกนั  สร้างชุมชนให้เขม็แขง็  สามารถยืนหยดัไดด้ว้ยตนเองอยา่ง

ย ัง่ยืน อนัจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว   โดยปี 2548 ท่ีผา่นมา ปตท.ไดด้าํเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศ    อาทิ  

การศึกษา  

หวัใจสาํคญัของการพฒันาประเทศ  คือ การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและสติปัญญา  ปตท. 

จึงมุ่งเนน้กิจกรรมในการสร้างพลงัทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ซ่ึงถือเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศ  

-  โครงการ  1 อําเภอ 1โรงเรียนในฝัน ท่ี ปตท.สนบัสนุนให้ดาํเนินการพฒันาตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพ่ือเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน จาํนวน 3 โรงเรียน คอื โรงเรียนเสดจ็วนชยางคกู์ลวิทยา จงัหวดัลาํปาง  โรงเรียน

ชุมชนบา้นบางโหนด จงัหวดันครศรีธรรมราช  และโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  จงัหวดัตราด   สามารถผา่นเกณฑก์ารประเมิน

จากกระทรวงศึกษาธิการและไดรั้บการประกาศเป็น“โรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝัน” สาํหรับเป็นแบบอยา่งแก่โรงเรียนอ่ืนๆ

ในโครงการฯทัว่ประเทศ  

- ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารห้องสมุด ปตท. “พลังไทย เพ่ือไทย”  แห่งท่ี 14 แก่โรงเรียนปากแพรก จ.ระยอง 

และอาคารห้องสมุดแห่งท่ี 16 และ 17 ให้แก่ โรงเรียนวดัหนองโนใต ้ จ.สระบุรี และโรงเรียนบา้นโคกนางามปลาเซียม  

จ. ขอนแก่น ตามลาํดบั และในวาระพิเศษเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในปี 2547  ปตท. ไดจ้ดัทาํห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ มอบให้แก่

โรงเรียน  ปักธงชยัประชานิรมิต อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา  

   -  มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนในพ้ืนท่ีรอบหน่วยงานของ ปตท.และ

แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติทัว่ประเทศ  ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 10 โดยในปีน้ีมอบทุนการศึกษาประมาณ 2 ลา้นกว่าบาท  

-  โครงการรถนิทรรศการเคล่ือนท่ี “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ” ปีท่ี 6 ออกเดินทางใหค้วามรู้เร่ืองก๊าซธรรมชาติ แก่

นกัเรียน และขยายผลมายงัโครงการค่ายสะพานความรู้สู่ท้องถิ่น  ปีท่ี 2  ดว้ยการคดัเลือกเยาวชนจากโรงเรียนท่ีไดช้มรถ

นิทรรศการเคล่ือนท่ี  ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือการใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า  

-  โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน Generation P ปีท่ี 8  พร้อมดาํเนินการประกวด โครงการอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงเรียน  ปีท่ี 5  เป็นการขยายผลแนวคิดให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

-  โครงการ ปตท. (5 ส ) สู่โรงเรียน  ปีท่ี     มีวตัถุประสงคห์ลกัในการนาํเร่ือง 5 ส เขา้ไปส่งเสริมและเผยแพร่ให้

เกิดผลในทางปฏิบติัแก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ  พร้อมจดัการประกวดและสร้างเครือข่ายโรงเรียน 5 ส 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศิลปะและวฒันธรรมเป็นส่ิงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และชีวิตจิตใจของคนในชาติ  ท่ีสามารถบ่งบอกถึงอารยธรรม

ความเป็นมาของชนชาตินั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี    ปตท.ตระหนกัถึงคุณค่าท่ีประมาณมิไดน้ี้ จึงส่งเสริมการพฒันาศิลปกรรมและ

การอนุรักษว์ฒันธรรมของชาติเสมอมา 
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-  จัดประกวดและแสดงผลงาน“ศิลปกรรม ปตท.” คร้ังท่ี 20 ร่วมกบัมหาวิทยาลยัศิลปากร  อีกทั้งยงัร่วมกบั

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นปีท่ี 6 และมหาวิทยาลยัทกัษิณ เป็นปีท่ี 2 ขยายผลสู่ภูมิภาคดว้ยจดัการประกวดศิลปกรรม ปตท.

เยาวชนภาคเหนือและภาคใต ้ พร้อมเปิดแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. โดยในปี 2548 ไดจ้ดัประกวดในหวัขอ้ “แผน่ดินน้ี  

ท่ีฉนัรัก”   

-  ร่วมกบัชาวเชียงใหม่ติดตั้งประติมากรรมช่ือ “ร่ายรํา” ท่ีสวนสาธารณะหนองบวกหาด จงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือเป็น

ส่ือทางวฒันธรรมใหป้ระชาชนชาวเชียงใหม่ และนกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและอารยธรรมของชาวลา้นนา “ร่ายรํา” เป็น

ผลงานท่ีชนะการประกวดประติมากรรม  ซ่ึง ปตท.ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จดัขึ้น  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนาง

เจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  พร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลอง

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ครบรอบ 40 ปี และ ปตท.ครบรอบ 25 ปี เม่ือปี 2547  

-  ร่วมกบัชาวลาํปางจัดสร้างหอกลองปูจา เขลางค์นคร  ณ วดัเจดียซ์าวหลงั จงัหวดัลาํปาง เพ่ือเป็นศูนยร์วมแห่ง

ความร่วมมือร่วมใจในการสืบสานและถ่ายทอดประเพณีสู่ลูกหลาน พร้อมทั้งจดัประกวดการตีกลองปูจา  และจดั “ค่าย

เยาวชนอนุรักษป์ระเพณีกลองปจูา” เป็นคร้ังท่ี 4  เพ่ือให้การอนุรักษเ์กิดผลอยา่งจริงจงั 

กีฬา 

  หน่ึงในกิจกรรมท่ี ปตท.สนบัสนุน เพ่ือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน ทาํให้เกิดการพฒันา

จิตใจ ห่างไกลยาเสพติด  และมีสุขภาพแขง็แรง  เพ่ือเป็นบุคลากรคุณภาพของชาติต่อไป  

 -  สนบัสนุนการจัดสร้างสนามและลานกีฬาในสามจงัหวดัภาคใต ้ จงัหวดัละหน่ึงแห่ง ประกอบดว้ย ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งก่อสร้างหอนาฬิกา และกระจายเสียง เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของพ่ี

นอ้งชายแดนภาคใต ้ 

 - ส่งเสริมกีฬาเทนนิสโดยสนบัสนุนการแข่งขันเทนนิสเยาวชน 7 รายการ คือ พีทีที จูเนียร์ แชมเป้ียนชิพ 4 รายการ  

พีทีที  แชมเป้ียนชิพ 2 รายการและ พีทีที มาสเตอร์คพั 1 รายการ  รวมทั้งสนบัสนุนการจัดแข่งขนัเทนนิสอาชีพระดับโลก ใน

ประเทศไทย  คือ เอทีพี ไทยแลนด ์โอเพ่น 2005 และ  พีทีที ไทยแลนด ์   โอเพ่น 2005   เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์และพฒันา

มาตรฐานวงการกีฬาเทนนิสของไทยในทุก ๆ ดา้น  

 - ส่งเสริมกีฬาว่ิงมาราธอน โดยสนบัสนุนการแข่งขนั “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  คร้ังท่ี 3” ร่วมกบั จงัหวดั

ขอนแก่น และ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัทั้งจากในและตา่งประเทศเพ่ือยกระดบัการจดัการแข่งขนักีฬา

ว่ิงมาราธอนของประเทศไทยให้ไดม้าตรฐานสากล  และพฒันานกักีฬาว่ิงของไทยให้พร้อมเขา้สู่การแข่งขนัระดบัโลก    ทั้งยงั

เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว และสร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนอีกทางหน่ึงดว้ย     

สังคม และชุมชน 

  การส่งเสริมสังคม ชุมชนให้เขม้แขง็ สามารถยืนหยดัไดด้ว้ยตวัเองเป็นเร่ืองสาํคญัท่ี ปตท.ยึดถือโดยมุ่งเนน้การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลกั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนัอนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน    

 -  โครงการ PTT Tune up ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ในปี 2548 ปตท. ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จดัให้บริการตรวจสภาพเคร่ืองยนตฟ์รี ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. 100 แห่งทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ  เป็นเวลา 15 

วนั  ซ่ึงนอกจากช่วยให้ประชาชนไดใ้ชพ้าหนะท่ีมีสมรรถนะเหมาะสม และประหยดันํ้ามนัแลว้ ยงัเป็นการฝึกทกัษะอาชีพ

ให้แก่เยาวชนท่ีศึกษาในสังกดัอาชีวศึกษาอีกดว้ย  
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 -  โครงการขบัขีป่ลอดภัย รักวินยัจรจรกับ ปตท.  ปีท่ี 9 ใน 4 จงัหวดั โดยร่วมกบักรมการขนส่งทางบก จดัอบรม 

นกัขบัขี่ให้มีคุณภาพ คาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  

 -   โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจร ปีท่ี 13 โดยมอบกรวยยางจราจรให้แก่สถานีตาํรวจทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค 

 -   โครงการปันนํ้าใจสู่ชุมชน เปิดคลินิกรักษาพยาบาลฟรีแก่ชุมชนท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และจดัโครงการ

หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี เขา้บริการตรวจรักษาและให้ความรู้เบ้ืองตน้แก่ชุมชน 

 -  สนับสนุนสถาบนัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นปีท่ี 3 ซ่ึงไดข้ยายกวา้งอีกหลายโครงการ  อาทิ การสนบัสนุนการ

จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 12 จงัหวดั   การดาํเนินโครงการมหาวิทยาลยัชีวิตร่วมกบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยเปิดการเรียนการ

สอนหลกัสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือผลิตนกัวิจยัชุมชนและ 

นกัยทุธศาสตร์ชุมชน 

 -  ร่วมมือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทางสังคม  ไดแ้ก่  การเกิดอุทกภัยทางภาคใต้เม่ือปลายปี 2548 ปตท.ไดม้อบถุงยงัชีพ

และเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น เขา้ไปในพ้ืนท่ีรวมมูลค่ากว่า 4 ลา้นบาท    การช่วยบรรเทาปัญหานํ้านมดิบล้นตลาดของ

เกษตรกรโคนม  ดว้ยการสนบัสนุนซ้ือนมสดยเูอชที  จาก องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   

มูลค่าเกือบ 70 ลา้นบาท เพ่ือมอบให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ ณ สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. ทัว่ประเทศ    รวมทั้งการเปิดจําหน่าย

ลองกองและลําไยท่ีสาํนกังานใหญ่ ปตท. เพ่ือบรรเทาปัญหาไม่มีผูเ้ขา้ไปรับซ้ือในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละผลผลิตลน้

ตลาดในภาคเหนือ 

ส่ิงแวดล้อม 

 นบัแต่ ปตท. ไดท้าํพิธีนอ้มเกลา้ฯ ถวายแปลงปลูกป่าหน่ึงลา้นไร่ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แด่

องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เม่ือปี 2545 ปตท.ยงัคงสนบัสนุนการดูรักษาป่า  ร่วมกบัชุมชนรอบพ้ืนท่ีป่าและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นโครงการเสริมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ โครงการราษฎรอาสาสมคัรพิทกัษป่์า โครงการอาสาสมคัรป้องกนั

ไฟป่า  โครงการยวุชน ปตท.รักษาป่า  โครงการหมู่บา้น ปตท.พฒันา  เป็นตน้  นอกจากนั้น ยงัดาํเนินโครงการเพ่ือ

ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก  ไดแ้ก่ 

- การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า โดยฟ้ืนฟูป่าชายเลนตามโครงการวิจยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ีย อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ในพ้ืนท่ี 1,136ไร่  และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใน

พ้ืนท่ี 10,000 ไร่  โดยสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนฟ้ืนฟูป่าตามแนวพระราชดาํริ  

 -  โครงการทองผาภูมิตะวันตก อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี  โดยร่วมกบั โครงการพฒันาองคค์วามรู้และ

ศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สานต่อการทาํงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพจาก

โครงการอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าและสัตวป่์า 30,000 ไร่  และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมารวบรวมพฒันาให้เป็นองคค์วามรู้เร่ือง

ทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี  พร้อมส่งเสริมการจดัทาํแผน

แม่บทชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยืน 

 -  การประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว  คร้ังท่ี 7 ในหวัขอ้  “คน นํ้า ป่า วิถีพ่ึงพาและผกูพนั” มีผลงานไดรั้บรางวลั

ประกวดต่างๆ  เพ่ือสนบัสนุน เป็นกาํลงัใจและเผยแพร่ผลงานการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ของบคุคล 

ชุมชน รวมทั้งเยาวชนให้เป็นท่ีรับรู้ของสังคมและเป็นแบบอยา่งในการทาํส่ิงดีงามเพ่ือสังคมไทย 
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 -  โครงการปลูกหญ้าแฝก  ปตท. ร่วมกบัโครงการหลวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการปลูกหญา้แฝกเพ่ือการ

อนุรักษดิ์นและนํ้า ตามพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั โดย ปตท. ไดทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเงิน 30 ลา้น

บาทต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 2  และร่วมดาํเนินการปลูกหญา้แฝกในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ อาํเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

 

การดําเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

 ปตท. มุ่งมัน่ในแนวทางการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตยัง่ยืน  และตระหนกัดีว่าการท่ีจะคงไวซ่ึ้งการเป็นบริษทั

พลงังานของคนไทยท่ีอยูใ่นระดบัแนวหนา้ของภูมิภาค หรือแมแ้ต่การกา้วไปขา้งหนา้สู่ระดบัโลกนั้น จาํเป็นตอ้งให้

ความสาํคญัเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ 

 ปตท.ไดน้าํแนวทางของ Corporate Social Responsibility เขา้มากาํหนดกลไกในการบริหารจดัการเพ่ือผสาน

ปัจจยัหลกัต่าง ๆ ให้ดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ลูกจา้ง 

ลูกคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุ้น  ชุมชน และสังคม รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก  ซ่ึง สรุปผลการดาํเนินงานหลกั ๆ ท่ี

สาํคญัในปี 2548 ได ้ดงัน้ี 

ความรับผิดชอบต่อพนกังานและลูกจ้าง 

 สุขภาพและอาชีวอนามยัในการทาํงานถือเป็นปัจจยัสาํคญัย่ิงต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนกังาน   ปตท. จึง

มุ่งเนน้ท่ีจะป้องกนัและควบคุมความสูญเสียดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อพนกังานและลูกจา้ง

อยา่งจริงจงั  โดยการนาํระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (มอก./OHSAS 18001) มาใชใ้นพ้ืนท่ีปฏิบติังานต่าง 

ๆ รวมทั้งยงัไดมุ่้งเนน้พฒันาระบบการรายงานและสอบสวนอุบติัเหตุและเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ (Nearmiss)  ซ่ึงจะช่วย

ให้สามารถวิเคราะหข์อ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวดเร็ว อีกทั้งยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสาํคญัในการเรียนรู้การป้องกนัและควบคุม

อุบติัเหตุไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ี ปตท.ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานในพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานของตนเอง  โดยจดัตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน” ขึ้นในพ้ืนท่ี

ปฏิบติังานต่าง ๆ  คณะกรรมการฯ น้ีนบัเป็นกลไกท่ีสาํคญัซ่ึงผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งจะร่วมกนักาํหนดนโยบาย 

เป้าหมาย แผนงาน ตลอดจนมาตรการทางดา้นความปลอดภยั     อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละ

พ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 ท่ีผา่นมา ปตท.มีบทบาทหลกัในการเป็นผูน้าํการจดัหาผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัสนบัสนุนการ

วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัมาโดยตลอด  โดยในปี 2548 ไดมี้การพฒันาและขยาย

ตลาดเช้ือเพลิงทดแทนซ่ึงก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศท่ีนอ้ยลง ไดแ้ก่ NGV แก๊สโซฮอล ์ และนํ้ามนัไบโอดีเซล ให้เพ่ิมมาก

ขึ้น  นอกจากน้ี ยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑต์่างๆ อาทิ การพฒันานํ้ามนัหล่อล่ืนคุณภาพสูง การปรับปรุงถงัก๊าซหุงตม้และ

อุปกรณ์เสริมให้มีความปลอดภยัและประหยดัย่ิงขึ้น  

ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทาน 

 ปตท. มุ่งเสริมสร้างศกัยภาพการจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ให้กบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในสายโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา ตวัแทนจาํหน่าย โดยในปี 2548 ไดมี้การจดัสัมมนา อบรมให้กบั
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ผูแ้ทนจาํหน่ายและลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ  มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นโรงบรรจุก๊าซเอกชน  มี

การติดตามตรวจสอบ  ผูส่้งมอบ (supplier) และ Outsourcing ในกระบวนการทาํงาน รวมถึงประเดน็ดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระบบบริหารคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีการ

สนบัสนุนและช่วยเหลือในการกูภ้ยัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินดว้ย  ในส่วนของสถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงไดมี้การจดัทาํคู่มือการ

ดาํเนินงานดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และตรวจสอบการดาํเนินการอยา่งเคร่งครัดทั้งสถานี

บริการท่ีเป็นของ ปตท. เอง รวมไปถึงสถานีบริการท่ีเป็นของตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงในปีน้ี สถานีบริการนํ้ามนั ปตท. สามารถ

พิชิตรางวลัชนะเลิศ “ป๊ัมทองคาํ” ระดบัประเทศ และรางวลัระดบัอ่ืนมากท่ีสุด 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและผลการดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

 แมว่้าการประกอบธุรกิจของ ปตท.จะก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อการพฒันาประเทศ  แต่ขณะเดียวกนัก็

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีความเส่ียงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตเกิดผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ

ประชาชนและชุมชนท่ีอาศยัอยูร่อบ ๆ พ้ืนท่ีปฏิบติังานได ้  ดว้ยเหตุน้ี ปตท. จึงใหค้วามใส่ใจในการควบคุม ป้องกนัและลด

ความเส่ียงดงักล่าวให้นอ้ยท่ีสุด โดยในส่วนของส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การนาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล ISO 

14001 เขา้มาปฏิบติัในทุกสถานประกอบกิจการ  อีกทั้งยงัสนบัสนุนให้มีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและมลพิษ ซ่ึงไดมี้การนาํมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีการ

อนุรักษพ์ลงังาน  การศึกษาแนวทางการกาํจดัและบาํบดัของเสียอนัตรายจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้  สาํหรับดา้นความ

ปลอดภยั ก็ไดมี้การจดัทาํแผนป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต พร้อมทั้งจดัให้มีการฝึกซอ้มแผนในทุกพ้ืนท่ีทั้ง

ในระดบัองคก์ร และระดบัท่ีดาํเนินการร่วมกนักบัหน่วยงานขา้งเคยีงและหน่วยงานราชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้าน QSHE ประจําปี 2548  

 รางวัลอุตสาหกรรมยอดเย่ียม (The Best Industry Award) ประจําปี 2548 จาก กระทรวงอตุสาหกรรม เม่ือวันท่ี  

19 พฤษภาคม 2548 

  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

 รางวัล EIA Monitoring Awards 2005 จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม สําหรับสถานประกอบการท่ี

ปฏิบัตติามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมกีารจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น เม่ือวันท่ี 21 

ธันวาคม 2548 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 

 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดับประเทศ จาก

กระทรวงแรงงาน เน่ืองในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาต ิประจําปี 2548 ท้ังหมด 23 สถานประกอบการ เม่ือวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2548  

 คลงัปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี   คลงัปิโตรเลียมลาํปาง   คลงัปิโตรเลียมนครสวรรค ์  คลงัปิโตรเลียมขอนแก่น  คลงั

ปิโตรเลียมสงขลา   คลงันํ้ามนัพระโขนง   คลงันํ้ามนัลาํลูกกา   คลงันํ้ามนัสระบุรี   คลงันํ้ามนัศรีราชา   คลงันํ้ามนั

พิษณุโลก   คลงันํ้ามนัเด่นชยั   คลงันํ้ามนัเชียงใหม่   คลงันํ้ามนัอุดรธานี   คลงันํ้ามนัอุบลราชธานี   คลงันํ้ามนัภูเก็ต   

คลงันํ้ามนัปากพนงั   คลงัก๊าซเขาบ่อยา   คลงัก๊าซบา้นโรงโป๊ะ   ศนูยป์ฏิบติัการชลบุรี (OC)   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อ
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เขต 2 (จ.อยธุยา)   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 4 (จ.ขอนแก่น)   ส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 (จ.ราชบุรี)   อาคาร 

ปตท. สาํนกังานใหญ่    

 ใบประกาศเกียรติคุณนักบริหารดีเด่น ประจําปี 2548 (Executive of the Year 2005) สาขาบริหารและพฒันาองค์กร จาก

หนังสือพมิพ์เส้นทางเศรษฐกิจ 

 คุณสุวนนัท ์ชาติอุดมพนัธ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณดงักล่าว เน่ืองจาก

มีความสามารถบริหารจดัการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง ให้ไดรั้บรางวลั Thailand Quality Class (TQC) รวมทั้ง

อุตสาหกรรมยอดเย่ียม และโครงการต่างๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน เช่น โครงการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพป่า

บริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี โครงการสาํรวจขอ้มูลทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณรอบพ้ืนท่ีโครงการท่อส่ง

ก๊าซไทย-พม่า โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตชุมชนแนวท่อส่งก๊าซจาํนวน 30 หมู่บา้น     เป็นตน้ 

 

การรับรองระบบการจัดการ QSHE ในปี 2548 
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 การรับรองระบบ มอก./ OHSAS 18001 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพ่ิมขึ้นอีก 3 พ้ืนท่ีจากปีท่ีผา่นมา ไดแ้ก่  

คลงันํ้ามนัปากพนงั   คลงันํ้ามนัอุบลราชธานี   คลงันํ้ามนัเด่นชยั 
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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 2548  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   และไดท้บทวนปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี  ไดมี้การส่ือความใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน

นาํไปปฏิบติั  ในปี 2547  บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยบริษทัไทยเรตติ้งแอนด ์     อินฟอร์เมชัน่

เซอร์วิส จาํกดั  ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก  และปี  2548  บริษทัฯ ประเมินผลดว้ยตนเอง  โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัปี  

2547  พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้น  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 

2. การประเมินความเส่ียง  บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหก้ารบริหารความ

เส่ียงอยา่งมีระบบตามหลกัการสากล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ในภาพรวมทั้ง

องคก์รครอบคลุมความเส่ียงทางการบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ  การปฏิบติัการ  การบริหารและการจดัการความปลอดภยั  

อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  และความเส่ียงสาํคญัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ   ผูบ้ริหารไดร้ะบุความ

เส่ียงในระดบัองคก์รและครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีสาํคญั และไดจ้ดัทาํแผนในการบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับ

ได ้ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส เพ่ือกาํกบัดูแลในการบริหารจดัการความเส่ียง  และ

ป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  หรือการเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3.   กิจกรรมการควบคุม บริษทัฯ  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม  เพียงพอ และมีประสิทธิผล  โดยกาํหนดให้มี

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุการดาํเนินงานในส่วนท่ีมีความเส่ียงสาํคญั  และกาํหนดกลไกในการควบคุม

เพ่ือป้องกนัและลดขอ้ผิดพลาด  มีการสอบทานผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหารและมีดชันีวดัผลการดาํเนินงานกบัพนกังานทั้ง

องคก์ร 

การควบคุมภายในสาํหรับกิจกรรมท่ีสาํคญั  เช่น  การบริหาร  การเงินการบญัชี  การจดัซ้ือจดัจา้ง  และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  บริษทัฯ มีการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

4.   ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  บริษทัฯ  มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน   การรายงานทาง

การเงินและการดาํเนินงาน   การปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ รวมทั้งขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากภายนอกองคก์ร   
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มีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริหารและผูใ้ชภ้ายในองคก์รในรูปแบบท่ีช่วยให้ผูรั้บขอ้มูลสารสนเทศปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล   

ซ่ึงขอ้มูลสารสนเทศและการติดตอ่ส่ือสารของบริษทัฯ  มีความเหมาะสม 

5.  การติดตามประเมินผล     บริษทัฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคณุภาพการปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง  เช่น  บริษทัฯ ไดน้าํ  Agenda  Based  Management  มาใช ้        โดยให้ทุกกลุ่มธุรกิจรายงานผลการดาํเนินงานทุก

เดือน รวมทั้งวดัผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหาร   ผูค้วบคุม

งานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง    และมีการประเมินผลโดยสาํนกัตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาํปี นอกจากนั้นไดมี้

คาํแนะนาํจากการตรวจสอบงบการเงินโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการดาํเนินงาน

การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ      กรณีพบขอ้ท่ีควรปรับปรุง ไดมี้การกาํหนดวิธีปฏิบติัเพ่ือใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้

ตรวจพบจากการตรวจสอบไดรั้บการแกไ้ข  ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติและขอ้คิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ   ให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติัจาํนวน  37  เร่ือง  ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้าํเนินการแลว้  30  เร่ือง  นอกจากน้ีไดมี้การ

ติดตามอยา่งอิสระโดยท่ีปรึกษาจากภายนอกรวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญ ISO ความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม   การประเมิน

ดา้นเทคนิคท่ีสาํคญัต่อการปฏิบติังานของโรงงานและทรัพยสิ์น 

ในส่วนของการรายงาน  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบและการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ   กระทรวงการคลงั   และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นประจาํทุกไตรมาส   และรายงานสรุปประจาํปี (ตามรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2548 ขา้งทา้ย) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซ่ึงประเมินโดยผู้บริหารและสํานกัตรวจสอบภายใน  ไม่

พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  ระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ มีความเพยีงพอและมีประสิทธิผล 
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11.  รายการระหว่างกัน 

11.1 รายการระหว่างกันกบัผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546  2547 และ 2548 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 

บริษทั ความสัมพนัธ์ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

(ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

(ลา้นบาท) 

กระทรวงการคลงั  ผูถื้อหุ้นใหญ่  เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างประเทศ  6,524.55 3,343.47 3,092.59 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูต่้างประเทศ 

 เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นประเทศ (ธนาคารออมสิน) 

11,192.37 

 

3,000.00 

 15,546.63 

3,000.00 

 -  

 

3,000.00 

   เป็นผูค้ ํ้าประกนัหุ้นกูใ้นประเทศ (พนัธบตัร) 59,730 56,930 49,400.00 

 

11.2 รายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย บริษัทร่วม  กิจการร่วมค้า และบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั 

รายการบญัชีระหว่าง ปตท. ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนักนัในปี 2546 ปี 2547 และปี 2548 ท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจ
และผลิต ปิโตรลียม 
จาํกดั (มหาชน)  

12.09 118.46 406.02 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  
 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 
 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. คา้สากล 
จาํกดั 

- 5,076.39 8,886.37 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 ––––– 

Subic Bay Energy 
Co., Ltd. 

- 1,622. 68 (2.90) -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

––––– 

Subic Bay Fuels Co., 
Inc. 

- - 612.76 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

––––– 

Subic Bay 
Distribution, Inc. 

- - 8.17 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

––––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 1,130.51 1,775.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ปตท. 
(กมัพูชา) จาํกดั 

352.26 507.23 797.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

Houakhong Trading 

Co., Ltd 

- - 255.46 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น ร้อยละ 80 

    (ปตท.ถือหุ้น บจ. ปตท.(กมัพูชา)  

   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

- 3,042.85 110,699.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษณิ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั บางกอก 

โพลีเอททีลีน จาํกดั  

(มหาชน) 

- 1.01 0.87 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 50 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั  ปตท. เคมิ

คอล จาํกดั (มหาชน) 

- - 3,138.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั รีเทล บิซิเนส                

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

- 61.27 237.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ. อิน-

เตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

- 0.09 0.10 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

    จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100   

    (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 

    ร้อยละ 66.32) 

–––– 

PTTEP Siam Limited - 14.95 93.48 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ.ร้อยละ 66.32) 

–––– 

PTT Phillippines, Inc. 4.30 5.43 - –––– ในระหว่างปี 2547 PTT Phillippines ไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั Subic Bay 

Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ สิทธิประโยชน์

พิเศษ ภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่และพนกังานทั้งหมดให้แก่ SBDI และดาํเนินการ

เลิกกิจการ 

Thai Shell - 0.04 - –––– –––– 

บริษทั ไทย 
โอเลฟินส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

7,999.10 - - - ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 
   บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   
   เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

- 1.06 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา 

   ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  

   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 

    (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2548    
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุน้ การบริหาร 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

0.15 0.01 0.85 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า
และนํ้าเยน็ จาํกดั 

- - 36.59 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ จดั

จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั  

- 117.28 296.21 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ ถือหุ้น 

   ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น บจ. จาํหน่าย 

   ก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 58) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ   

 บจ.อมตะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี 

จาํกดั 

N/A - 4.06 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ   

 บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็น 

 กรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า

อิสระ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

N/A N/A 4,951.64 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 

- บจ.ไทยออย เพาเวอร์  ถือหุ้น ร้อยละ 56 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ 

 บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 12 ม.ค. 49) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2548    
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั  ไทยออยล ์

จาํกดั  (มหาชน) 

55,643.93 61,018.37 96,616.83 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ 

ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

22,097.16 30,366.95 76,004.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

9.13 0.85 0.73 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 

บริษทั ปิโตรเอเชีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

275.22 323.57 367.70 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั เวียดนามแอล
พีจี จาํกดั 

76.57 344.25 816.47 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG 
Sdn. Bhd. 

- 781.23 767.77 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทย 
โอเลฟินส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 13,022.10 19,073.49 -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 
 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   
    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

21,961.91 28,908.40 39,467.32 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 
 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ปิโตรเคมี
แห่งชาติ จาํกดั 
(มหาชน) 

8,529.23 10,675.12 9,905.21 -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 57.90 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ และ 
 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบบริษทั   
    เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั ไทยออยล ์
เพาเวอร์ จาํกดั 

- 298.19 1,869.10 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล ์ ถือหุ้น ร้อยละ 55 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

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

 เพาเวอร์ 

บริษทั ท่อส่ง

ปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

1.95 0.31 0.26 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 17.81 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
    ถือหุ้นร้อยละ 23.02  (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
    ปตท.เคมิคอล ร้อยละ 50.03) 

–––– 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.จาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 329.02 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

3.08 21.43 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 
 เบลน็ด้ิง 

บริษทั โรงกลัน่

นํ้ามนัระยอง จาํกดั 

(มหาชน) 

23,369.68 28,299.95 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 
 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 
 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

5,745.67 3,199.83 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ.บางจาก 
 ปิโตรเลียม 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) (ช่ือ

เดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)) 

60.32 26.81 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้
    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 
-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 
    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  
    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

บริษทั ไทยพาราไซ

ลีน จาํกดั 

1.47 1.15 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์
   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
   และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ  
   บจ.ไทยพาราไซลีน) 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2548    

  

 

ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 200 

11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. 

จาํหน่าย ก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

1,217.64 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  
 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  
 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

Subic Bay Energy 

Co., Ltd.. 

46.57 - - -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั ทิพย 

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

0.06 0.04 0.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 
    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ.ทิพย 
 ประกนัภยั 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

- 26,284.67 30,744.69 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

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

 ปิโตรเลียม 

บริษทั บริการ

เช้ือเพลิงการบิน

กรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

3.63 4.17 6.62 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

0.43 0.48 0.71 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  2.76 

-  บมจ.บางจาก ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบิน กรุงเทพ ถือหุ้น   

    ร้อยละ 8.35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ขนส่งนํ้ามนั 

 ทางท่อ 
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11.2.1 รายการขายสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ขายสินคา้และให้บริการแก่บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพันธ์ (สําหรับปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยพาราไซ

ลีน จาํกดั  

- 0.28 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 

   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์

   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
   และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ  
   บจ.ไทยพาราไซลีน) 
 

บริษทั ไทยลูบ้เบส 
จาํกดั (มหาชน) 

- 0.71 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้   
   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 
 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) (ช่ือ

เดิม บริษทั ปุ๋ ย

แห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)) 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้

    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 

-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 

    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

 

–––– 

รวม 147,411.55 215,607.17 407,856.82   
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11.2.2 รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย     -  

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

32,303.79 36,075.95 45,178.35 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - - 3,460.57 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 73.84 115.94 160.86 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 
–––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั 

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- 2,708.82 115,371.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 409.90 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. บริษทั ปตท. เคมิคอล 

   จาํกดั (มหาชน) มิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
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- รายการซ้ือสินค้าและบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินค้าและ/หรือบริการจาก บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกัน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- 238.28 310.12 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100 (ปตท.  
   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.32) 

–––– 

PTTEP Siam Limited - 6,672.05 10,953.65 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100 (ปตท.  
   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 66.32) 

–––– 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 319.80 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้

เบส    
   (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

Thai Shell - 560.34 -   

บริษัทร่วม      

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

66,799.60 76,117.03 124,725.32 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 
 ของ บมจ.ไทยออยล ์
- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 
 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   
   บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

30,078.02 36,319.81 48,039.24 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) เป็น 
 กรรมการของ สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
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- รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั 
ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

26,359.00 31,861.60 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 
  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 
 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 
 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั 72.66 91.33 108.49 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จาํกดั 

425.91 457.44 493.15 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 123.49 4,139.67 -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 
 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   
    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

30,416.74 48,206.53 57,530.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 
 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 
จาํกดั (มหาชน) 

- - 10.71 -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 57.90 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

    และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบ 

    บริษทั  เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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- รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

กลัป์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

- - 453.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

   ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

8,324.57 917.91 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

   ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

209.20 571.76 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษณิ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้   

   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

FST Aviation Services  

limited 

- 11.36 - -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 

    ถือหุ้น ร้อยละ  25 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 13,568.60 10,753.85 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 
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- รายการซ้ือสินคา้และบริการ เป็นรายการท่ี ปตท. ซ้ือสินคา้และ/หรือบริการจาก บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนั 

ทางท่อ จาํกดั  

71.85 85.90 62.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  2.76 

-  บมจ.บางจาก ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบิน 

    กรุงเทพ ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

   ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ขนส่งนํ้ามนั 

 ทางท่อ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 292.25 1,892.17 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 
 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้

เบส  

   (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

 

รวม 195,135.18 255,316.19 424,052.98 
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- รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

Subic Bay Energy Co., 

Ltd. 

- 16.86 117.97 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี 

จาํกดั 

- - 0.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) เป็นกรรมการของ  

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

N/A N/A 1,528.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั บางกอกโพลีเอทที

ลีน จาํกดั (มหาชน) 

- 1.20 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ. บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) มิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 50 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 2.32 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้   

   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 
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- รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

กิจการร่วมค้า 
     

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- 47.92 1.34 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 

- 2.12 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- 9.94 1.62 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

15.56 15.71 170.80 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
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- รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

4.66 4.66 0.83 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.35 15.03 - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
   ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.

ไทยลูบ้   
   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

69.97 69.61 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ ปตท. 

    ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

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

 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั อะโรเมติกส์  

(ประเทศไทย) จาํกดั  

(มหาชน) 

122.01 117.65 225.98 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- 6.40 7.68 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 
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- รายการดอกเบ้ียรับจากบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ราชบุรี เพาเวอร์ 

จาํกดั 

- 0.44 3.33 -   ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  15 

-   ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ราชบุรี เพาเวอร์ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- 0.72 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.

ไทยลูบ้   

   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

รวม 212.55 310.58 2,058.14   
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11.2.4 รายการลูกหน้ี เงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะส้ัน แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิต ปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

1.60 2.18 83.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล 

จาํกดั 

- - 73.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Subic Bay Energy  Co., 

Ltd. 

- 3,915.03 3,965.69 -  ปตท.  ถือหุ้น ร้อยละ  100 
 

–––– 

Subic Bay Fuel Co.,Inc. - - 602.23 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100 (ปตท.ถือหุ้น Subic 
    Bay Energy Co., Ltd.  ร้อยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, 

Inc.  

- 1.99 6.62 -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 213.08 174.70 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิต) เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) 

จาํกดั 

186.00 252.56 276.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

- 2,662.08 10,163.35 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั บางกอกโพลีเอทที

ลีน จาํกดั (มหาชน) 

- 0.13 0.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ. บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) มิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 50 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 4,620.76 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. บริษทั ปตท. เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) มิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

- - (0.33) -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ ของ ปตท.ถือ 

    หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- - 0.03 - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

   ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

   ถือหุ้น ร้อยละ 100  (ปตท.  

   ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. 

   ร้อยละ 66.32) 

–––– 

PTTEP Siam Limited - 7.85 35.53 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและ 
    ผลิตปิโตรเลียม จาํกดั  
   (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ. 
   ปตท.สผ.ร้อยละ 66.32) 

–––– 

Houakhong Trading Co., 
Ltd 

- 42.69 75.26 -  บจ. ปตท. (กมัพูชา)  ถือหุ้น 
   ร้อยละ 80   (ปตท.ถือหุ้น  
   บจ. ปตท.(กมัพูชา) ร้อยละ 100) 

–––– 

PTT Phillippines, Inc. 1.37 - - –––– ในระหว่างปี 2547 PTT Phillippines ไดค้วบรวมกิจการเขา้กบั Subic Bay 
Distribution, Inc. (SBDI) โดยโอนสินทรัพย ์หน้ีสิน สิทธิ สิทธิประโยชน์พิเศษ 
ภาระผกูพนัท่ีมีอยู ่และพนกังานทั้งหมดให้แก่ SBDI และดาํเนินการเลิกกิจการ 

กิจการร่วมคา้      

บริษทั ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

0.01 - 0.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 
    ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  
 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้า
เยน็ จาํกดั 

- 1.88 0.84 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 
    หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 
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 11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทร่วม      

บริษทั อมตะ จดัจาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 18.03 32.81 - บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

  ถือหุ้น ร้อยละ 50  (ปตท.ถือหุ้น  

  บจ. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ  

  ร้อยละ 58) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ   

 บจ. อมตะจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

- - 1,108.15 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  20 

- บจ.ไทยออยเพาเวอร์  ถือหุ้น  

   ร้อยละ 56 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ 

 บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 12 ม.ค. 49) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

1,755.35 2,206.73 5,823.26 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,290.62 2,572.63 6,957.75 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

0.06 0.17 0.14 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ปิโตรเอเซีย  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

270.46 269.48 259.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั เวียดนามแอลพีจี 

จาํกดั 

7.50 19.49 87.27 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

Keloil- PTT LPG Sdn. 

Bhd. 

197.32 202.33 255.99 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

993.63 

 

1,511.12 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 

 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   

    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

3,719.62 2,090.69 3,426.22 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสมัพนัธ์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

804.47 1,080.18 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 57.90 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

    และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบ 

    บริษทั  เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้   (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

จาํกดั 

- 159.07 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  26 
-  บมจ.ไทยออยล ์ ถือหุ้น 
   ร้อยละ 55 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 
    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 
   หุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บจ.ไทยออยล ์เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) และ  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 21 ก.พ. 49) เป็นกรรมการของ  

   บจ.ไทยออยลเ์พาเวอร์ 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตร

เคมีกลัไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 21.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  31.50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 

   หุ้นส่วนท่ีเหลือ 

––––– 

บริษทั วีนิไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 182.07 -  บริษทั ปตท. เคมิคอล  
   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
   ร้อยละ 23.02  (ปตท. ถือ 
   หุ้น บมจ. ปตท.เคมิคอล  
   ร้อยละ 50.03) 

––––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จาํกดั 

182.83 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

444.93 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 

   หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั 

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

726.53 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.64 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้   
   เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

Subic Bay Energy Co., 

Ltd.  

2,379.44 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100  

Subic Bay Fuel Co.,Inc. 278.65 - - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น Subic  
   Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน)  (ช่ือเดิม บริษทั 

ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) ) 

3.89 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้

    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 

-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 

    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

0.13 - - -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น 

    บมจ.ไทยออยล ์ ร้อยละ 49.54)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
   และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ  
   บจ.ไทยพาราไซลีน) 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

0.01 0.01 0.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ประกนัภยั  

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

0.61 1.27 1.46 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

–––– 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

-  1,770.93 2,241.75 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

   ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

 

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

 ปิโตรเลียม 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทาง

ท่อ จาํกดั  

0.08 0.09 0.08 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  2.76 

-  บมจ.บางจาก ถือหุ้น  ร้อยละ 8.35 

-  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบิน 

    กรุงเทพ ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ขนส่งนํ้ามนั 

 ทางท่อ 
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11.2.4.1 รายการลูกหน้ีการคา้  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 
(มหาชน) 

- 0.38 0.73 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
   ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
   บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ  
   บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั 

- 65.97 0.14 -  บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

    ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น 

    บมจ.ไทยออยล ์

    ร้อยละ 49.54)  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
    และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ 
    บจ.ไทยพาราไซลีน) 
 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 

จาํกดั (มหาชน) 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม  บริษทั 

ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)) 

- N/A - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.  

   ไดข้ายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี  

    2547 รายการขายสินคา้และ 

    ให้บริการในช่วงท่ี บริษทั  

    ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)ยงัเป็น 

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

รวมลูกหน้ีการคา้ 14,245.75 19,068.04 40,476.31   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (264.64) (283.74) (276.42)   

รวมลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 13,981.12 18,784.30 40,199.89   
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน)  

0.09 0.11 23.75 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - - 0.11 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

- 1.63 4.11 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

จาํกดั (มหาชน) 

1.06 296.15 436.56 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั เอน็เนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ 

จาํกดั 

- - 2.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  บมจ. ปตท. สผ. ถือหุ้น  ร้อยละ 50 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ.เอน็เนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายทรงวุฒิ  ชินวตัร   นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็น 

 กรรมการของ บจ.เอน็เนอร์ย่ี คอมเพลก็ซ ์

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

2.98 6.96 9.25 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

PTTEP Siam Limited - 0.08 0.99 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
   66.32) 

–––– 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) จาํกดั 14.05 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

Subic Bay Fuel Co., Inc. 0.47 0.41 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
   ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
   Subic Bay Energy Co., Ltd. ร้อยละ 100) 

–––– 

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั - 0.01 1.19 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษทั ปตท. คา้สากล จาํกดั (0.45) 0.14 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั 

- 0.27 10.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น 

    ร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

Subic Bay Energy Co., Ltd. - - 66.94 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั บางกอกโพลีเอททีลีน 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 0.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น 

   ร้อยละ 50 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์  มาร์

เก็ตต้ิง จาํกดั 

- - 1.68 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 25 

-  บจ.บางกอก โพลีเอททีลีน  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 25 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที  

 โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 8.73 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

 

บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั - - 2.54 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

-  บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

-  บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) ถือหุ้น 

    ร้อยละ 20 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ   

  บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็น 

  กรรมการของ บจ.พีทีที ยทิูลิต้ี 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน  (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การบริหาร 

บริษทั พีทีที ฟีนอล จาํกดั - - 8.92 - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

- บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

   ถือหุ้น ร้อยละ 20 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  

 เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

PTTEP Services Limited - - 0.01 - บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

   จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 

   (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ 

   66.32) 

–––– 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย

(ประเทศไทย) จาํกดั 

401.65 593.42 126.18 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

   บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

   บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษทั ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

จาํกดั 

2.63 1.17 3.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการของ 

   บจ.ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเยน็ 

 

บริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย

(มาเลเซีย) จาํกดั 

- 2.12 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั อลัลายแอนซ ์รี

ไฟน์น่ิง จาํกดั 

- - 1.22 -  บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง  

   จาํกดั (มหาชน) (RRC) ถือหุ้น 

   ร้อยละ 50 และบริษทั สตาร์ 

   ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั  

   (SPRC) ถือหุ้นร้อยละ 50   

   (ปตท. ถือหุ้น RRC ร้อยละ 100  

   และถือหุ้น SPRC ร้อยละ 36) 

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

   ของ บจ. อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

   เป็นกรรมการของ บจ.อลัลายแอนซ์ รีไฟน์น่ิง 

บริษัทร่วม      

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

0.57 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั  ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

(1.84) 2.32 2.72 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

26.02 313.26 434.75 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

6.14 8.21 8.36 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

459.59 531.60 2.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

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

 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

- 2.04 2.04 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปตท.มาร์ท 

จาํกดั 

69.87 133.35 133.33 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

- รอจาํหน่ายออก 

–––– 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

0.50 0.96 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 

 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   

    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน) 

1.05 2.09 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 57.90 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

    และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบ 

    บริษทั  เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

239.32 357.89 586.92 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั พีทีที ฟีนอล 

จาํกดั 

N/A 0.37 - - ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  40 

- บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ 40 

- บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  

   ถือหุ้น ร้อยละ 20 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์  นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์)  

 เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที ฟีนอล 

บริษทั เวียดนามแอลพี

จี จาํกดั 

- 19.21 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  45 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี 

จาํกดั (มหาชน) (ช่ือเดิม 

บริษทั ปุ๋ ยแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน)) 

41.22 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้

    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 

-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงท่ี 

    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

FST Aviation 
Services Limited 

- - 0.11 -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 

   ถือหุ้น ร้อยละ  25 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 
 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

 บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

- 0.61 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ประกนัภยั  

บริษทั บริการเช้ือเพลิง

การบินกรุงเทพ จาํกดั

(มหาชน) 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

–––– 

บริษทั บางจาก

ปิโตรเลียม จาํกดั 

(มหาชน) 

9.75 8.17 12.23 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ปิโตรเลียม 

บริษทั พีทีที โพลีเมอร์ 

มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  บมจ. ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น  ร้อยละ 25 

-  บจ.บางกอก โพลีเอททีลีน  ถือหุ้น 

    ร้อยละ 25 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บจ.พีทีที โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์  นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์   นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บจ.พีทีที  

 โพลีเมอร์  มาร์เก็ตต้ิง 

 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

0.76 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
  ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
  บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการ 
    ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
  ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 
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11.2.4.2 รายการลูกหน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ไทยพาราไซ

ลีน จาํกดั 

0.22 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
  ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
  บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 
   และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ  
   บจ.ไทยพาราไซลีน) 
 

รวมลูกหน้ีอื่น 1,275.65 2,282.54 1,891.12   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย

จะสูญ 

(576.97) (670.14) (142.02)   

รวมลูกหน้ีอื่น - 

สุทธิ 

698.68 1,612.40 1,749.10   
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11.2.4.3 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ระยะส้ัน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 0.43 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

10.00 10.00 3.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

2.80 0.43 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 39.62 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 

 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   

    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

 กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ทิพย

ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

373.23 240.27 270.12 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ประกนัภยั  

รวม 386.03 250.70 273.55   
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11.2.4.4 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

N/A N/A 12,000.25 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- 1,199.80 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

 ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทร่วม      

บริษทั สตาร์ปิโตรเลียมรี

ไฟน์น่ิง จาํกดั 

- - 3,487.14 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 

จาํกดั 

90.00 60.10 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 
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11.2.4.4 รายการเงินให้กูยื้ม (ครบกาํหนดใน 1 ปี) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ไทยลูบ้เบส  จาํกดั 

(มหาชน) 

556.08 - - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
   ถือหุ้น  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
   บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการ  
   ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
   ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

รวม 646.08 1,259.90 15,487.39   
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11.2.5  รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ และเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.5.1 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.เคมิคอล 
จาํกดั (มหาชน) 

- - 1.51 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 
 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 
- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 
 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 
 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
จาํกดั 

248.19 282.72 304.86 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 
 เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

765.00 765.00 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 
     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

- 1.94 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 

 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   

    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

 

–––– 
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11.2.5.1 รายการเงินจ่ายล่วงหนา้ 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

รวม 1,013.19 1,049.66 306.37   

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,013.19) (1,047.72) (304.86)   

รวม – สุทธิ - 1.94 1.51   
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11.2.5.2 รายการเงินให้กูยื้มระยะยาว 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั - - 25.00 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.พีทีที แอลเอน็จี 

บริษัทร่วม      

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

1,556.16 1,579.87 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  

  ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

5,807.69 5,807.69 5,807.69 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ขอ  

     ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง จาํกดั 90.10 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกดั - 39.53 185.18 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  15 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บจ.ราชบุรี  

 เพาเวอร์ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ บจ.ราชบุรี  

 เพาเวอร์ 

รวม 7,453.95 7,427.09 6,017.87   
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11.2.6 รายการเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ 

ผลิต ปิโตรลียม จาํกดั  

(มหาชน)  

3,330.04 3,601.84 3,655.45 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือ 

    หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท.คา้สากล จาํกดั - - 281.79 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. (กมัพูชา) 

จาํกดั 
8.43 13.65 

40.31 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

1,431.47 2,155.58 7,646.08 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้  

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 438.59 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

- 18.96 28.96 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
   66.32) 

–––– 

PTTEP Siam Limited - 595.20 829.69 -  บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม  
   จาํกดั (มหาชน)  ถือหุ้น ร้อยละ100  
   (ปตท. ถือหุ้น บมจ.ปตท.สผ. ร้อยละ  
   66.32) 

–––– 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

3,330.21 3,859.12 7,320.13 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่)  

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

2,086.51 2,020.86 4,250.80 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้เบลน็ด้ิง 
จาํกดั 

- 0.10 12.17 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 
 เบลน็ด้ิง 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม
ไทย จาํกดั 

28.56 27.51 31.39 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  
 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บจ.ท่อส่ง 
 ปิโตรเลียมไทย 

บริษทั อะโรเมติกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) 

2,735.67 5,176.70 5,710.05 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 
 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 
- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

- 132.13 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 
- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 
 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   
    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีกลัไทย  จาํกดั 
(มหาชน) 

- - 116.70 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  31.50 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ  ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) 

319.41 401.52 671.95 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.60 
-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร) เป็นกรรมการของ บมจ.บางจาก 
 ปิโตรเลียม 
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11.2.6.1 รายการเจา้หน้ีการคา้ (ตอ่) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางทอ่ 
จาํกดั  

8.68 5.22 3.20 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  2.76 

-  บมจ.บางจาก ถือหุ้น  ร้อยละ 8.35 

-  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ  

   ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ขนส่งนํ้ามนั 
 ทางท่อ 

บริษทั ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

(มหาชน) 

- - 124.94 - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น 
  ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ไทยออยล ์   
  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายพิชยั  ชุณหวชิร  
   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยลูบ้เบส 
-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์)  เป็นประธานกรรมการ 
   ของ บมจ.ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49) 
-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์) เป็นกรรมการของ บมจ. 
   ไทยลูบ้เบส (เร่ิม ณ วนัท่ี 7 ก.พ. 49) 

บริษทั ไทยพาราไซลีน 

จาํกดั  

- 60.09 - - บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)  
  ถือหุ้น ร้อยละ 100 (ปตท.ถือหุ้น  
  บมจ.ไทยออยล ์  ร้อยละ 49.54) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  
   และ (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 20 ม.ค. 49) เป็นกรรมการ บจ. 
   ไทยพาราไซลีน) 

Orange - - 347.96   

B8/32 Partners - - 211.98   

รวม 13,278.99 18,068.48 31,722.14   
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและ

ผลิตปิโตรลียม จาํกดั 

(มหาชน)  

140.67 1.78 4.65 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

Subic Bay Energy Co.,Ltd. - 0.39 0.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 –––– 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

83.80 68.32 1.09 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษทั บางกอกโพลีเอทที

ลีน จาํกดั (มหาชน) 

- - 0.03 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ. ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น  

   ร้อยละ 50 

 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์    

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ บมจ.บางกอกโพลีเอททีลีน 

บริษทั พีทีที โพลีเอทิลีน 

จาํกดั 

- - 0.61 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

- บมจ.ปตท. เคมิคอล ถือหุ้น 

    ร้อยละ 50 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ นายปรัชญา   

 ภิญญาวธัน์) เป็นกรรมการของ บจ. พีทีที โพลีเอทิลีน 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ปตท.เคมิคอล 

จาํกดั (มหาชน) 

- - 5.12 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50.03 

- ณ 7 ธ.ค. 2548  บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

 และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ควบรวม 

 บริษทัเป็น บมจ. ปตท.เคมิคอล 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ เป็นประธาน 

 กรรมการของ  บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- กรรมการของ ปตท. (นายโอฬาร  ไชยประวติั   นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์ 

 นายอดิเทพ  พิศาลบุตร์) เป็นกรรมการของ   บมจ.ปตท.เคมิคอล 

บริษทั รีเทล บิซิเนส 

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

16.65 20.07 17.61 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

N/A 0.98 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

Subic Bay Fuels Co.,Inc. - 0.39 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 

Subic Bay Distribution, 

Inc. 

- 0.39 - -  Subic Bay Energy Co., Ltd. 
    ถือหุ้น ร้อยละ  100  (ปตท.ถือหุ้น  
    Subic Bay Energy Co., Ltd.  
   ร้อยละ 100) 

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

กิจการร่วมค้า      

บริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

- - 0.52 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  50 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

-  กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นกรรมการของ  

 บจ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

บริษัทร่วม      

บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  

(มหาชน) 

0.12 0.12 15.24 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.54 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ  ปตท.ถือ 

    หุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

 ของ บมจ.ไทยออยล ์

- กรรมการของ ปตท. (นายสมชาย  วงศส์วสัด์ิ   นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช 

 นายโอฬาร  ไชยประวติั  นายประพนัธ์  นยัโกวิท  นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.ไทยออยล ์

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

   (นายวิโรจน์  มาวิจกัขณ์ – เร่ิม ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 49 )  เป็นกรรมการของ   

   บมจ.ไทยออยล ์

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม  

รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

61.03 1.90 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  36 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

บริษทั ไทยลูบ้ 

เบลน็ด้ิง จาํกดั 

0.19 11.12 5.07 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  48.95 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ไทยลูบ้ 

 เบลน็ด้ิง 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม

ไทย จาํกดั 

- 1.53 3.15 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  34.04 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

- กรรมการของ ปตท. (นายประสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นประธานกรรมการของ  

 บจ.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

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

 ปิโตรเลียมไทย 

 

บริษทั ปิโตรเอเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

8.52 8.52 - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

–––– 

FST Aviation Services 

Limited 

- 0.42 2.24 -  Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) 

   ถือหุ้น ร้อยละ  25 

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

    ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

–––– 

บริษทั ไทยโอเลฟินส์ 

จาํกดั (มหาชน) 

- - - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 39.62 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ.ไทยโอเลฟินส์ และ 

 บมจ.ปิโตรเคมีแห่งชาติ ไดค้วบบริษทั   

    เป็นบมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 

บริษทั อะโรเมติกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

5.69 (7.95) 76.01 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49.99 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ 

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ 

 บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร  นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์)  

 เป็นกรรมการของ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 

 

บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ 

จาํกดั (มหาชน) 

- 3.04 - -  ณ 6 ธ.ค. 48  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 57.90 

- ณ 7 ธ.ค. 48 บมจ. ปิโตรเคมีแห่งชาติ  

    และ บมจ.ไทยโอเลฟินส์ ไดค้วบ 

    บริษทั  เป็น บมจ. ปตท. เคมิคอล  

–––– 
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั รีเทล บิซิเนส อลัไล

แอนซ์ จาํกดั 

- - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  49 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

 ของ ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.รีเทล 

 บิซิเนสอลัไลแอนซ ์

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนั

ระยอง จาํกดั (มหาชน) 

284.92 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  100 - ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธานกรรมการ 

  ของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- กรรมการของ ปตท. (นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์  พลเอกชยัศึก  เกตุทตั 

 นายอาํพน  กิตติอาํพน   นางพรรณี  สถาวโรดม   นายสุชาติ  ธาดาธาํรงเวช 

 นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ   นายปรัชญา  ภิญญาวธัน์) 

 เป็นกรรมการของ บมจ.โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง 

บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) (ช่ือเดิม บริษทั  

ปุ๋ ยแห่งชาติ จาํกดั 

(มหาชน)) 

1.05 - - -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 20.44 แต่ ปตท.ได ้

    ขายหุ้นทั้งหมดไปในระหว่างปี 2547 

-  รายการขายสินคา้และให้บริการในช่วงที 

    บริษทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

    ยงัเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั ปตท. 

–––– 

บริษทั อีสเทิร์น ฟลูอิด 

ทรานสปอร์ต จาํกดั 

- - 1.45 -  บมจ.ปตท.เคมิคอล ถือหุ้น ร้อยละ  

    22.65  (ปตท.ถือหุ้น บมจ.ปตท.เคมิ 

    คอล ร้อยละ 50.03)  

–––– 

บริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

14.60 3.09 1.51 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  13.33 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ  

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ  

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

 ประกนัภยั  
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11.2.6.2 รายการเจา้หน้ีอ่ืน (ต่อ) 

 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ ์(สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการ

บินกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) 

5.06 30.09 23.41 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  7.06 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

–––– 

บริษทั ขนส่งนํ้ามนัทางทอ่ 

จาํกดั 

- 0.02 0.02 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  2.76 

-  บมจ.บางจาก ถือหุ้น  ร้อยละ 8.35 

-  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบิน 

    กรุงเทพ ถือหุ้น ร้อยละ 8.35 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ   

    ปตท.ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 

 

-  ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายชยัวฒัน์  ชูฤทธ์ิ) เป็นกรรมการของ บจ.ขนส่งนํ้ามนั 

 ทางท่อ 

รวม 622.30 144.22 158.14 
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11.2.6.3 รายการเจา้หน้ีอ่ืนระยะยาว 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ปี 2546 

(ลา้นบาท) 
ปี 2547 

(ลา้นบาท) 
ปี 2548 

(ลา้นบาท) 

ความสัมพนัธ์ (สาํหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม  2548) 

การถือหุ้น การถือหุ้น 

บริษัทย่อย      

บริษทั ปตท.สาํรวจและผลิต 

ปิโตรลียม จาํกดั (มหาชน) 

- - 347.21 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ 66.32 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

    ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

    ส่วนท่ีเหลือ  

- ประธานกรรมการของ ปตท. (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช์) เป็นประธาน 

 กรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- กรรมการของ ปตท. (นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์) เป็นกรรมการของ  

 บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายพิชยั  ชุณหวชิร   นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ 

 เป็นกรรมการของ บมจ. ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม 

 

บริษทั ปตท. จาํหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

15.53 14.57 13.60 -  ปตท.ถือหุ้น ร้อยละ  58 

-  ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความ 

 ขดัแยง้ของ ปตท.ถือหุ้น 

 ส่วนท่ีเหลือ  

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย)์ เป็นประธานกรรมการ  

 ของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

- ผูบ้ริหารของ ปตท. (นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ  นายทรงวุฒิ  ชินวตัร)  

 เป็นกรรมการของ บจ.ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 

รวม 15.53 14.57 360.81   
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11.3 รายการระหว่างกนัดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี ้

(1) รายการระหว่าง ปตท. กบัรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยรัฐบาล 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. มีสถานะเป็นบริษทันํ้ามนัแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลไดมี้นโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2545 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีจะซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงจาํนวนตั้งแต่ 

10,000 ลิตรขึ้นไป ตอ้งซ้ือจาก ปตท. หรือบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) เท่านั้น ดงันั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิงให้รัฐวิสาหกิจไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดคา้งชาํระค่าซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบ้ียจากยอดคา้งชาํระดงักล่าว 

(2) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

 ลกัษณะของรายการ 

ปตท. ทาํสัญญาซ้ือขาย นํ้ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงตม้) และคอนเดนเสท กบั ปตท.สผ. โดยทาํสัญญาระยะยาว ทั้งน้ีการซ้ือขายปิโตรเลียมของ ปตท. กบั ปตท. 

สผ. จะเกิดขึ้นทนัทีท่ี ปตท. สผ. ทาํการผลิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายท่ีทาํไวโ้ดยครอบคลุมถึงปริมาณการส่งมอบปิโตรเลียมตั้งแต่เร่ิมจนถึงหมดอายโุครงการ สาํหรับปี 2548 ปตท.สผ. 

ขายปิโตรเลียมท่ีผลิตไดร้้อยละ 87.20 ให้กบั ปตท. โดยราคาท่ีซ้ือขาย เป็นราคาเดียวกนักบัท่ีผูร่้วมโครงการรายอ่ืนขายให้กบั ปตท. 

(3) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือกลุ่มการกลัน่ 

 ลกัษณะของรายการ 

 ปตท. ทาํสัญญาจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากบริษทัโรงกลัน่นํ้ามนัในเครือ โดย ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปตามสัดส่วนการถือ

หุ้นท่ี ปตท. ถือหุน้อยูใ่นโรงกลัน่นํ้ามนันั้นๆ โดยลกัษณะของสัญญาสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลัน่นํ้ามนัไดด้งัน้ี 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั ไทยออยล ์จาํกดั  (มหาชน) 

 ปตท. จะจดัหานํ้ามนัดิบและรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปจากโรงกลัน่ไทยออยลใ์นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของกาํลงัการกลัน่ โดยคู่สัญญาสามารถท่ีจะขอยกเลิกสัญญาไดต้ั้งแต่

ครบรอบปีท่ี 13 เป็นตน้ไป นบัจากวนัท่ีปรับโครงสร้างหน้ีสาํเร็จ โดยส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 12 เดือน หรือคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลิกสัญญาไดใ้นกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ผิดสัญญา ทั้งน้ี ปตท. สามารถรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปส่วนท่ีเกินร้อยละ 49.99 ไดใ้นราคาตลาด 
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 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร  โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตปี่ 2528 

 ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่ไทยออยลต์ามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบจสัมิน ระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2549 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

ผูถื้อหุ้นของโรงกลัน่ระยองจะรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดต้ามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซ้ือ

ผลิตภณัฑมี์ระยะเวลา 12 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมผลิตอยา่งเป็นทางการ หลงัจาก 12 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด เวน้แตจ่ะมีการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จาํกดั 

 ผูถื้อหุ้นของโรงกลัน่สตาร์จะจดัหานํ้ามนัดิบทั้งหมด และรับซ้ือผลิตภณัฑน์ํ้ามนัสาํเร็จรูปท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ ในปริมาณขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของกาํลงัการกลัน่ท่ี 126,000 บาร์เรล

ต่อวนั หรือคิดเป็น 88,200 บาร์เรลต่อวนั ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิตดงักล่าวโรงกลัน่สตาร์จะให้สิทธิ ปตท. และบริษทั นํ้ามนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จาํกดั ในฐานะ  ผูถื้อหุ้น

ในการพิจารณารับซ้ือส่วนเกินตามราคาตลาดภายในประเทศ ก่อนท่ีจะนาํไปเสนอขายแก่บุคคลท่ีสาม 

 ลกัษณะของสัญญากบับริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบเพชร  โดยทาํสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบระยะยาวตลอดอายกุารผลิต มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ปี 2528 

ปตท. จดัหานํ้ามนัดิบให้โรงกลัน่บางจากตามสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัดิบปัตตานี ระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2548 และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ปตท. มีสัญญาซ้ือขายนํ้ามนัสาํเร็จรูปกบัโรงกลัน่บางจากเป็นระยะเวลา 10 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2548 และส้ินสุดวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยปตท. จะรับนํ้ามนั

สาํเร็จรูปจากโรงกลัน่บางจากไม่นอ้ยกว่า 130 ลา้นลิตรต่อเดือน 

(4) รายการระหว่าง ปตท. กบับริษทัในเครือในกลุ่มปิโตรเคมี 

 ลกัษณะรายการและสัญญากบั บริษทั  ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ปตท. เคมิคอล ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเกิดขึ้นจากการควบบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระหว่าง  บริษทั ไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ปิโตรเคมี

แห่งชาติ จาํกดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 และ ไดรั้บมาซ่ึงทรัพยสิ์น หน้ีสิน สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษทัดงักล่าว โดยผลของกฎหมาย   บริษทั ปตท. เคมิ

คอล รับภาระผกูพนัตามสัญญาทกุฉบบัต่อเน่ืองจาก บริษทั ไทยโอเลฟินส์ ท่ีทาํไวก้บั ปตท. โดย ปตท. เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตของบริษทั  ไดแ้ก่ ก๊าซโซลีนธรรมชาติ ทาํ
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สัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแตปี่ 2538 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ทาํสัญญาระยะยาว 15 ปี ตั้งแตปี่ 2538 ก๊าซอีเทน ทาํสัญญาอาย ุ4 ปี ตั้งแต ่2543 โดยสามารถต่ออายสัุญญาได ้และก๊าซอีเทนสาํหรับส่วน

ขยายกาํลงัการผลิต อายสัุญญา 15 ปี ตั้งแต ่2548 และไดจ้ดัทาํสัญญาก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ อายสัุญญา 15 ปี ตั้งแต ่2549  โดยราคาของวตัถุดิบเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกนัซ่ึง

อิงกบัราคาท่ีมีการแบง่ผลกาํไรร่วมกนั(netback pricing) รวมทั้ง ทาํสัญญาซ้ือขายเอทีลีน จากส่วนขยายกาํลงัการผลิต ระยะเวลา 7 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจของโรงงานส่วนขยายกาํลงั

การผลิต สาํหรับราคาขาย เป็นราคาท่ีอา้งอิงราคาตลาดโลก   ปี 2548 ปตท.ไดท้าํบนัทึกตกลงความเขา้ใจ กบั บริษทั ปตท.เคมิคอล เพ่ือซ้ือ เมทิล เอสเตอร์ 80,000 ตนัต่อปี จาก บริษทั ไทยโอลิโอ

เคมีคอล ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีถือหุ้น โดย ปตท. เคมิคอลทั้งหมด    และ บริษทั ปตท. เคมิคอล รับภาระผกูพนัตามสัญญาทุกฉบบัต่อเน่ืองจาก บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ ท่ีทาํไวก้บั ปตท. โดย ปตท. เป็นผู ้

จดัหาวตัถุดิบ คือ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงไดม้าจากโรงแยกก๊าซของ ปตท. โดยไดมี้การลงนามสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบฉบบัใหม่กบั ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2546 โดย

มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2546 และจะหมดอายใุนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และต่ออายไุดค้ราวละ 5ปี โดยในสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบฉบบัใหม่น้ี ไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ราคาวตัถุดิบอีเทนให้แปรผนัตามราคาผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก HDPE ประเภทฟิลม ์(HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงจะสะทอ้นภาวะของตลาดปิโตรเคมีทั้งสายไปถึงตลาด

เมด็พลาสติก HDPE ท่ี บริษทัไดเ้ร่ิมผลิตในปี 2547 ท่ีผา่นมาดว้ย ส่วนโครงสร้างราคาวตัถุดิบโพรเพนและแอลพีจี ไดแ้กไ้ขสัญญาโดยให้ราคาวตัถุดิบ โพรเพนและแอลพีจี แปรผนัตามราคา

ผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติก PP  (PP Film Grade) โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 และจะส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เช่นกนั 

 นอกจากน้ี บริษทั ปตท. เคมิคอล ยงัมีสัญญาซ้ือขายก๊าซเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้ากบั ปตท. ในการจดัส่งก๊าซเช้ือเพลิงจาํนวน 22 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั สาํหรับ

สัญญาปีแรก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2542 เป็นตน้มา หลงัจากนั้น ปตท. จะเพ่ิมปริมาณการจดัส่งก๊าซเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้นอีก 11 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั รวมเป็น 33 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อ

วนั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นตน้ไปและสัญญาจะมีอาย ุ20 ปี และต่ออายไุดอี้ก 4 ปี  โดยจะมีการประสานงานกบั ปตท. เพ่ือให้จดัส่งก๊าซเช้ือเพลิงตามแผนผลิตไฟฟ้าท่ีไดข้ยายตวัเพ่ิมขึ้น

ในแต่ละปี 

 ลกัษณะรายการและสัญญากบับริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ปตท.ทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตให้แก่ บริษทั อะโรเมติกส์ โดยทาํสัญญาซ้ือขายวตัถุดิบ คอนเดนเสทระยะยาว  มีอายสัุญญา 15 ปี นบัตั้งแต่ปี 2541   

 ปตท. ทาํสัญญาระยะยาวเป็นผูรั้บซ้ือผลิตภณัฑห์ลกัทั้งหมดของ บริษทั อะโรเมติกส์  และให้  บริษทั อะโรเมติกส์  เป็นผูจ้ดัส่งผลิตภณัฑ์โดยตรงให้กบัลูกคา้ การทาํสัญญาซ้ือผลิตภณัฑ์

จาก บริษทั อะโรเมติกส์ เป็นสัญญา “Take-or-Pay” ท่ี ปตท. รับประกนัการซ้ือผลิตภณัฑข์ั้นตํ่าตามสัญญา โดย ปตท. จะไดรั้บค่าดาํเนินการในการทาํตลาดให้กบั บริษทั อะโรเมติกส์  และสัญญา 

“Take and Pay” ซ่ึงระบุปริมาณท่ี ปตท.จะรับผลิตภณัฑโ์ดยมิไดรั้บประกนัการจดัจาํหน่าย  เพ่ือรองรับการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปริมาณส่วนท่ีเหลือจากสัญญา “Take or Pay” 

 ทั้งน้ี ปตท. ไดท้าํสัญญาจดัจาํหน่ายในส่วนผลิตภณัฑ์อ่ืนกบั บริษทั อะโรเมติกส์ เช่นกนั ซ่ึงไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ คอนเดนเสทเรซิดิว, แนฟทาชนิดเบา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยบริษทั 

อะโรเมติกส์  จะเป็นผูจ้ดัส่งโดยตรงให้กบัลูกคา้ของ ปตท. โดยเป็นสัญญาระยะยาว 15 ปี สําหรับผลิตภณัฑค์อนเดนเสทเรซิดิว, แนฟทาชนิดเบา และ 10 ปี สําหรับผลิตภณัฑก๊์าซปิโตรเลียมเหลว 

นบัตั้งแต่ปี 2540  
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นอกจากน้ี ปตท.ยงัไดท้าํสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้ บริษทั อะโรเมติกส์ เพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิต  โดยสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2542  สัญญามีอายุ 11 ปี และกาํหนดให้มี

ส่วนลดพิเศษเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2545-2550 เพ่ือสนบัสนุนโครงการขยายกาํลงัผลิตของบริษทัฯ   ทั้งน้ีในช่วงปี 2545-2547  ปตท.ขายก๊าซธรรมชาติให้กบั บริษทั อะโรเมติกส์  ในปริมาณ  0.5 - 2 

ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั  ซ่ึงถือเป็นปริมาณท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. 

11.4 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง ปตท. บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และผูถื้อหุ้น ส่วนนโยบายการกาํหนดราคาระหว่าง ปตท. กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักาํหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดให้กบับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

สาํหรับราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัยอ่ยจะเป็นไปตามราคาขายของบริษทัยอ่ยท่ีอา้งอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะเป็นไปตามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงินรวม 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีนาํเสนอประกอบดว้ย ผลการดาํเนินงานจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2548 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากสาํนกัตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) โดยแสดงเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานจากงบการเงิน

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 (ตรวจสอบ)  และ 2546 ซ่ึงไดมี้การปรับปรุง (Restated) และจดัประเภท 

(Reclassification) บญัชีบางรายการในงบการเงินรวมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

    หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2546 2547 2548 

 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,452.01 51,237.27 73,440.82 

   เงินลงทุนชัว่คราว 6,343.94 51,914.26 714.86 

   ลูกหน้ีการคา้และตัว๋เงินรับ-กิจการอ่ืน-สุทธิ 31,603.42 45,329.27 67,518.70 

   ลูกหน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 12,448.68 12,085.76 21,798.87 

   ลูกหน้ีอ่ืน เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะสั้น    

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 1,299.84 1,268.44 5,186.43 

   สินคา้คงเหลือ 3,766.59 11,144.34 23,501.31 

   พสัดุคงเหลือ – สุทธิ 1,844.62 2,663.18 5,532.86 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,306.67 19,981.66 24,320.16 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 125,065.78 195,624.18 222,014.00 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

   เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 

   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

   เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูยื้มระยะยาว  

       - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 

33,923.96 

1,008.14 

 

4,096.10 

54,910.08 

1,737.46 

 

7,429.03 

66,577.15 

2,089.32 

 

5,992.87 

   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 122,249.89 190,187.20 305,586.90 

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,724.48 3,410.75 11,320.08 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือก๊าซ 

1,639.37 

26,352.05 

1,655.65 

22,745.52 

1,898.46 

19,746.62 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,271.01 9,526.37 14,581.26 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 199,265.00 291,602.05 427,792.65 

รวมสินทรัพย์ 324,330.78 487,226.23 649,806.66 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล (ต่อ) 2546 2547 2548 

 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หน้ีสินหมุนเวียน    

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 181.97 11,760.75 1,346.74 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการอื่น 20,837.93 24,175.15 49,488.02 

   เจา้หน้ีการคา้-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,977.03 12,216.38 18,626.63 

   เจา้หน้ีอื่น-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 484.24 182.98 334.64 

   เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 17,764.28 60,688.65 23,826.74 

   เงินกูย้ืมระยะส้ัน - 868.44 - 

   ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,217.19 12,318.19 20,935.27 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,852.05 10,316.84 21,437.01 

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 5,028.47 6,384.75 12,016.28 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 69,343.17 138,912.14 148,011.33 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน    

   เจา้หน้ีอื่นระยะยาว-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.53 - - 

   เงินกูร้ะยะยาว 107,460.87 140,904.31 197,983.34 

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,173.59 10,257.02 12,685.24 

   ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอุปกรณ์การผลิต 3,910.32 5,229.67 7,019.36 

   เงินมดัจาํถงัก๊าซ 3,456.99 3,711.09 3,986.40 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 2,028.80 3,297.05 1,688.05 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 126,046.10 163,399.14 223,362.40 

รวมหน้ีสิน 195,389.27 302,311.27 371,373.72 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน 28,500.00 28,500.00 28,372.46 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 27,972.46 27,972.46 27,972.46 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17,992.83 17,992.83 17,992.83 

   ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

1,966.62 2,089.28 2,142.40 

   กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 550.40 1,046.37 830.99 

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (721.54) (765.71) (800.72) 

   กาํไรสะสม    

      จดัสรรแลว้    

         สาํรองตามกฎหมาย 2,850.00 2,850.00 2,850.00 

         สาํรองเพื่อกองทุนประกนัวินาศภยั 776.99 811.83 841.40 

      ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 60,934.48 112,377.13 178,987.45 

   รวมส่วนของผูถ้ือหุ้นบริษทัฯ  112,322.24 164,374.19 230,816.80 

   ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย  16,619.27 20,540.78 47,616.13 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 128,941.51 184,914.96 278,432.93 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 324,330.78 487,226.23 649,806.66 
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หน่วย : ลา้นบาท 

งบกําไรขาดทุน 2546 2547 2548 

 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

รายได้    

   รายไดจ้ากการขาย 489,713.41 644,693.55 929,716.09 

   ตน้ทุนขาย 425,666.10 565,826.82 813,844.63 

กําไรขั้นต้น 64,047.31 78,866.73 115,871.46 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 13,832.82 18,617.58 22,586.10 

   ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 2,311.76 401.04 1,213.02 

กําไรจากการขาย 47,902.73 59,848.11 92,072.33 

   รายไดอ่ื้น 6,679.05 9,214.51 9,435.67 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 48.41 55.36 79.75 

กําไรจากการดําเนินงาน 54,533.38 69,007.25 101,428.25 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10,342.21 26,741.97 21,651.26 

กําไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ 64,875.59 95,749.22 123,079.51 

   ดอกเบ้ียจ่าย 8,070.04 8,465.02 8,811.66 

   ภาษีเงินได ้ 14,413.93 18,676.57 25,565.62 

กําไรหลังหักภาษีเงินได้ 42,391.63 68,607.63 88,702.24 

   กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ย 4,812.04 5,941.16 8,597.74 

   รายการพิเศษ - - 5,416.80 

กําไรสุทธิ 37,579.58 62,666.47 85,521.29 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 13.43 22.40 28.63 

รายการพิเศษ - - 1.94 

กําไรสุทธิ 13.43 22.40 30.57 

กําไรต่อหุ้นปรับลด    

กําไรก่อนรายการพิเศษ 13.43 22.39 28.59 

รายการพิเศษ - - 1.94 

กําไรสุทธิ 13.43 22.39 30.53 
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      หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 2546 2547 2548 

 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กําไรสุทธ ิ 37,579.58 62,666.47 85,521.29 

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธ ิ    

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน:    

ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และค่าตดัจาํหน่าย 11,259.26 14,270.88 17,478.59 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - (348.32) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 82.01 72.43 22.15 

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 5.10 37.92 (54.12) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (166.18) (338.24) 551.43 

โอนท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์เป็นค่าใชจ่้าย (40.58) 22.31 (4.92) 

สาํรองพสัดุส้ินเปลอืงเส่ือมสภาพ 6.56 6.96 17.12 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (10,987.84) (26,741.97) (21,651.26) 

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ 4,386.76 5,941.16 8,597.74 

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน (2,181.16) (590.56) 2,102.33 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - - (0.58) 

หน้ีสงสัยจะสูญ 111.91 944.27 (57.73) 

ค่าใชจ่้ายในการสํารวจตดัจาํหน่าย 2,031.99 24.18 415.69 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 9.58 9.58 9.58 

ส่วนลดมูลค่าหุ้นกูต้ดัจาํหน่าย 1.11 3.86 24.34 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,539.81 1,088.65 1,839.11 

ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าการเงินตดัจาํหน่าย 15.01 4.36 6.65 

สาํรองปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ - - 33.58 

เงินปันผลรับ (36.72) (43.68) (40.30) 

สาํรองผลเสียหายจากการถอนตวัทางธุรกิจ - (481.83) - 

จาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - 139.92 - 

รายการพิเศษ - - (7,738.28) 

อื่น ๆ - - 6.59 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 9,280.24 1,240.91 3,120.65 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 52,896.44 58,277.57 89,851.34 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 16.72 9.52 24.17 

เงินจ่ายสาํหรับท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (19,801.68) (39,670.07) (85,801.14) 

เงินจ่ายสาํหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (251.36) (588.36) (941.20) 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (135.10) (39.53) (145.65) 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน - (2,903.76) - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (653.58) (975.00) (3,212.56) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย  (664.30) (6,365.30) (6,625.23) 

    

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (1,739.57) (2,929.70) (23,982.25) 

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัอื่น - (250.46) - 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 2546 2547 2548 

 (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 158.21 3,749.18 8,909.86 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45.00 - - 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้น - 2,296.49 599.90 

รับคืนเงินให้กูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.50 1,326.08 1,388.99 

รับคืนเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 3.60 19.04 26.82 

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมขึ้น) ลดลง (5,198.31) (48,265.27) 51,491.87 

เงินปันผลรับ 1,174.99 951.53 5,530.80 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (27,037.89) (93,635.62) (52,735.62) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 44.18 293.79 955.94 

เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ 0.51 - - 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว - 5,339.36 27,016.64 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 17,500.00 35,204.30 30,183.58 

เงินสดรับจากการกูยื้มระยะสั้น - 27,578.28 - 

เงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 220.00 - 12,745.89 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะยาว (4,560.44) (16,707.34) (45,404.67) 

จ่ายคืนพนัธบตัร (5,919.48) (3,300.00) (7,530.00) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั้น - (13,609.87) (12,470.86) 

จ่ายคืนตัว๋เงินจ่าย (220.00) - (11,900.28) 

เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (102.31) (49.19) (39.91) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 

162.56 

 

(521.97) 

 

348.33 

เงินปันผลจ่าย (9,589.71) (12,911.65) (22,304.22) 

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,464.69) 21,315.70 (28,399.55) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด 

 

(264.97) 

 

(153.62) 

 

(15.61) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (295.88) (162.69) (206.49) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 22,833.01 (14,358.66) 8,494.06 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 33,619.00 56,481.60 51,237.27 

เงินสดต้นงวดของบริษัทย่อยที่เปล่ียนสถานะจากบริษัท

ร่วมและจากการซ้ือธุรกิจ 

 

- 

 

9,114.32 

 

13,709.49 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 56,452.01 51,237.27 73,440.82 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม    

ดอกเบ้ียจ่าย 8,106.95 8,536.32 11,822.26 

ภาษีเงินได ้ 10,237.32 15,000.78 21,925.34 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2546 2547 2548 

  (ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบ) (ตรวจสอบ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.80 1.41 1.50 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.54 1.16 1.10 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ เท่า 9.90 12.08 12.20 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วนั 36.38 29.81 29.52 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 133.21 75.89 46.98 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 2.70 4.74 7.66 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 13.34 16.84 15.58 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 27.00 21.38 23.11 

Cash Cycle วนั 12.08 13.18 14.06 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร     

อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ % 13.08 12.23 12.46 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 7.42 9.21 8.90 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 33.29 39.93 36.91 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 12.06 15.44 15.04 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 39.39 49.08 41.55 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.63 1.68 1.69 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่า 1.52 1.63 1.33 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 9.34 10.09 14.10 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (Cash Basis) 1/ เท่า 1.20 0.57 0.43 

อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผล  % 29.77 30.13 30.26 

1/ ไม่รวมภาระผูกพนัหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ (ภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา้ ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)  

12.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) 

 ในการอ่านคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ นกัลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซ่ึงไดแ้ก่ งบการเงินรวม 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ตวัเลขการดาํเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีต และท่ีมีการปรับปรุง ควบคู่ไปกบัหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินและขอ้มูลท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารน้ี 

 ในระหว่างปี 2548 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบญัชีกลุ่มบริษทัในการจดัทาํงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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: เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2548 ปตท.ไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั Subic Bay  โดยไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญั

ทั้งหมดของ Subic Bay Fuels Co., Inc. (SBFCI) และ Subic Bay Distribution, Inc. (SBDI) ซ่ึง ปตท.ถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 

100 ให้แก่ Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL)  โดย ปตท.ยงัคงสัดส่วนในการถือหุ้นใน SBECL ร้อยละ 100 

 : เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 ปตท. ร่วมกบับริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) (NPC) และบริษทับางกอกโพลี 

เอททีลีน จาํกดั (BPE) ไดร่้วมกนัจดัตั้งบริษทั พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จาํกดั (PTTPM) ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 25 : 25 ส่งผลให ้

PTTPM มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ดงันั้น ปตท. จึงนาํผลการดาํเนินงานของ PTTPM มาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนั

ดงักล่าวเป็นตน้ไป 

 : เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 NPC และบริษทัไทยโอเลฟินส์ จาํกดั (มหาชน) (TOC) ไดย่ื้นขอจดทะเบียนการควบบริษทั

เป็นบริษทั ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) และนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัไดรั้บจดทะเบียนควบรวมบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน PTTCH คิดเป็นร้อยละ 50.03 ส่งผลให้ PTTCH มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ดงันั้น 

ปตท. จึงนาํผลการดาํเนินงานของ PTTCH มาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัดงักล่าวเป็นตน้ไป 

: เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2548 NPC และ TOC ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัพีทีที ยทิูลิต้ี จาํกดั (PTTUT) และบริษทั พีทีที ฟีนอล 

จาํกดั (PPCL) ในสัดส่วนบริษทัละเท่าๆ กนัคือร้อยละ 20 ไดท้าํการควบรวมบริษทัเป็น PTTCH ส่งผลให ้ PTTCH ถือหุ้นใน 

PTTUT และ PPCL ในสัดส่วนบริษทัละเท่าๆ กนัคือร้อยละ 40 และโดยท่ี ปตท.ถือหุ้นใน PTTUT และ PPCL ในสัดส่วนร้อยละ 

40 ส่งผลให้ PTTUT และ PPCL มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท. ดงันั้น ปตท.จึงนาํผลการดาํเนินงานของบริษทัทั้งสองมา

จดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัดงักล่าวเป็นตน้ไป 

12.2.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับ ปี 2548 เปรียบเทียบ ปี 2547 

 รายได้จากการขาย  

สาํหรับผลประกอบการปี 2548 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 929,716 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 

จาํนวน 285,023 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 44% โดยมีสาเหตหุลกัจากปริมาณขายและราคาขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ์

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการการใชปิ้โตรเลียมโดยรวมของประเทศยงัสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน รวมถึง

การท่ี ปตท.เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน RRC จาก 36% เป็น 100%  ส่งผลให ้ ปตท.เป็นผูจ้ดัหานํ้ามนัดิบให้กบั RRC และรับซ้ือ

ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัจาก RRC แต่เพียงรายเดียว 

ค่าใช้จ่าย  

ตน้ทุนขาย :  

ตน้ทุนขายปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 จาํนวน 248,018 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 44% โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากราคาและ

ปริมาณซ้ือนํ้ามนัดิบ ผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกนั 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร : 

สาํหรับปี 2548 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2547 จาํนวน 3,969 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 21% เน่ืองมาจากในปี 2547 ปตท.ไดมี้

การรวมงบการเงินจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ปตท.สผ. ยงัมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นตามกิจกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น  

ค่าใชจ้่ายในการสาํรวจ : 
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สาํหรับปี 2548 มีจาํนวนเพ่ิมขึ้นจาก 401 ลา้นบาท ปี 2547 เป็น 1,213 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเป็นจาํนวน 812 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึ้น 203% เน่ืองจาก ในปี 2548 มีการตดัจาํหน่ายค่าใชจ้่ายของหลุมแห้งในโครงการอลัจีเรีย 433a & 416b โครงการ S1  

โครงการเยตากุน  และโครงการ Unocal III 

กาํไรสุทธิ  

ในปี 2548 ปตท.และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 85,521 ลา้นบาท หรือคดิเป็น 30.57 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 

จาํนวน 22,855 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 37% ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัเน่ืองมาจาก 

- ปริมาณขายและราคาขายผลิตภณัฑก๊์าซฯ นํ้ามนั ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

- ในปี 2548 มีกาํไรจากรายการพิเศษ ซ่ึงเป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีของ RRC จาํนวน 5,417 ลา้นบาท 

- ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้น 347 ลา้นบาท เน่ืองจาก ปตท.ไดอ้อกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิในปี 2548 

เป็นสกุลเงินบาทมูลค่า 24,158 ลา้นบาท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 350 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

- ภาระภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 6,889 ลา้นบาท หรือ 37% ในปี 2548 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน อนั

เน่ืองมาจากผลกาํไรท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง 5,091 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการของบริษทัใน

เครือกลุ่มธุรกิจการกลัน่ปี 2548 ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีการหยดุซ่อมบาํรุงตามแผน (Scheduled 

Plant  Shut down) ของบริษทัในกลุ่มโรงกลัน่ ประกอบกบัค่าการกลัน่เฉล่ียทั้งปีลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2547 รวมทั้งจากการ

เปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชี จากการท่ี RRC ไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ ปตท.ตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม 2547 ในขณะท่ีช่วง 

11 เดือนของปี 2547 ปตท.รับรู้ผลประกอบการของ RRC ดว้ยการบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย สาํหรับผลประกอบการโดยรวมของ

บริษทัในเครือกลุ่มปิโตรเคมีลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  โดยในส่วนของสายโอเลฟินส์มีผลประกอบการดีขึ้น

เน่ืองมาจากทั้งปริมาณขายและราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ีเพ่ิมขึ้น แมว่้าจะมีบางบริษทัหยดุซ่อมบาํรุงก็ตาม  ในส่วนของบริษทัใน

เครือสายอะโรเมติกส์ผลประกอบการลดลง เน่ืองจากส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบ (Product to Feed Margin) ท่ี

ลดลง โดยมีสาเหตหุลกัมาจากราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงขึ้นมากตามราคานํ้ามนัท่ีเพ่ิมขึ้น   แมป้ริมาณขายจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม 
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12.2.2 การวิเคราะห์ผลดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายแยกตามกลุ่มธุรกิจ (EBITDA)  

หน่วย : ลา้นบาท 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2546 2547 2548 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ
   

      การจัดหา ขนส่งและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาต ิ    

รายไดจ้ากการขาย 158,794 174,980 208,930 

ตน้ทุนขาย 127,300 135,389 163,662 

กาํไรขั้นตน้ 31,494 39,591 45,268 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 2,375 2,854 3,302 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 58 120 143 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 29,177 36,857 42,109 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 3,918 3,981 4,813 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 25,259 32,876 37,296 

     การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.)    

รายไดจ้ากการขาย 31,106 42,127 59,373 

ตน้ทุนขาย 2,390 3,586 5,384 

กาํไรขั้นตน้ 28,716 38,541 53,989 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,450 2,096 2,809 

ค่าใชจ่้ายในการสาํรวจ 2,312 401 1,213 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 43 59 85 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 24,997 36,103 50,052 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 5,440 8,096 9,430 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 19,557 28,007 40,622 

รวมกาํไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษขีองกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (EBIT) 44,816 60,883 77,918 

กลุ่มธุรกิจน้ํามัน    

     การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลยีม (Oil Marketing)    

รายไดจ้ากการขาย 154,332 196,433 348,010 

ตน้ทุนขาย 146,494 188,432 339,012 

กาํไรขั้นตน้ 7,838 8,001 8,998 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 5,435 6,434 6,766 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 1,111 1,571 1,682 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 3,514 3,138 3,914 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 1,802 2,012 2,085 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT) 1,712 1,126 1,829 

     การค้าสากลผลติภัณฑ์ปิโตรเลียม (Oil Trading)    

รายไดจ้ากการขาย 187,561 281,878 480,645 

ตน้ทุนขาย 185,211 278,977 477,161 

กาํไรขั้นตน้ 2,350 2,901 3,484 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,079 3,041 4,151 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอื่น 796 2,643 4,005 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 2,067 2,503 3,338 
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กําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีและ 

กําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2545 2546 2548 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 24 1 3 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 2,043 2,502 3,335 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีของกลุ่มธุรกิจน้ํามัน (EBIT) 3,755 3,628 5,164 

กลุ่มธุรกิจการกล่ัน    

รายไดจ้ากการขาย - 25,800 144,494 

ตน้ทุนขาย - 24,981 129,999 

กาํไรขั้นตน้ - 819 14,495 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร - 205 1,366 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน - 22 76 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) - 636 13,205 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย - 195 1,337 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) - 441 11,868 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคม ี    

รายไดจ้ากการขาย 14,868 1,597 15,523 

ตน้ทุนขาย 11,747 1,362 13,004 

กาํไรขั้นตน้ 3,121 235 2,519 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 383 140 853 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 7 5 74 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) 2,745 100 1,740 

ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย 758 87 427 

     รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษี (EBIT) 1,987 13 1,313 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษีก่อนหักรายการท่ียังไม่ได้จัดสรรและรายการระหว่าง

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ 

 

50,558 

 

64,965 

 

96,263 

บวก (หกั) รายการระหว่างกนั (136) 339 695 

หกั รายการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร (170) (279) (392) 

รวมกําไรก่อนหักดอกเบีย้และภาษ ี 50,252 65,025 96,566 

กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน (รวมธุรกิจจัดจําหน่าย (Oil Marketing) และ ธุรกิจค้าสากล (Oil Trading) 

รายไดจ้ากการขายของธุรกิจนํ้ามนัเพ่ิมขึ้น 342,795 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 73% เน่ืองจากปริมาณขายท่ีสูงขึ้น 11,667 

ลา้นลิตร หรือเพ่ิมขึ้น 28% จาก 42,226 ลา้นลิตร หรือเทียบเทา่ 727,669 บาร์เรลต่อวนั ในปี2547 เป็น 53,892 ลา้นลิตร หรือ

เทียบเทา่ 928,705 บาร์เรลต่อวนัในปี 2548 โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนของการขายนํ้ามนัในประเทศและการคา้สากล ทั้งน้ี การ

เพ่ิมส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายนํ้ามนัดิบ นํ้ามนัเบนซิน นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว นํ้ามนัอากาศยาน นํ้ามนัเตาขน้ และผลิตภณัฑปิ์โตร

เคมี รวมถึงการท่ี ปตท.เพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นใน RRC จาก 36% เป็น 100% นอกจากน้ี ยงัเป็นผลมาจากราคาขายนํ้ามนัเฉล่ียใน

งวดน้ีสูงกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน อนัเน่ืองมาจากราคานํ้ามนัในตลาดโลกท่ีปรับตวัสูงขึ้น 

EBITDA ปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1,612 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 29% ซ่ึงสาเหตหุลกัมาจากปริมาณขาย

ท่ีเพ่ิมขึ้น แมว่้าค่าการตลาดและกาํไรขั้นตน้ต่อหน่วยของการขายนํ้ามนัในประเทศและการคา้สากลจะลดลงก็ตาม ส่วนค่าใชจ้่าย

จากการขายและบริหารในปี 2548 เพ่ิมสูงขึ้น 1,641 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 17% 
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EBIT ปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 1,536 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 42% สาเหตุมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 

EBITDA ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย 

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

รายไดจ้ากการขายของธุรกิจก๊าซฯ สาํหรับปี 2548 เพ่ิมขึ้น 33,949 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือเพ่ิมขึ้น 

19% เน่ืองมาจาก 

- ปริมาณการจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติท่ีไดจ้ากหน่วยควบคุมจุดกลัน่ตวัของก๊าซธรรมชาติ) 

เฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาํนวน 221 mmcfd จาก 2,773 mmcfd เป็น 2,994 mmcfd (ท่ีค่าความร้อน 1,000 บีทียตู่อ 1 ลูกบาศกฟุ์ต) หรือเพ่ิมขึ้น 

8%  โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นการขายให้กบักลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และโรงแยกก๊าซฯ อนัเน่ืองมาจากเร่ิม

ดาํเนินการเชิงพาณิชยข์องโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 เป็นตน้มา ในขณะท่ีราคาจาํหน่ายก๊าซฯ ก็สูงขึ้น

ตามตน้ทุนการซ้ือก๊าซฯ ท่ีสูงขึ้น 

- ปริมาณการขายผลิตภณัฑร์วมของโรงแยกก๊าซฯ เพ่ิมขึ้นจาก 2,748,638 ตนัในปี 2547 เป็น 3,461,911 ตนัในปี 2548 

(ไม่รวมการขาย LPG ท่ี ปตท.ซ้ือมาจากผูผ้ลิตปิโตรเคมีประมาณ 197,111 ตนั เพ่ือนาํมาขายต่อ) รวมถึงราคาผลิตภณัฑโ์รงแยก

ก๊าซฯ ท่ีมีราคาสูงขึ้นเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ทั้งน้ี รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละ

ชนิดเป็นดงัน้ี 

หน่วย : ตนั  ปี 2548 ปี 2547 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง (%) 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 1,933,108 1,576,598 +356,510 +22.6  

ก๊าซอีเทน 831,893 546,762 +285,131 +52.1 

ก๊าซโพรเพน 221,062 206,802 +14,261 +6.9 

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 475,848 418,477 +57,371 +13.7 

รวม 3,461,911 2,748,638 +713,273 +26.0 

 

รายละเอียดราคาผลิตภณัฑอ์า้งอิงท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาขายผลิตภณัฑข์องโรงแยกก๊าซฯ แต่ละชนิดเป็น ดงัน้ี 

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ/ตนั  ปี 2548 ปี 2547 เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง (%) 

LPG 1/ 432 351 +81 +23.1 

Ethylene 2/ 911 932 -21 -2.3 

Propylene 2/ 956 850 +106 +12.5 

High Density Polyethylene 1,035 964 +71 +7.4 

Polypropylene 1,061 959 +102 +10.6 

Naphtha 3/ 424 339 +85 +25.1 

 

หมายเหต ุ 1/ ราคา Contract Price (CP) ทั้งน้ี ในส่วนของการขายในประเทศ รัฐบาลกาํหนดราคาเพดานสูงสุดของราคา LPG 

ณ โรงกลัน่ ท่ีระดบั 315 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั ซ่ึงคิดเป็นราคา CP ท่ีระดบั 331 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั โดยมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2546 เป็นตน้มา 

 2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(South East Asia – Spot) 

 3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (MOP’S) 
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EBITDA ปี 2548 ของธุรกิจก๊าซฯ เพ่ิมขึ้น 5,252 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 14% เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณและราคา

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

EBIT ปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 4,420 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 13% เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 

EBITDA ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายก็เพ่ิมขึ้น ซ่ึงมาจากค่าเส่ือมราคาของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

รายไดจ้ากการขายสาํหรับปี 2548 เพ่ิมขึ้น 17,246 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 41% เน่ืองจากปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นเป็น 

153,531 boe/d เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณการขายในปี 2547 ท่ี 134,070 boe/d ประกอบกบัราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียในปีน้ีเพ่ิมขึ้น

เป็น 29.37 US$/boe เม่ือเทียบกบัราคาขายผลิตภณัฑเ์ฉล่ียในปีก่อนท่ี 23.38 US$/boe โดยปริมาณขายท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากปริมาณขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทของโครงการเยตากุน โครงการไพลิน และโครงการบงกช ท่ีเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งการ

ขายนํ้ามนัดิบของโครงการ S1  โครงการ B8/32 & 9A และโครงการนางนวลท่ีเพ่ิมขึ้น 

EBITDA ปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 13,949 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 39% เน่ืองมาจากปริมาณขายและ

ราคาขายท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าว  

EBIT ปี 2548 เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 12,615 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 45% เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 

EBITDA ดงักล่าวขา้งตน้ ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายเพ่ิมขึ้น 1,334 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการตดัจาํหน่ายส่วนเกินเงิน

ลงทุนจากการเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั ออเร้นจ ์เอน็เนอร์ย่ี จาํกดั และ บริษทั บี8/32 พาร์เนอร์ จาํกดั และค่าเส่ือมราคาของโครงการ

นางนวล โครงการเยตากุน และโครงการไพลินท่ีเพ่ิมขึ้นตามปริมาณการผลิตและทรัพยสิ์นพร้อมใชง้านท่ีเพ่ิมขึ้น 

บริษัท โรงกลั่นนํ้ามนัระยอง จํากดั  (RRC) 

สาํหรับผลประกอบการปี 2548 นั้น RRC มีรายไดจ้ากการขาย 144,494 ลา้นบาท มี EBITDA 13,205 ลา้นบาท  และ 

EBIT 11,868 ลา้นบาท โดยมีอตัราการใชก้าํลงัการผลิต (Utilization Rate) ประมาณ 96% ในขณะท่ีค่าการกลัน่เฉล่ียของโรงกลัน่

แบบ Complex ในเครือของ ปตท.จะอยูท่ี่ระดบัประมาณ 7.7 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

12.2.3 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย สําหรับ ส้ินปี 2548 เปรียบเทียบปี 2547 

ในระหว่างปี 2548 ปตท.มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ย ดงันั้น ฐานะการเงินของ ปตท.และบริษทัยอ่ย

สาํหรับระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ไดน้าํงบดุลของ PTTEP, RRC, PTTT, PTTCL, RBA, PTT NGD, SBECL, BPE, 

PTTPE, PTT LNG, EnCo, PTTPM, PPCL, PTTUT, PTTCH, TTM(T), TTM(M) และ DCAP มาจดัทาํงบดุลรวมของ ปตท.และ

บริษทัยอ่ย  

สินทรัพย์  

ปี 2548 สินทรัพยมี์มูลค่ารวมทั้งส้ิน 649,807 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2547 จาํนวน 162,580 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 

33% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 26,390 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดจาํนวน 22,204 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ 31,903 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือ 12,357 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม เงินลงทุนชัว่คราว

ลดลง 51,199 ลา้นบาท สาํหรับสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 136,191 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 115,400 ลา้นบาท โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของ ปตท. (งบเฉพาะ) จาํนวน 34,670 ลา้นบาท ซ่ึงมี

การโอนโรงแยกก๊าซฯ หน่วยท่ี 5 เป็นทรัพยสิ์น  นอกจากนั้นเป็นการเพ่ิมขึ้นของบริษทัยอ่ยจาํนวน 80,730 ลา้นบาท ซ่ึงมาจาก
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การลงทุนเพ่ิมในส่วนของบริษทั ปตท.สผ. และจากการรวมงบการเงินของ PTTCH  และเงินลงทุนบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย

เพ่ิมขึ้น 11,667 ลา้นบาท 

หน้ีสิน  

หน้ีสินรวมทั้งส้ิน 371,374 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 เป็นจาํนวน 69,062 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 23% โดยหน้ีสิน

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 9,099 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 31,723 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย

เพ่ิมขึ้นจาํนวน 11,120 ลา้นบาท  ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมขึ้นจาํนวน 8,617 ลา้นบาท  ในขณะท่ีเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี ลดลงจาํนวน 36,862 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการคนืหน้ีของ RRC จากการปรับโครงสร้างหน้ี ในขณะท่ี หน้ีสินไม่

หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 59,963 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีเงินกูยื้มระยะยาวเพ่ิมขึ้นจาํนวน 57,079 ลา้นบาท  โดยเป็นเงินกูร้ะยะยาวท่ีเพ่ิมขึ้น

ของ ปตท. (เฉพาะบริษทั) จาํนวน 30,775 ลา้นบาท และเงินกูข้องบริษทั PTTCH จาํนวน 16,609 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากการรวม

งบการเงินของ PTTCH  ปลายปี 2548  นอกจากนั้นมีภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมขึ้นจาํนวน 2,428 ลา้นบาท 

กาํหนดชาํระคืนเงินกู ้หุ้นกู ้และพนัธบตัรระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 เป็นดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
กาํหนดชาํระคืน          

(นบัจากวนัท่ี 31 ธ.ค.48) 

ปตท.  ปตท. สผ.  PTTNGD TTM(T) TTM(M) PTTUT DCAP PTTCH BPE RRC รวม 

ภายใน 1 ปี (31 ธ.ค.49) 8,431.56 8,234.09 41.07 - -              - - 4,476.43 335.56  2,200.00 23,718.71 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 11,445.32 7,958.11 32.00 - - - - 2,021.27 728.87       520.00 22,705.57 

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 27,833.41 - - 1,440.95 205.20 854.55    178.50 2,297.15 645.30 1,560.00 35,015.06 

เกิน 5 ปี 107,384.20 2,504.54 - 8,152.73 463.74 -  327.25     12,290.16 -   8,920.00 140,042.62 

รวม 155,094.49 18,696.74 73.07 9,593.68 668.94 854.55 505.75 21,085.01 1,709.73 13,200.00 221,481.96 

 

เงินกูยื้มระยะยาว (รวมเงินกู ้ หุน้กูแ้ละพนัธบตัรทั้งท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีและเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2548 ประกอบดว้ยเงินกูยื้มสกุลเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศ ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
เงินกูยื้มระยะยาว ปตท.  ปตท. สผ.   PTTNGD TTM(T) TTM(M) PTTUT DCAP PTTCH BPE RRC รวม 

สกุลเงินบาท 113,400.00  73.07 - - 854.55 505.75 8,794.85 369.18 13,200.00 137,197.40 

สกุลเงินต่างประเทศ 41,694.49 18,696.74 - 9,593.68 668.94 - - 12,290.16 1,340.55 - 84,284.56 

รวม 155,094.49 18,696.74 73.07 9,593.68 668.94 854.55 505.75 21,085.01 1,709.73 13,200.00 221,481.96 

สัดส่วนเงินกูร้ะยะยาวสกุล

ต่างประเทศต่อยอดเงินกูร้ะยะ

ยาวทั้งหมด (%) 

26.88 100.00 - 100.00 100.00 - - 58.29 78.41 - 38.05 

 

ทั้งน้ี เงินกูแ้ละพนัธบตัรของ ปตท.จาํนวน 55,493 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยกระทรวงการคลงั   

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 278,433 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2547 จาํนวน 93,518 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 51% ซ่ึงเป็น

การเพ่ิมขึ้นของส่วนของผูถื้อหุ้นของ ปตท. (เฉพาะบริษทั) จาํนวน 66,443 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัเน่ืองมาจากผลประกอบการท่ี

มีกาํไรสุทธิจาํนวน 85,521 ลา้นบาท นอกจากนั้น ปตท.และบริษทัยอ่ยไดมี้การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นคิดเป็นเงินจาํนวน 
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22,304 ลา้นบาท และเป็นการเพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจาํนวน 27,075 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก

บริษทัยอ่ยมีผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึ้นและมีการรวมงบการเงินของ  PTTCH ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

สภาพคล่อง 

สภาพคล่องของ ปตท.และบริษทัยอ่ยสาํหรับปี 2548 มีกระแสเงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้นจาํนวน 8,494 ลา้นบาท โดย ปตท.และ

บริษทัยอ่ย มีเงินสดตน้งวดท่ียกมาจากปีท่ีแลว้จาํนวน 51,237 ลา้นบาท และมีเงินสดตน้งวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนสถานะจาก

บริษทัร่วมและจากการซ้ือธุรกิจจาํนวน 13,709 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินสดสุทธิปลายงวดเท่ากบั 73,441 ลา้นบาท ทั้งน้ี รายละเอียด

กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม  มีดงัน้ี 

 จาํนวน (ลา้นบาท) 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 89,851 

กระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน (52,736) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (28,400) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (16) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     (206) 

กระแสเงินสดสุทธิในปี 2548 8,494 

เงินสดตน้งวด 51,237 

เงินสดตน้งวดของบริษทัยอ่ยท่ีเปล่ียนสถานะจากบริษทัร่วมและจากซ้ือธุรกิจ 13,709 

เงินสดสุทธิปลายงวด 73,441 

 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงานสุทธิ 89,851 ลา้นบาท เป็นเงินสดท่ีไดจ้ากกาํไรสุทธิตามงบกาํไรขาดทนุรวม 

85,521 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยคา่ใชจ้่ายท่ีไม่เป็นเงินสดทั้งส้ิน 22,860 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ิน และ

ค่าตดัจาํหน่าย ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในกาํไรสุทธิ ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ และปรับลดดว้ยส่วนแบ่ง

กาํไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 21,651 ลา้นบาท และเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจาํนวน 3,121 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่

เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของเจา้หน้ีการคา้  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ในขณะท่ีลูกหน้ีการคา้ 

สินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 52,736 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทนุในท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ จาํนวน 85,801 ลา้นบาท และการจ่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 23,982 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน

บริษทัอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยลเ์พาเวอร์ จาํกดั เป็นตน้ ในขณะท่ีเงินลงทุนชัว่คราว

ลดลงจาํนวน 51,492 ลา้นบาท มีเงินสดรับจากการขายเงินลงทนุระยะยาวจาํนวน 8,910 ลา้นบาท จากการท่ี PTTEP Offshore 

Investment Company Limited (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ PTTEP) ขายหุ้นทั้งหมดในบริษทั New Links Energy Resources จาํกดั  

และเงินปันผลรับจาํนวน 5,531 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน  28,400  ลา้นบาท       เป็นการจ่ายคนืเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 45,405 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการคนืเงินกูข้อง RRC จ่ายคืนตัว๋เงินจา่ย 11,900 ลา้นบาท   พนัธบตัร 7,530 ลา้นบาท  เงินกูยื้มระยะ

ส้ัน 12,471 ลา้นบาท   และ จ่ายเงินปันผล 22,304 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดรับจากการกูยื้มระยะยาว จาํนวน 27,017 ลา้นบาท 

เป็นการกูยื้มระยะยาวของบริษทัยอ่ยจาํนวน 18,859 ลา้นบาท โดยมาจากการกูเ้งินของบริษทั RRC จาํนวน 13,200 ลา้นบาท และ



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 

  

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 263 

บริษทั TTM จาํนวน 5,026  ลา้นบาท เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 30,184 ลา้นบาท  โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่มี

หลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิของ ปตท. ดงัรายละเอียดท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  และเงินสดรับจากการออกตัว๋เงินจ่าย 12,746 ลา้นบาท 

12.3 ภาระการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในเครือในกรณีท่ีมีการขาดสภาพคล่องในช่วงการ

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

ณ 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ ยงัมีภาระในการให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัในเครือ รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้น 

   ให้ความสนับสนุนแล้ว  

บริษัท สกุลเงิน วงเงิน ทุน/เงินกู้ การขยายวงเงิน

สินเช่ือทางการค้า 

อ่ืนๆ ยังไม่ได้ให้ความ

สนับสนุน 

บริษทั อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (ATC) เหรียญสหรัฐ 90/1 - - - 90 

บริษทั ปตท. เคมีคอล   จาํกดั (มหาชน) (PTTCH) เหรียญสหรัฐ 100/1  - - 100 

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย ( ไทย) จาํกดั (TTM(T))และ 

บริษทั ทรานส์ไทยมาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั (TTM(M)) 

เหรียญสหรัฐ 262.15 - - - 262.15 

บริษทั ไทยลูบ้ เบลนดิ้ง จาํกดั (TLBC) บาท 236.6 236.6/2 0 0 0 

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนน์น่ิง จาํกดั (SPRC) เหรียญสหรัฐ 120.25 120.25/3 0 0 0 

บริษทั โรงกลัน่นํ้ามนัระยอง จาํกดั (มหาชน) (RRC) เหรียญสหรัฐ 1,134.75 1,134.75/4 0 0 0 

บริษทั ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั (THAPPLINE) บาท 765 0 0 765/5 0 

บริษทักลุ่ม SUBICBAY เหรียญสหรัฐ 

เหรียญสหรัฐ 

100 /6 

5 /6 

0 

0 

79.86 

0 

0 

0 

20.14 

5 

รวม เหรียญสหรัฐ 

บาท 

1,812.15 

1,001.6 

1,255 

236.6 

79.86 

0 

0 

  765 

477.29 

0 

 /1  ปตท.. มีภาระผูกพนัในการให้สินเช่ือทางการคา้กบับริษทั โดย ปตท. มีฐานะ เสมือนหน่ึงเจา้หน้ีการคา้ทัว่ไป 
/2  ไดท้ยอยรับคืนเงินกูจ้ากบริษทัจนครบจาํนวนแลว้เมื่อ ส.ค.2548  
/3  ให้ความสนบัสนุนในรูป Subordinated Loan เทียบเท่า 4,816.03 ลา้นบาท และบริษทัไดท้ยอยชาํระคืนเงินตน้ เป็นผลให้ ณ 31 ธ.ค.2548 มีเงินตน้คงเหลือ 

 3,487.14 ลา้นบาท 
/4  ไดท้ยอยรับคืนเงินกูจ้ากบริษทัจนเงินตน้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 48 เหลือเท่ากบั 307.70  ลา้นเหรียญสหรัฐ 
/5   ในรูปค่าบริการขนส่งนํ้ามนัล่วงหนา้ (Tariff Prepayment) ซ่ึงไดแ้ปลงเป็นทุนแลว้เมื่อ 12 ต.ค.2548 
/6  ไดรั้บอนุมตัิวงเงินสินเช่ือเพิ่มจาก 70 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็น 100 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และอนุมตัิให้ ปตท.ให้เงินกูจ้าํนวนไม่เกิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตาม

 มติคณะกรรมการ ปตท.คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 21 ต.ค.2548 

 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีจาํเป็นและเป็นประโยชนต์่อ ปตท.ในระยะยาว ปตท.ไดพิ้จารณาให้เงินกูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั 

ในเครือ ช่วงก่อนการเบิกถอนเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาในการให้กูไ้ม่เกิน 1 ปี การให้กู้

ระยะส้ันจะให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทันั้นๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ยอดภาระเงินกูก้บับริษทัราชบุรีพาวเวอร์ 

จาํกดั ปตท. เป็นจาํนวนเงิน 185.18  ลา้นบาท 

 

 

 
 



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 

  

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 264 

12.4  การใช้จ่ายในเงินลงทุน 

เงินลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรแยกตามหน่วยธุรกิจ(ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมทนุ) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2546 - 2548 สรุปไดด้งัน้ี 

 2546 2547 2548 รวม 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

การจดัหา ขนส่ง และจดัจาํหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาต ิ

6,059 83.5 13,411 89.2 34,940 94.2 54,410 91.6 

การจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม  1,061 14.6 1,499 10.0 1,976 5.3 4,536 7.6 

สาํนกังานใหญ่ 135 1.9 123 0.8 191 0.5 449 0.8 

รวม 7,254 100 15,033 100 37,107 100 59,395 100 

ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ปตท.ใชเ้งินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งได้

ดาํเนินการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยท่ี 5 เสร็จสมบรูณ์ ค่าก่อสร้างแผนงาน BV#7 ติดตั้ง Compressor ท่ีจงัหวดั

กาญจนบุรี  ค่าก่อสร้างแผนงานติดตั้ง Compressor ท่ีจงัหวดัราชบุรี ค่าก่อสร้างสถานี NGV โครงการท่อส่งก๊าซฯ ไทรนอ้ยพระ

นครเหนือ-ใต ้โครงการท่อส่งก๊าซฯ วงันอ้ย-แก่งคอย   โครงการท่อส่งก๊าซฯ ราชบุรี-วงันอ้ย  และโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 

ระยะท่ี 1  สาํหรับเงินลงทุนในส่วนของการตลาดและการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมนั้น ส่วนใหญ่ใชไ้ปในการก่อสร้าง 

พฒันา และปรับปรุงภาพลกัษณ์สถานีบริการนํ้ามนั และการก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการ ขนส่งและคลงัสินคา้ 

12.5   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั  ในรอบปีบญัชี

ท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 14,452,567 บาท (สิบส่ีลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนสองพนัห้าร้อยหกสิบเจด็บาท) 

 2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน  ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมในการจดัทาํ Comfort Letter  เพ่ือ

ประกอบการออกหนงัสือช้ีชวนในการจดัจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทั ให้แก่ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีท่ี

ผา่นมา มีจาํนวนเงินรวม 359,834 บาท (สามแสนห้าหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยสามสิบส่ีบาท) 

12.6 สรุปความเห็นของผู้บริหาร  

 สถานการณ์โลก 

ราคานํ้ามนัท่ีปรับสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีกดดนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ หลายประเทศ

ดาํเนินนโยบายการเงินอยา่งเขม้งวดมากขึ้นเพ่ือสกดักั้นการขยายตวัของภาวะเงินเฟ้อ บางประเทศเผชิญปัญหาขาดดุลการคา้/ดุล

บญัชีเดินสะพดั เน่ืองจากมูลค่าการนาํเขา้เพ่ิมขึ้นเร็วกว่ามูลค่าการส่งออก นอกจากน้ี ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจหลกัของโลก 

นาํมาซ่ึงการตอบโตท้างการคา้ระหว่างประเทศคูค่า้ท่ีสาํคญั เช่น กรณีท่ีมีการกดดนัจนทาํใหจี้นปรับเปล่ียนอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราลอยตวัแบบจดัการ แทนการผกูค่าเงินหยวนไวก้บัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งไรก็ตาม 

เหตผุลดงักล่าวไม่ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกชะลอตวัลงมากนกั ทั้งน้ีการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนเป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญั

ต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจยโุรปและญ่ีปุ่ นท่ีเร่ิมปรับตวัดีขึ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
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ธนาคารโลกรายงานการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2548 ท่ีอตัราร้อยละ 4.3 และ 3.2 (เทียบเท่าร้อยละ 4.4 ในการคาํนวณ

แบบ PPP – Purchasing Power Parity) ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นอตัราท่ีลดลงจากร้อยละ 5 ในปี 2547 

ราคานํ้ามนัดิบดูไบปรับตวัสูงขึ้นเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั จากระดบัราคาเฉล่ียท่ี 33.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอ่บาร์เรล ในปี 2547 

มาอยูท่ี่ระดบั 49.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.3 หรือ 15.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เน่ืองจากความตอ้งการใช้

นํ้ามนัท่ีขยายตวั โดยขยายตวัเพียง 1.2 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2548 ลดลงจากปี 2547 ซ่ึงขยายตวัสูงถึง 2.9 ลา้นบาร์เรลต่อวนั 

ขณะท่ีการผลิตนํ้ามนัดิบของโลกในปี 2548 เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 84.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้น 1.4 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ซ่ึงส่วนใหญ่

การผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากกลุ่มโอเปก ส่วนกลุ่มนอกโอเปกมีการผลิตเพ่ิมเพียง 200,000 บาร์เรลตอ่วนั เน่ืองจากปัญหากาํลงัการ

ผลิตท่ีถดถอยในยโุรป และความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะพาย ุHurricanes ท่ีเกิดขึ้นบริเวณอ่าวเมก็ซิโกของสหรัฐฯ 

ส่งผลใหก้ารผลิตนํ้ามนัดิบของสหรัฐฯ บริเวณดงักล่าวทั้งหมดซ่ึงมีปริมาณ 1.5 ลา้นบาร์เรลต่อวนัตอ้งหยดุลงชัว่คราว นอกจากน้ี

ตลาดนํ้ามนัยงัมีความกงัวลในเร่ืองปัญหาทางการเมืองและความวุ่นวายในประเทศผูผ้ลิตนํ้ามนั เช่น สงครามท่ียงัคงมีอยา่ง

ต่อเน่ืองในอิรัก ปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอิหร่าน และปัญหาทางการเมืองในประเทศซาอุดิอาระเบีย อยา่งไรก็ตาม 

การเก็งกาํไรในตลาดล่วงหนา้ NYMEX ของกลุ่ม Hedge Fund ยงัคงมีอยา่งต่อเน่ือง โดยค่าเฉล่ียการซ้ือสุทธิในปี 2548 อยูท่ี่ระดบั 

10.4 ลา้นบาร์เรล ลดลงจากระดบั 38 ลา้นบาร์เรลในปี 2547 

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา กาํลงัการกลัน่ (Crude Distillation Unit) มีการขยายตวันอ้ยมาก โดยเพ่ิมขึ้นเพียง 3.6 ลา้นบาร์เรล

ต่อวนั ขณะท่ีความตอ้งการใชน้ํ้ามนัเพ่ิมมากกว่าถึง 2 เท่าในช่วงเวลาเดียวกนั ส่งผลให้กาํลงัการผลิตของโรงกลัน่อยูใ่นภาวะท่ีตึง

ตวั ทาํให้ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปและค่าการกลัน่ปรับเพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกบัราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีท่ียงัทรงตวัในระดบัสูงต่อเน่ือง

จากปีท่ีแลว้ นอกเหนือจากการปรับเพ่ิมขึ้นตามระดบัราคานํ้ามนัแลว้ ยงัเป็นผลมาจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองตาม

ภาวะเศรษฐกิจอีกดว้ย 

 สถานการณ์ในประเทศ 

เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2548 ปรับตวัดีขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดัจากช่วงคร่ึงแรกของปี เน่ืองจากการส่งออกท่ีเพ่ิม

มากขึ้นรวมทั้งการท่องเท่ียวท่ีปรับตวัดีขึ้น ขณะท่ีการนาํเขา้ชะลอตวัลง ซ่ึงเป็นผลจากราคาสินคา้ท่ีปรับสูงขึ้นมาก มาตรการ

ประหยดัพลงังานอยา่งจริงจงัของภาครัฐ และการสะสมสตอ็กวตัถุดิบท่ีอยูใ่นระดบัสูง อยา่งไรก็ตาม ประเทศยงัขาดดุลการคา้และ

ดุลบญัชีเดินสะพดัเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแตปี่ 2541 ส่วนอตัราเงินเฟ้อท่ีปรับสูงขึ้นจากผลกระทบของราคานํ้ามนัท่ีสูงขึ้นมาก 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับขึ้นอตัราดอกเบ้ียนโยบาย R/P 14 วนัเพ่ือลดแรงกดดนัเงินเฟ้อและตอ้งการให้อตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงไม่ติดลบ ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียยงัคงอยูใ่นทิศทางขาขึ้น สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ประกาศตวัเลขการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2548 ท่ีร้อยละ 4.5 ลดลงจากปี 2547 ท่ีร้อยละ 6.2  ขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อ

เท่ากบัร้อยละ 4.5 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 2547 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลเท่ากบัร้อยละ 2.0 ของจีดีพี 

การใชปิ้โตรเลียมท่ีเป็นเช้ือเพลิงประกอบดว้ยผลิตภณัฑน์ํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ มีปริมาณการใชร้วมทั้งส้ิน 1,243.8 

พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.6 โดยการใช ้ LPG ขยายตวัสูงสุดร้อยละ 7.1 จากเดิมท่ีขยายตวัเพียงร้อยละ 1-3 เน่ืองจาก

รัฐบาลยงัคงชดเชยราคา LPG ส่วนการใชน้ํ้ามนัดีเซลเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 จากราคาขายปลีกดีเซลท่ีมีการทยอยลดการชดเชย

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 และปล่อยให้มีการลอยตวัอยา่งสมบูรณ์ตั้งแตว่นัท่ี 13 กรกฎาคม 2548 ขณะท่ีการใชน้ํ้ามนัเบนซิน

ลดลงมากท่ีสุดท่ีร้อยละ 5.1 จากราคาขายปลีกเบนซินท่ีทยอยปรับเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 6-7 บาทต่อลิตรนบัจากตน้ปี 

2548 สาํหรับการจดัหาปิโตรเลียมเพ่ือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนั้น ไดจ้ากการผลิตในประเทศและ

นาํเขา้จากต่างประเทศรวมปริมาณทั้งส้ิน 1,575.8 พนับาร์เรลต่อวนั เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 โดยพ่ึงพาการนาํเขา้ปิโตรเลียมร้อยละ 64.2  



บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 

  

 ส่วนท่ี 2 หนา้ท่ี 266 

การส่งออกปิโตรเลียมรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.6 ท่ีระดบัปริมาณ 188 พนับาร์เรลต่อวนัโดยเป็นผลจากความตอ้งการใชใ้น

ประเทศท่ีขยายตวัลดลงโดยเฉพาะนํ้ามนัเบนซินและดีเซล ส่วนการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีภายในประเทศขยายตวัเพ่ิมขึ้นตามการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 แนวโน้มสถานการณ์ปี 2549 

 ราคานํ้ามนัท่ียงัทรงตวัในระดบัสูง ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก การปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางต่างๆ 

ยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ การขยายตวัอยา่งแขง็แกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯและเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ลว้นเป็นปัจจยัสนบัสนุนการ

ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2549  IMF และธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัในอตัราเดียวกบัปี 2548 คอือตัราร้อย

ละ 4.3 และ 3.2 (เทียบเท่าร้อยละ 4.3 ในการคาํนวณแบบ PPP ) ตามลาํดบั ส่งผลใหก้ารใชน้ํ้ามนัของโลกในปี 2549 คาดว่าจะ

ขยายตวัในระดบั 1.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนัมาอยูท่ี่ระดบั 85.0 ลา้นบาร์เรลต่อวนั และคาดว่าการผลิตนํ้ามนัจะเพ่ิมขึ้นในระดบั

เดียวกบัความตอ้งการใชน้ํ้ามนัท่ี 1.7 ลา้นบาร์เรลต่อวนัมาอยูท่ี่ระดบั 86.1 ลา้นบาร์เรลต่อวนั (หากไม่มีการลดการผลิตจากกลุ่ม

โอเปกและกลุ่มนอกโอเปกเพ่ิมการผลิตในปริมาณ 1.3 ลา้นบาร์เรลต่อวนั) ส่งผลใหร้าคานํ้ามนัดิบคาดว่าจะปรับลดลงเลก็นอ้ย

โดยคาดว่าราคานํ้ามนัดิบดูไบจะอยูท่ี่ระดบั 45-50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เน่ืองจากกาํลงัการผลิตท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นจากกลุ่มนอก

โอเปก และการผลิตนํ้ามนัดิบของสหรัฐฯ บริเวณอ่าวเมก็ซิโกท่ีตอ้งหยดุผลิตจากพาย ุHurricanes สามารถกลบัมาผลิตไดต้ามปกติ

ในช่วงตน้ปี 2549 อยา่งไรก็ตามราคานํ้ามนัยงัคงมีความผนัผวนจากปัญหาก่อการร้าย ความวุ่นวายทางการเมืองในกลุ่มประเทศ

ผูผ้ลิตนํ้ามนัและภยัธรรมชาติรวมทั้งการเก็งกาํไรของ Speculators และ Hedge Funds ในตลาดล่วงหนา้ ส่งผลต่อเน่ืองไปยงัระดบั

ราคานํ้ามนัสาํเร็จรูปให้มีแนวโนม้ปรับลดลงเลก็นอ้ยขณะท่ีค่าการกลัน่ยงัทรงตวัในระดบัสูงใกลเ้คยีงกบัปีก่อน ส่วนแนวโนม้

ของราคาผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีนั้นคาดว่าจะเร่ิมอ่อนตวัลงในช่วงคร่ึงหลงัของปีเน่ืองจากกาํลงัผลิตของตลาดโลกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ

จากกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลางซ่ึงเล่ือนการผลิตจากปี 2548 มาเป็นปี 2549 นอกจากน้ีประเทศจีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคหลกัยงั

สามารถผลิตเมด็พลาสติกชนิดต่างๆ ไดม้ากขึ้น หลายฝ่ายคาดว่า  วฏัจกัรราคาจะเร่ิมเขา้สู่ช่วงขาลงนบัจากปี 2549 จนถึงปี 2552 

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูผ้ลิตในการลงทนุขยาย/พฒันาโครงการใหม่ๆ เพ่ือรองรับวฏัจกัรราคาขาขึ้นในรอบถดัไป 

สาํหรับสถานการณ์ในประเทศปี 2549 การบริโภคมีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากราคาสินคา้ท่ีปรับสูงขึ้น การลงทุนรวมมี

แนวโน้มขยายตัวในอัตราท่ีชะลอตัวภายใต้แนวโน้มภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นการส่งออกยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัไดใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ

ภายใตเ้ง่ือนไขการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2548 โดยการมุ่งเจาะตลาดเป็นรายภูมิภาค ขณะท่ีการขาด

ดุลบญัชีเดินสะพดัมีแนวโนม้ขยายตวัตามการนาํเขา้สินคา้ท่ีจาํเป็นในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อตัราเงินเฟ้อในช่วงคร่ึงหลงัของ

ปีมีแนวโนม้ตํ่าลงกว่าช่วงคร่ึงแรกของปี  สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 4.5 – 5.5 อตัราเงินเฟ้อเท่ากบัร้อย

ละ 3.5 – 4.5 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาดดุลร้อยละ 2.0 – 2.5 ของจีดีพี คาดว่าการใชน้ํ้ามนัสาํเร็จรูปของประเทศจะขยายตวัเพียง

ร้อยละ 0-1 เน่ืองจากราคานํ้ามนัท่ีคาดว่าจะทรงตวัอยูใ่นระดบัสูงและมาตรการประหยดัพลงังานของภาครัฐ การใชก๊้าซธรรมชาติ

จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.6 โดยเฉพาะจากการใช ้ NGV ในภาคขนส่งจากมาตรการสนบัสนุนเพ่ือทดแทนการใชน้ํ้ามนัอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนการใชก๊้าซฯ เพ่ือการผลิตไฟฟ้าจะขยายตวัเพียงร้อยละ 4.0 เน่ืองจากท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 3 จะแลว้เสร็จในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 

2549 สาํหรับความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑปิ์โตรเคมีก็คาดว่าจะขยายตวัเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เน่ืองจากมีการขยายกาํลงัผลิตในส่วนของ

อุตสาหกรรมปลายนํ้ามากขึ้นสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ 
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ข้อมูลอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง 

 

-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 3 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทัหรือผูด้าํรงตาํแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบญัชี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง

ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว 

(3) ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักล่าว และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 ต่อผูส้อบบญัชีและ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให ้ นายสุพจน ์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่

ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

นายพิชยั  ชุณหวชิร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

การเงินและบญัชีองคก์ร 

 

   

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ           

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 

 

 



  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 

 ส่วนท่ี 3 หนา้ท่ี 2 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู (ต่อ) 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการ

บริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งท่ีเป็นชุดเดียวกนั ขา้พเจา้ได้

มอบหมายให้ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา หรือ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ์กุล กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่

ขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลไว ้

  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ประธานกรรมการ  

นายศุภรัตน์ ควฒัน์กุล กรรมการ  

นายสมชาย วงศส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ  

นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช กรรมการอิสระ  

นายพฒัเดช ธรรมจรีย ์ กรรมการอิสระ  

พล.อ.ชยัศึก เกตุทตั กรรมการอิสระ  

นายอาํพน กิตติอาํพน กรรมการอิสระ  

นายโอฬาร ไชยประวติั กรรมการอิสระ  

นายประพนัธ์ นยัโกวิท กรรมการอิสระ  

นางพรรณี สถาวโรดม กรรมการ  

นายเมตตา บนัเทิงสุข กรรมการ  

นายพิษณุ สุนทรารักษ ์ กรรมการอิสระ  

นายสุชาติ ธาดาธาํรงเวช กรรมการอิสระ  

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ กรรมการและเลขานุการ  

ผู้รับมอบอํานาจ   

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผูจ้ดัการสาํนกักฎหมาย  

2. นางสาวพรรณนลิน  มหาวงศธิ์กุล รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายตลาดทุนและ 

ผูล้งทุนสัมพนัธ์ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ               
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช ์ 60 ไม่มี -  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมด)ี 2539-2543 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-2544 อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี กระทรวงอตุสาหกรรม 
   -  M.A. Economics, Georgetown   กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
      University, U.S.A. 2544-2545 เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
   -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั      1 - 15 ต.ค.45 รองปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 
      ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั ต.ค.45-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน 
      ราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 40 1 ต.ค.44-พ.ค.46 กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนั พ.ค. 46 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
      พระปกเกลา้  หลกัสตูรการเมือง ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
      การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
      สาํหรบันกับริหารระดบัสงู (ปปร.)  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
      รุน่ที่ 5  ประธานกรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)   กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์เพาเวอร ์จาํกดั 
      ปี 2547 : หลกัสตูร DAP   หลกัสตูร  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 
      Chairman 2000  และหลกัสตูร    
      Finance for Non-Finance Director    
       

นายศภุรตัน ์ ควฒันก์ลุ 54 0.000070 - B.Sc. Economics, London School  2539-2541 ที่ปรกึษาการคลงั (นกัวิชาการคลงั 10) สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 
    of Economics and Political  2541-2543 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
    Science, University of London  2543-2547 อธิบดี กรมสรรพากร 
    U.K. ทนุรฐับาล (ทนุ ก.พ.)  1 ต.ค. 47-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 
   - M.Sc., Economics Queen Mary   12 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    College, University of London,  28 เม.ย.48-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    U.K. (ทนุ ก.พ.) ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สาํนกังานสลากกินแบ่งรฐับาล 
   - Certificate in Double Taxation,  ประธานกรรมการ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
    University of Southern California,  ประธานกรรมการ กองทนุเงินกูย้ืมเพ่ือการศกึษา 
    U.S.A.  ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
   - Advance Management Program,  รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
    Harvard University, U.S.A.  รองประธานกรรมการ กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด 
      ปี 2548 : หลกัสตูร DAP   หลกัทรพัย ์
     กรรมการ สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
     กรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
     กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสมชาย  วงศส์วสัดิ ์ 59 ไม่มี  -  นิติศาสตรบณัฑิต  2536 ผูพิ้พากษาศาลอธุรณ ์ ภาค 3 กระทรวงยตุิธรรม 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 ผูพิ้พากษาหวัหนา้คณะในศาลอธุรณ ์ ภาค 2 กระทรวงยตุิธรรม 
    -  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 2541 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายวิชาการ กระทรวงยตุิธรรม 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 2542 รองปลดักระทรวงยตุิธรรม ฝ่ายบริหาร กระทรวงยตุิธรรม 
    -  เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศกึษา 2542 ปลดักระทรวงยตุธิรรม กระทรวงยตุิธรรม 
     กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  14 ก.พ.49-ปัจจบุนั ปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
   -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั     29 เม.ย.45-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั    29 ส.ค.48-ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
      ราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 38 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
    ปี 2548 : หลกัสตูร DAP  กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
       

นายจกัรมณฑ ์ ผาสกุวนิช 58 0.000352 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต 2538-2544 รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2544-2545 เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
   - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 2545-2547 เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
    California State University in  2547-ปัจจบุนั ปลดักระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม 
    Northridge, U.S.A. 9 เม.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   - ประกาศนียบตัร นกับริหาร   28 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ระดบัสงู รุน่ที่ 12 ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
   - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
    ราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 39  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัยานยนต ์
    ปี 2547 : หลกัสตูรDAP และ  กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ
      หลกัสตูร Finance For    กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) 
    Non-Finance Director  กรรมการ คณะกรรมการสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
     กรรมการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
     กรรมการ สาํนกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู ้
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สัดส่วนการ               
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพฒัเดช  ธรรมจรีย ์ 55 ไม่มี - เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต   2531-ปัจจบุนั เจา้ของกิจการ ธุรกิจฟารม์โคนม  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบรูณ ์

    Yale University, U.S.A. 2544-2546 ที่ปรกึษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

   - เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต  2545 ที่ปรกึษารฐัมนตรีประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี สาํนกันายกรฐัมนตรี  ทาํเนียบรฐับาล 

    Yale University, U.S.A. 2546-2547 ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

   - Ph.D. (Political Economy),  2547-ปัจจบุนั ผูช่้วยรฐัมนตรีประจาํสาํนกันายกรฐัมนตรี สาํนกันายกรฐัมนตรี  ทาํเนียบรฐับาล 

      Amsterdam University,   12 เม.ย.48- ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

      Netherlands  28 เม.ย.48- ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2548 : หลกัสตูร DCP, หลกัสตูร       

    Finance for Non-Finance Director     

      หลกัสตูร ACP หลกัสตูร Director    

      Forum และหลกัสตูร Fostering a    

      Board and Management Team    

พลเอก ชยัศกึ  เกตทุตั 64 ไม่มี -  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วทบ.ทบ.) 2533 ฝ่ายเสนาธิการประจาํสาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

   -  หลกัสตูร ครูการบินทหารบก รุน่ 8 2539 รองผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน   กระทรวงกลาโหม 

   -  หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก  2540 ผูอ้าํนวยการศนูยพ์ฒันากิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม 

    หลกัสตูรหลกัประจาํ ชดุที่ 56 2542 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิจยัและพฒันาการทหาร กระทรวงกลาโหม 

   -  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต      2544 จเรทหารทั่วไป กระทรวงกลาโหม 

    (การทหาร) 2546 - 2548 ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุของ นายกรฐัมนตรี  

   -  ครุศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต 29 เม.ย.46-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    (จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั) 24 มิ.ย.47-ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ขีอง ปตท. บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2547 : หลกัสตูรDCP ,  หลกัสตูร     

      Developing CG  และหลกัสตูร    

    Board Performance Evaluation    
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อายุ 

(ปี) 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอาํพน  กิตติอาํพน 51 ไม่มี - ศิลปศาสตรบณัฑิต 2541-2544 ผูช่้วยปลดักระทรวง (ฝ่ายต่างประเทศ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2544 ผูต้รวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
   - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 2545/2547 รองปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    (M.S. Economics) Northeastern 2546 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
    University, Boston U.S.A.  และอาหารแห่งชาต ิ  
   - ดษุฎีบณัฑิต (เศรษฐศาสตรป์ระยกุต)์ 2547-ปัจจบุนั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 
    Clemson University,  แห่งชาต ิ แห่งชาต ิ
    South Carolina U.S.A.  12 เม.ย. 48-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   - ผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ  26 ม.ค. 49-ปัจจบุนั กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ระดบัสงู รุน่ 3 (CIO) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
   - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั  กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
       ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
       ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 45  กรรมการ/กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
     กรรมการขา้ราชการพลเรือน สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
     กรรมการ สภาวิจยัแห่งชาต ิ
       
       
นางพรรณี  สถาวโรดม 58 0.000141 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 2542 - 2543 ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการคลงัและภาษี  ปฏิบตัิหนา้ที ่ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
    สาขาการเงินการธนาคาร  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 - 2544 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
   - เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  2544 – 2545 รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั และ กระทรวงการคลงั 
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหนีส้าธารณะ  
   - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั 2545-ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั 
       ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั 28 ก.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 44 29 ส.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   - Advanced Executive Program, ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
    2004, Kellogg School of   กรรมการ ธนาคารสนิเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
    Management, Northwestern  กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
    University, U.S.A.    
   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
    ปี 2548 : หลกัสตูรDAP,  หลกัสตูร     
    Finance for Non-Finance และ    
    หลกัสตูร Fostering a Board and     
    Management Team    
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อายุ 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายโอฬาร ไชยประวตั ิ 62 ไม่มี - B.S. (Magna Cum Laude),  2525-2544 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

    Economics, Wharton School, 2542-2544 ที่ปรกึษาคณะกรรมการจดัการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

    University of Pennsylvania, U.S.A. 2544 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

   -  Ph. D., Economics,  2544-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Massachusetts Institute of  29 ก.ค. 46-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    Technology, (M.I.T.)  U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2546 : หลกัสตูร DAP  ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

     ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย (บสท.) 

     ประธานกรรมการบริหาร สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

      (องคก์ารมหาชน) 

     รองประธานและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

     รองประธาน มลูนิธิศกึษาพฒัน ์

     กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

     กรรมการ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ สภามหาวิทยาลยัชินวตัร 

     กรรมการติดตามและประเมินสถานการณเ์ศรษฐกิจ กระทรวงการคลงั 

     ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์ มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 

     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณ ์

      มหาวิทยาลยั 

     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นการเงินการคลงั คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประพนัธ ์ นยัโกวิท 59 ไม่มี  -  นิติศาสตรบณัฑิต (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  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  นกับริหารงานยตุิธรรมระดบัสงู 29 ก.ค. 46-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    รุน่ที่ 1 สาํนกังานอยัการสงูสดุ 24 มิ.ย.47-ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของ ปตท. บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
   -   ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

       ราชอาณาจกัร  หลกัสตูรการป้องกนั   กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

       ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 38  กรรมการ เนติบณัฑิตยสภา 

    -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนั  กรรมการ กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

       พระปกเกลา้  หลกัสตูรการเมืองการ  กรรมการกฤษฎีกา  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

       ปกครองในระบบประชาธิปไตย  กรรมการขอ้มลูขา่วสารของราชการ สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

       สาํหรบันกับริหารระดบัสงู (ปปร.)  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

       รุน่ที่ 5  คณะอนกุรรมการสามญัประจาํกระทรวง (อ.ก.พ.) กระทรวงพลงังาน 

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   คณะอนกุรรมการสามญัประจาํกระทรวง (อ.ก.พ.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

    ปี 2546 : หลกัสตูร DAP    

       ปี 2547 : หลกัสตูร Developing CG    

                  และ หลกัสตูร Finance for     

                     Non-Finance Director    

    ปี 2548 : หลกัสตูร ACP     
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายเมตตา  บนัเทิงสขุ 55 ไม่มี -   บญัชีบณัฑิต  จฬุาลงกรณ ์ 2538 รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ

      มหาวิทยาลยั   สาํนกันายกรฐัมนตรี 

   -   นิติศาสตรบณัฑิต 2545 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  29 เม.ย.46- ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั  ปัจจบุนั กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

     ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  แห่งชาติ (กพช.)  

       ราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ที่ 46  กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการกองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังาน 

     กรรมการและเลขานกุาร คณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน 

     กรรมการ สถาบนับริหารกองทนุพลงังาน 

       

       

       

       

นายพิษณ ุสนุทรารกัษ ์ 52 ไม่มี  -  B.A. (History & Political Science)   2540-2541 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

      University of Kansas, U.S.A. 1 ต.ค.44-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  M.A. (Political Science) 2 ก.ค.47-ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของ ปตท. บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     University of Wisconsin, U.S.A. ปัจจบุนั รองผูอ้าํนวยการ สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

    -  M.A. (Ibero – American Studies)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ คณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

     University of Wisconsin, U.S.A.    

    -  Ph.D. (Political Science)    

     University of Wisconsin, U.S.A.    

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    

      ปี 2547 : หลกัสตูรDAP  และ    

                     หลกัสตูร Developing CG    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

รศ.ดร. สชุาติ  ธาดาธาํรงเวช 54 ไม่มี - เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) 2541-2545 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  2544-2545 กรรมการ การประปานครหลวง 

   - M.Sc., Economics, The London  2544 กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

    School of Economics and 2546 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย ์

    Political Science, U.K. 2547-2549 ที่ปรกึษาผูท้รงคณุวฒิุของนายกรฐัมนตรี ดา้นเศรษฐกิจ สาํนกันายกรฐัมนตรี 

   - Ph.D., Economics McMaster   2542-16 ม.ค.2548 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกรบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

    University, Canada  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟตุแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

   - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั 2546-2548 ที่ปรกึษา นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน 

       ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั 2538-ปัจจบุนั รองศาสตราจารย ์ คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

    ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน   12 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

       (ปรอ.) รุน่ที่ 1 28 เม.ย.48-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2544 : หลกัสตูร DCP   กรรมการ กรรมการปิโตรเลียม 

    ปี 2546 : หลกัสตูร DAP   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2547 : หลกัสตูร Finance for   กรรมการ สภามหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                   Non-Finance Director  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 

    ปี 2548 : หลกัสตูร ACP และ   กรรมการนโยบายขา้ว กรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) 

                     หลกัสตูร  Fostering a   ที่ปรกึษา สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

                     Board and Management   กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

                     Team    
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ ์ 54 0.011484  -   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 2539-2542 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั  (ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    (วิศวกรรมโยธา) 2543-2544 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท.ก๊าซธรรมชาติ(ระดบัรองผูว้่าการ) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต.ค.44-2546 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการใหญ่ ตัง้แต่วนัที ่10    -  M.B.A., Utah State University,  2546-ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (เร่ิม 10 ส.ค. 2546) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

 สิงหาคม 2546)        U.S.A. ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

    -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอททิลีน จาํกดั 

        ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

        ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน  ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

        (ปรอ.) รุน่ที่ 10  ประธานกรรมการ บริษัท  ทรานส ์ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

    -  Certificate in Advanced    ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

      Management Program,  ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

      Harvard Business School, U.S.A.  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

    -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู สถาบนั  กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

        พระปกเกลา้ หลกัสตูรการเมืองการ  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

      ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

        สาํหรบันกับริหารชัน้สงู (ปปร.)  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

      รุน่ที่ 6  กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

   -  สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

     ปี 2547 : หลกัสตูร DAP  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 
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นายอนนต ์ สิริแสงทกัษิณ 54 0.002468 -  วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  จฬุาลงกรณ ์ ก.พ.39- ก.ย.44 รองผูจ้ดัการใหญอ่าวโุสจดัหาและจาํหน่ายก๊าซ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
      มหาวิทยาลยั  ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
   -  พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต ต.ค.44-ก.ย.45 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จดัหาและจาํหน่ายก๊าซ บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
   -  Certificate Harvard University, ต.ค.45-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กลยทุธแ์ละพฒันาองคก์ร บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
       U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  ปตท. จาํหน่ายกา๊ซธรรมชาติ จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท  ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท  โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการ บริษัท  สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท  บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการ บริษัท  พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท  ไทยพาราไซลีน จาํกดั 
     กรรมการ บริษัท  ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 
     กรรมการ บริษัท  อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

นายทรงวฒิุ  ชินวตัร 56 0.000595  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2540 ผูช่้วยผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
       โยธา)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2541-2545 กรรมการและผูจ้ดัการทั่วไป บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
    -  M.Eng. (Civil Engineering),  Lamar 2546-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงานบริหารองคก์ร บริษัท  ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
     University, Beaumont, Texas,U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท  ปตท.จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 
    -  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช  กรรมการ บริษัท  เอนเนอรย์ี่คอมเพลก็ซ ์จาํกดั 
       อาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั    
       ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน    
       (ปรอ.) รุน่ที่ 16    
    -  Certificate in Advanced    
     Management Program,    
     Harvard Business School, U.S.A.    
    -  Certificate in Advanced    
     Management Program,     
       Banff School, Canada    
    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)    
       ปี 2548 : หลกัสตูร DAP    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพิชยั  ชณุหวชิร 57 ไม่มี  -  บญัชีบณัฑิต (การบญัชี)  2539-2542 รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543-2544 ผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. นํา้มนั การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    -  M.B.A., Indiana University of  รกัษาการผูจ้ดัการใหญ่ ปตท. อินเตอรเ์นชั่นแนล  

     Pennsylvania, U.S.A.  รกัษาการรองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร  

    -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั  2544  รองผูว้่าการการเงินและบญัชีองคก์ร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

     ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่การเงินและบญัชีองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

     ราชอาณาจกัร  ภาครฐัรว่มเอกชน ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

     (ปรอ.)  รุน่ที่ 13  กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    -  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 2918  กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จาํกดั 

    -   ปริญญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์เพาเวอร ์จาํกดั 

       ทางบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั 

     ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการปรบัโครงสรา้งเพ่ือเพ่ิมมลูค่ารฐัวิสาหกจิ 

     ประธานคณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการบริหารการลงทนุกองทนุประกนัสงัคม 

     ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นบญัชีบริหารสภาวิชาบญัชี 

     กรรมการ  สภาวิจยัแห่งชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร ์

     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 

     กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท กฟผ. จาํกดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศกึษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายจิตรพงษ ์กวา้งสขุสถิตย ์ 57 0.004393  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (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 

    -  Ph.D. (Industrial Engineering)  ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี ่คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

       Lamar University, Texas, U.S.A.  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

    -  Stanford Executive Program,   ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

       Stanford University, U.S.A.  กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

    -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั   กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จาํกดั 

       ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร ์จาํกดั 

       ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

       (ปรอ.)  รุน่ที่ 12  กรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ทรานสไ์ทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จาํกดั 

         กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

         นายกสมาคม สมาคมก๊าซธรรมชาติ สาํหรบัยานยนตไ์ทย 

       

 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

 

C:\Users\Monyasak\Desktop\56-1_2005_Thai\20050653T18.DOC/p. 

- 13 - 

 

ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายปรชัญา  ภิญญาวธัน ์ 55 0.003594  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม 2539-2542 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 

       โยธา)  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2543-2544 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) 

    -  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนั   กรรมการ บริษัท อลัลายแอนซ ์รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั  

        ราชอาณาจกัร หลกัสตูรการป้องกนั  กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

        ราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน  กรรมการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

        (ปรอ.)  รุน่ที่ 15  กรรมการ บริษัท อะโรเมติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท โรงกลั่นนํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท สตารปิ์โตรเลียม รีไฟนน์ิ่ง จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททิลีน จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายวิโรจน ์มาวิจกัขณ ์ 58 0.003594  -  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรม  2539-2541 ผูอ้าํนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       โยธา) เกียรตินิยมอนัดบั 2   2541-ก.ย.44 รองผูว้่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต.ค.44-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    -  M.S.C.E. (Civil Engineering)  2542-2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ/่กรรมการ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จาํกดั (มหาชน) 

       University of Texas at Austin,U.S.A. ตัง้แต่ 1 ม.ค. 49- กรรมการ และกรรมการอาํนวยการ บริษัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

    -  Ph.D. (Civil Engineering) ปัจจบุนั   

       University of Texas at Austin,U.S.A. ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จาํกดั 

    -  Program for Management  กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จาํกดั 

    Development, Harvard University,  กรรมการ บริษัท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั 

    U.S.A.  กรรมการ บริษัท ไทยออยลเ์พาเวอร ์จาํกดั 

    -  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) :  กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบส จาํกดั (มหาชน) 

       ปี 2546 : หลกัสตูร DAP และ   กรรมการ คณะกรรมการนกัธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอ้มไทย 

       หลกัสตูร DCP  กรรมการอาํนวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

       

นายชยัวฒัน ์ ชฤูทธิ์ 58 0.002397  - B.Sc. Economics, Nathaniel  2539-2544 รองผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

      Hawthorne College, U.S.A. 2544-2545 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดพาณิชย ์ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    2545-2546 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    2546-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญว่างแผน บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ต.ค.48-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
    ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยลูบ้เบล็นดิง้ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท ขนส่งนํา้มนัทางท่อ จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท รีเทลบิซิเนสอลัไลแอนซ ์จาํกดั 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอดิเทพ  พิศาลบตุร ์ 58 0.001015 - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 2536-2542 รองผูจ้ดัการใหญ่บริหาร บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

    (วิศวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ ์ 2542-2548 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยั 2544-ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - M.Eng. (Electrical Engineering)  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการและเลขานกุาร บริษัท ไทยโอเลฟินส ์จาํกดั 

    University of Houston, U.S.A. 7 ธ.ค.48-ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการและเลขานกุาร บริษัท ปตท.เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

   - ประกาศนียบตัร Modern Marketing ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลิติ ้จาํกดั 

    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกดั 

   - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) :  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลิเมอร ์มารเ์ก็ตติง้ จาํกดั 

    ปี 2548 : หลกัสตูร DCP  กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จาํกดั (มหาชน) 

     ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอทานอลเอมีน จาํกดั 

     ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จาํกดั 

     ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคลีนคลอไรด ์จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จาํกดั 

     กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ ฟลอิูด ทรานสปอรต์ จาํกดั 

นางสาวเพ็ญจนัทร ์ จริเกษม 51 0.000181 -  อกัษรศาสตรบณัฑิต  2541-ก.ย. 2544 ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทนุ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 1 ต.ค.44-มี.ค.48 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหาและบริหารเงินทนุ บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต   1 เม.ย.48-6 ธ.ค.48 ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธก์ารเงินองคก์ร บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   7 ธ.ค.48-ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายกลยทุธก์ารเงินองคก์ร รกัษาการผูช่้วย บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

   - หลกัสตูร Finance for Senior   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่การเงินองคก์ร  

    Executive ของสถาบนั Harvard    

    Business School of New York,    

    U.S.A.    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ปี) 

สัดส่วนการ               

ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์าํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางปริศนา ประหารขา้ศกึ 52 0.001035 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต 2539-2540 ผูจ้ดัการสว่นบญัชีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 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.    

       

 

 



อื�นๆ อื�นๆ
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 35 36 37

PTTEP PTTNGD PTTLNG PTTUT RBA PTTT PTTCL SBECL PTTCH PTTPE BPE PTTPM RRC PPCL EnCo IPT TTM-T TTM-M DCAP RPCL TLBC THAPPLINE PA-Thai BAFS IPS FPT VLPG KPL PA-Chaina PTTMart ATC SPRC TOP BCP TPI TP TIP

1 นายเชดิพงษ ์สริวิชิช์ X X X X X /

2 นายศภุรตัน ์ ควฒันก์ุล /

3 นายสมชาย  วงศส์วสัด ิ� / /

4 นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนชิ / /

5 นายพฒัเดช  ธรรมจรยี์ / /

6 พลเอก ชยัศกึ  เกตทุตั / /

7 นายอาํพน  กติตอิาํพน / /

8 นายโอฬาร ไชยประวตั ิ / / /

9 นายประพนัธ ์ นยัโกวทิ / /

10 นางพรรณ ี สถาวโรดม / /

11 นายเมตตา  บนัเทงิสุข /

12 นายพษิณุ สุนทรารกัษ์ /

13 นายสุชาต ิ ธาดาธํารงเวช / /

14 นายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ์ O / / / X X / X X X X / X / / /

15 นายอนนต ์ สริแิสงทกัษณิ // / / / / / /

16 นายพชิยั ชุณหวชริ // / / / / / / /

17 นายทรงวฒุ ิ ชนิวตัร // / /

18 นายชยัวฒัน ์ ชูฤทธิ� // / / / /

19 นายจติรพงษ ์กวา้งสุขสถติย์ // / X / X / X / / / X /

20 นายปรชัญา ภญิญาวธัน์ // / / / / / / / / / /

21 นายวโิรจน ์มาวจิกัขณ์ //  / O / /

22 นายอดเิทพ  พศิาลบุตร ์ // / O / / / /

23 นางสาวเพ็ญจนัทร ์ จรเิกษม //

24 นางปรศินา ประหารขา้ศกึ //

  หมายเหต ุ1  :  X = ประธานกรรมการ      O = กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่     / = กรรมการ       // = ผูบ้รหิาร

  1. บรษัิท ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) PTTEP   9. บรษัิท ปตท. เคมคิอล จํากัด (มหาชน) PTTCH 16.  บรษัิท ผลติไฟฟ้าอสิระ (ประเทศไทย) จํากัด IPT 27.  บรษัิท เวยีดนามแอลพจี ีจํากัด VLPG

  2. บรษัิท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจํากัด PTTNGD 10. บรษัิท พทีที ีโพลเีอทลินี จํากัด PTTPE 17.  บรษัิท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย) จํากัด TTM-T 28.  Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd. KPL

  3. บรษัิท พทีที ีแอลเอ็นจ ีจํากัด PTTLNG 11.  บรษัิท บางกอกโพลเีอททลีนี จํากัด (มหาชน) BPE 18.  บรษัิท ทรานส ์ไทย-มาเลเซยี (มาเลเซยี) จํากัด TTM-M 29.  กลุม่ Petro Asia China จํานวน 4 บรษัิท PA-China

  4.  บรษัิท พทีที ียทูลิติี� จํากัด PTTUT 12. บรษัิท พทีที ีโพลเีมอร์ มารเ์ก็ตติ�ง จํากัด PTTPM 19.  บรษัิท ผลติไฟฟ้าและนํ�าเย็น จํากัด DCAP 30.  บรษัิท ปตท. มารท์ จํากัด PTTMart

  5. บรษัิท รเีทล บซิเินส อัลไลแอนซ ์จํากัด RBA 13. บรษัิท โรงกลั�นนํ�ามันระยอง จํากัด (มหาชน) RRC 20.  บรษัิท ราชบรุ ีเพาเวอร ์จํากัด RPCL 31.  บรษัิท อะโรเมตกิส  ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ATC

  6. บรษัิท ปตท. คา้สากล จํากัด PTTT 14.  บรษัิท พทีที ีฟีนอล จํากัด PPCL 21.  บรษัิท ไทยลูบ้เบล็นดิ�ง จํากัด TLBC 32.  บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟนน์ิ�ง จํากัด SPRC

  7. บรษัิท ปตท. (กัมพชูา) จํากัด PTTCL 15. บรษัิท เอนเนอรย์ี� คอมเพล็กซ ์จํากัด EnCo 22.  บรษัิท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จํากัด Thappline 33. บรษัิท ไทยออยล ์จํากัด (มหาชน) TOP

  8. Subic Bay Energy Co., Ltd. SBECL 23.  บรษัิท ปิโตรเอเซยี (ประเทศไทย) จํากัด PA-Thai 34.  บรษัิท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) BCP

24.  บรษัิท บรกิารเชื�อเพลงิการบนิกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BAFS 35.  บรษัิท อตุสาหกรรมเคมกิัลไทย จํากัด (มหาชน) TPI

25.  บรษัิท บรกิารนํ�ามันอากาศยาน จํากัด IPS 36.  บรษัิท ไทยออยลเ์พาเวอร์ จํากัด TP

26.  บรษัิท ขนสง่นํ�ามันทางทอ่ จํากัด FPT 37.  บรษัิท ทพิยประกันภัย จํากัด (มหาชน) TIP

หมายเหตุ 2 : ขอ้ 29 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.
หมายเหตุ 3 : รายการที� 21 การดํารงตําแหน่งในบรษัิทฯ ของนายวโิรจน์  มาวจัิกขณ ์: IPT ณ วันที� 12 ม.ค. 2549 / TOP ณ วันที� 1 ม.ค. 2549 / TP ณ วันที� 21 ก.พ. 2549

บรษิทัยอ่ย
กลุม่ปิโตรเคมแีละการกล ั�นกลุม่กา๊ซ กลุม่นํ �ามนัปตท.

PTT

ขอ้มลูการดาํรงตาํแหนง่ของผูบ้รหิาร  และผูม้อีํานาจควบคมุใน บมจ. ปตท.  บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม และบรษิทัที�เก ี�ยวขอ้ง  ณ  วนัที� 31 ธน้วาคม 2548

รายชื�อที�

บรษิทัรว่มและบรษิทัที�เก ี�ยวขอ้ง
กลุม่กา๊ซ กลุม่ปิโตรเคมแีละการกล ั�นกลุม่นํ �ามนั
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  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาํปี 2548 
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	โดยที่บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยองจำกัด (มหาชน) (RRC) บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 อยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้น จึงขอชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการกลั่นเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง RRC กับโรงกลั่นน้ำมันอื่นในกลุ่...
	 ปริมาณความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปภายในประเทศอยู่ในสภาวะที่สมดุลกับกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันในประเทศโดยรวม (พิจารณารวมถึงกำลังการผลิตของโรงกลั่นที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบเพื่อขายให้แก่โรงงานปิโตรเคมี และการขายส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วน) ดังนั้น โรง...
	 ในปี 2548 ปตท. มีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศสูงที่สุดถึงร้อยละ 34.6 หรือเท่ากับ 14,802 ล้านลิตรต่อปี ดังนั้น ข้อตกลงที่ ปตท. จะรับซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่นทุกแห่งที่ ปตท.ถือหุ้น รวมถึง RRC คิดเป็นปริมาณรวมประมาณ 10,347 ล้านลิต...
	 ปตท.มีข้อตกลงกับโรงกลั่นทุกแห่งรวมถึง RRC ที่จะจัดหาน้ำมันดิบที่ใช้ในการกลั่นในราคาตลาด (Competitive Commercial Arm’s Length) ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของ ปตท.
	 ในกรณีที่ความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากำลังการกลั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปตท. จะพิจารณาถึงความพร้อมของโรงกลั่นแต่ละแห่งที่ ปตท.ถือหุ้น ที่ประสงค์จะขยายกำลังการกลั่นเพิ่มขึ้น รวมถึงโรงกลั่นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ปตท.ยังคง...
	แนวนโยบายของ ปตท.เกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่าง RRC และบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC)
	 ปตท.ได้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. พยายามสร้างให้เกิด Synergy ระหว่างกันให้มากที่สุด ดังนั้น การที่ RRC และ ATC ตกลงร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการขยายงานร่วมจึงสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากเป็นการสร้าง Synergy ระหว...
	 ในกรณีที่การศึกษาพบว่าการที่จะก่อให้เกิด Synergy ระหว่าง RRC และ ATC ได้สูงสุด อาจจำเป็นต้องควบรวมกิจการเข้าด้วยกัน ปตท. ก็ยังจะต้องพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
	ข้อผูกพันทางธุรกิจต่าง ๆ ข้อตกลงตามสัญญาเงินกู้ รวมทั้งความประสงค์ของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ของ RRC และ ATC ในการควบรวม
	 ปตท. จึงเห็นว่าแนวทางควบรวมกิจการระหว่าง ATC และ RRC ยังจะต้องทำการศึกษาความจำเป็นและความเหมาะสมในทุกด้านซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาโดยละเอียดรอบคอบก่อนการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
	สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับการที่จะมีการสร้างโรงกลั่นน้ำมันใหม่ (Greenfield Refinery) เพิ่มเติมในอนาคตนั้น แม้ว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจการกลั่นน้ำมันแต่ละแห่งจะมีแผนการขยายงานอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 4 – 5 ปีข้างหน้า แต่การขยายงานดังกล่าวจะเป็นการขยายกำลัง...
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